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Marţi...
.

Sursa: MECANICII’61, An 13, #128, martie 2017EE

Radu GRUIA

…..28 februarie 2017..Altă lună, altă marţi. Dar simbolic, totuşi aceaşi !

O zi şi un loc, care ar putea fi oricând altele sau chiar desfiinţate dacă
n-ar avea semnificaţie emoţională pentru membrii unei promoţii de
ingineri, în urmă cu…..peste o jumătate de secol !!!
Cândva, în urmă câţiva ani, cînd ziua şi locul erau altele, mă preocupa
motivaţia deciziei respective; mai precis aş fi vrut să cunosc sau, mă
rog să descopăr, care ar fi fost considerentele personale ale participanţilor la întâlniri. Pentru că, de fapt, doar o parte dintre membrii
promoţiei agreau idea de participare, în timp ce o alta, o ignorau cu
desăvârşire.
Dificilă problemă, nu-i aşa ? În cele din urmă, am ajuns la o concluzie,
zic eu acum, satisfăcătoare: participă cei care care reuşesc spontan să
se simtă bine. Ei bine, după trecerea a +12 ani de întîlniri, a mai apărut
un motiv solid şi anume, nevoia firească de socializare a oricărui individ
uman ! Deci şi a noastră. Asta este o chestie beton ! Dar….nu putem
ignora efectele trecerii timpului, urmată de atingerea senectuţii, dar şi
de avansul în vârstă. Aceste realităţi obiective, ne convine sau nu,
reduc substanţial aria mediului nostru de socializare; aşa că, până la
urmă, întâlnirile noastre devin oportune şi chiar atrăgătoare ! Iată un
exemplu : oferta lansată de Boss, privind participarea la o “expediţie”
în Deltă, la jumătatea lunii mai ac. !!!! Eu unul mi-am adus aminte de
precedenta, Din păcate, datorită “crash”-ului HD din august 2015,
n-am putut recupera nimic din relatarea de atunci. Nici măcar data !
Dar memoria mea spontană a păstrat imagini şi personaje care îmi
permit să-mi aduc aminte – cu plăcere – de acea “escapadă tulceană” !

Pentru care am rămas “recunoscător” along the time Adrianei
Dumitrescu! A fost, fără exagerare, una dintre cele mai reuşite acţiuni
organizate de noi-pentru-noi, de când ne ocupăm de aşa ceva !
Dar să revenim la ultima întâlnire care, de fapt, oferă oportunitatea
acestei sui-generis prezentări a unui eveniment periodic care, evident,
a intrat în cutuma membrilor Asociaţiei.
Întâlnirea a fost, în continuare la Inter-Macedonia, loc agreat deocamdată de majoritatea participanţilor.
Întâlnirea a decurs, ca deobicei într-o atmosferă destinsă, care ar putea
sugera unui observator că participanţii optează pentru prezenţă în
speranţa de a se afla, cel puţin temporar, într-un mediu emoţional
plăcut, deconectant, generator de satisfacţii.
De menţionat, pe această linie, sărbătorirea lui Dan Ştefănescu,
singurul nativ în februarie, prezent la întâlnire. La Mulţi Ani Dane !
Alt nativ în februarie, Rodica Delcescu, i-a prilejuit lui Adrian Popa un
material aniversar, înserat în cuprinsul #127.
De asemenea, ar trebui menţionată prezenţa, pentru a doua oară la
întânirilor mecanicilor’61, a familiei Emilia şi Dan Mateescu, de câţiva
ani buni, prezenţi la revelioanele organizate la Eforie Nord.
În cuprinsul prezentului număr, Mirel Vanca ne anunţă că intenţionează
să scrie “o altfel de carte” despre noi – vezi pag. 23 , iar Adrian Popa
continuă seria articolelor sale cu amintiri, de această dată orientând
spotul reflectorului său pe altă colegă - Gigica Sorescu, vezi pag. 26
Au participat:

 Sile

ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Coca şi Constantin (Nelu) DUMITRU, Corina FIRUŢĂ,
Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel
MARIN, Emilia şi Dan MATEESCU, Rodica NICOLESCU, Nina
OLARU, Luci şi Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU, Anda şi
Dan ŞTEFĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA.(24)
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Imagini şi prelucrări : Radu Gruia

Dan Ştefănescu, sărbătoritul

Sile Aleşincu, omul din lumea nouă !
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Coca Dumitru, Florina Blaga şi Lucia Stănescu.
M-au prins ..... în flagrant delict !
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Lucia şi Ionel Stănescu : Cordiala antantă !
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Costel Marin, Florin Drăgănescu şi Sile Aleşincu..
Grup constituit de....amatori de vin roşu.
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Constantin Dumitru şi Dan Mateescu
Colocviu amical
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Emilia Mateescu şi Coca Dumitru.
Negocieri.... bilaterale !
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Costel Marin cu Florin Drăgănescu:
Pare un acord încheiat. Pe bază de....c(p)arafă !
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Stănelu’ se documentează pe chestionarul lui
Mirel; care punctează cu... arătătorul.
Adelina observă !
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Luci Popa, pozează. Gavroche, fotografiază !
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Corina studiază.
Mirel Vanca, munca „de la om la.... Jorj”
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Icoane ale artei moderne :

Colecţia Şciukin
Sursa: MECANICII’61, An 13, #128, martie 2017 EE

Nicu SURUCEANU

Fundaţia de întreprindere Louis Vuitton, creată de grupul
LVMH – Bernard Arnault pentru a promova arta şi cultura prin
acţiuni de mecenat, a organizat în sediul construit în Bois de
Boulogne expoziţia fostului mare industriaş şi colecţionar
vizionar rus.
Inainte de a spicui din amănunţita introducere a dnei Anne
Baldassari, comisar al expoziţiei, voi alcătui un scurt tablou al
colecţionarilor de artă în deceniile pre-revoluţionare.
Din aceasta perioadă, trei mari colecţionari sunt
cunoscuţi, cel putin în occident : Tretiakov, Morozov si
Şciukin.
Tretiakov (1832-1898), om de afaceri şi industriaş din
Moscova, a cumpărat aproape în totalitate doar pictură rusă.
In 1874 îşi construieşte o galerie în care îşi expune colecţia
pentru public. Ca şi mine, cred că mulţi din cei care au
vizitat-o îşi amintesc privirea ţarului, care îşi dă seama că şi-a
omorît fiul, din tabloul lui Repin Ivan cel Groaznic şi fiul său.
Alexandru III a cerut cenzurii să-i interzică expunerea, însă a
revenit asupra ucazului după câteva luni. Am regăsit şi alt
tablou văzut într-un album, Trei viteji, al lui Vazneţov. Prin
testament, Tretiakov a donat galeria oraşului.
Morozov (1871-1921), extrem de avut, construieşte un
teatru pentru muncitorii Companiei de manufacturi din Tver,
pe care o conduce. In 1900 se mută la Moscova, unde
prezidează adunarea comercianţilor şi îşi cumpără un hôtel
particulier, în care invită artişti, ale căror opere începe să le
colecţioneze. In 1907, reşedinţa sa fiind reamenajată, începe
să-l concureze pe Şciukin în cumpărăturile pe care le face pe
piaţa de artă franceză.
In primăvara lui 1918, printr-un decret semnat de Lenin, colecţia este
confiscată şi naţionalizată.
Valoarea ei, în ziua de azi, a fost estimată la cca 3.9
miliarde €.
Muzeele Puşkin şi Ermitaj şi-au împărţit tablourile.
Şciukin (1854-1936), unul din cei mai mari colecţionari şi
mecena ai sec. XIX, s-a născut într-o familie unde şi ceilalţi trei
fraţi aveau aceeaşi pasiune. El, Serghei, cu studii tehnice în
Germania, începe o carieră de industriaş şi om de afaceri,
care-i sporesc bogăţia.
Fratele său mai mic, Ivan, stabilit mai demult la Paris, ţine
pe avenue de Wagram un salon în care intră, fără deosebire,
Rodin, Zuloaga sau exilaţii politici ruşi ai epocii, printre care
Anatoli Lunaciarski, viitorul comisar politic al lui Lenin la Instrucţia publică.
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Intre timp, Serghei a început să se intereseze de artă şi să pună bazele unei
colecţii. In vara lui 1898 descinde la Paris la marii galerişti Durand-Ruel şi
Bernheim-Jeune, şi în zece ani vor lua calea Moscovei 13 Monet, 8 Cézanne, 16
Gauguin, 4 Van Gogh, 3 Renoir, 5 Degas, 4 Maurice Denis, 2 Puvis de Chavannes
şi mulţi alţi maeştri mai puţin cunoscuţi, care vor orna saloanele şi camerele
palatului Trubeţkoi, unde, la fastuoasele recepţii pe care le oferă, cel mai în vogă
muzician din Moscova, Alexandr Scriabin, îşi prezintă în avant-premieră
compoziţiile.
După o serie de evenimente tragice în viaţa familiei, Şciukin cumpără 37 de
tablouri de la Matisse, pe care îl preţuieşte foarte mult, şi căruia îi comandă două
panouri uriaşe (Dansul) pentru scara de onoare a palatului. Nimeni nu le înţelege
la Moscova, şi dezlănţuie un scandal.
De la Picasso a cumpărat 50 de tablouri. Privitorii au început să creadă că
tragediile familiale i-au întunecat raţiunea.
Din 1908, Şciukin a permis vizitarea palatului duminica, apoi de trei ori pe
săptămână. Contactul cu arta occidentală a impulsionat arta rusă.
La începutul revoluţiei, deşi bine văzut de noua putere, Şciukin îşi dă bine
seama de urmări şi în 1919 părăseşte ţara clandestin împreună cu soţia, fiul şi
nepoata, fondurile fiind puse la adăpost în Suedia.
Fiica lui, Ecaterina, având şase copii, rămâne în Rusia şi este numită
conservator al muzeului, care îşi redeschide porţile în 1920.
In 1922, Ecaterinei i se aprobă demisia pentru a se trata în Letonia, soţul ei
fiind leton. Astfel, ultimul membru al familiei părăseşte Rusia împreună cu soţul,
guvernanta engleză, cei şase copii şi cei cinci câini.
Şciukin s-a stabilit la Paris, unde a trăit retras până la sfârşitul vieţii în
apartamentul cumpărat în apropiere de Bois de Boulogne.
In 1928 colecţiile Şciukin şi Morozov au fuzionat, împreună cu altele, şi au
fost instalate în palatul Morozov, creând Muzeul de Artă modernă.
In 1931 opere de pictură veche rusă din Ermitaj au fost transferate la
muzeul Puşkin din Moscova, în locul lor primind 33 din fosta colecţie Şciukin, iar
în 1934 alte câteva tablouri au fost vândute muzeelor americane pentru
procurarea de devize.
Insă cea mai mare ameninţare a constituit-o schimbarea de orientare
ideologică a regimului faţă de artă. Colecţiile muzeului deveniseră o artă
decadentă, burgheză şi cosmopolită.
In 1941, exponatele fiind puse în lăzi şi trimise la Novosibirsk, după victorie
redeschiderea muzeului devenea îndoielnică. In 1948, Stalin decide ca în 15 zile
operele să fie împărţite muzeelor din provincie sau distruse ! S-a obţinut ca, în
scopul studierii istoriei artei, acestea să fie împărţite între cele două muzee,
Ermitaj şi Puşkin, cu interzicerea de a fi expuse. Din prudenţă, la Moscova au
rămas impresioniştii, consideraţi mai putin "degeneraţi".
Incepând cu anii 50, puţin câte puţin, tablourile au început să apară, însă
este pentru prima oară după aproape o sută de ani când colecţia este văzută în
amploarea ei : 158 de opere expuse, din care 127 din colecţie.
Valoarea de azi a colecţiei din 1918 – cca 6,8 miliarde €.
Au participat la organizarea expoziţiei : Muzeele Ermitaj şi Puşkin, Galeria
Tretiakov, Muzeele Radişcev-Saratov, Kremlin-Rostov, Slobodskoi, Arte orientaleMoscova, Stedelijk-Amsterdam, Collection Costakis Tesalonic, Centre Pompidou
Paris, MoMA New-York, Galerie Sapone Monte-Carlo.
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Salonul Matisse

Salonul Gauguin

Salonul Monet

Salonul Picasso

Fundaţia Vuitton
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Christian Cornelius Krohn
Şciukin

Paul Gauguin
Aha oe feii ? E, ce ? Eşti geloasă ? ?

Henri Matisse
Camera roşie

Henri Matisse
Dansul

Paul Gauguin
Natură moartă cu fructe şi figură

Henri Matisse
Spaniolă cu tamburină
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Paul Cézanne
Natură moartă cu fructe

Henri Matisse
Vedere din Collioure

Edward-Burne-Jones
Adoration - Tapiţerie

Claude Monet
Dejun pe iarbă

Armand Guillaumin
Peisaj cu ruine
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Alfred Sisley
Sat pe malul Senei (Villeneuve-la-Garenne)

Kees Van Dongen
Primăvara

Paul Gauguin
Rupe-rupe / Culesul de fructe

Paul Signac
Malul mării

Max Liebermann
Tânără fată aşezată

Paul Gauguin
Floarea soarelui
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Pablo Picasso
Domnul Benet Soler

Albert Marquet
Pont St. Michel

Albert Marquet
Modistele

Pablo Picasso
Vioară şi clarinet

Pablo Picasso
Regina Isabeau

Auguste Herbin
Moară pe Marna

Ignacio Zuloaga
Spanioli într-o lojă
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André Derain
Case pe malul apei

Gustave Courbet
Chalet la munte

Fritz Thaulow
Boulevard Madeleine

Henri Matisse
Zorah

Camille Pissarro
212, Place du Théâtre français

Artist chinez necunoscut
Portretul patriarhului Tchan Mei Laotse
Tuş şi acuarelă pe mătase

Auguste Renoir
Nud

Artist necunoscut din Mali sau
Coasta de fildeş
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Uitasem salonul impresioniştilor
Am ieşit din expoziţie năucit, şi încă la ora la care scriu sunt sub influenţa a
ceea ce am văzut şi citit înainte şi după. Poate părea curios, însă vizitându-l în
2014, Getty Museum din Los Angeles nu mi-a produs aceeaşi impresie, poate că
ştiam la ce să mă aştept, poate că de la o fundaţie americană lumea cere mai
mult chiar decât ce poate ea să facă, poate pentru că o fundaţie nu este în
general ca un colecţionar care ţine la piesele lui, poate pentru că la începutul sec.
XX ştiu că au cumpărat din Europa şi multă pictură proastă, etc.
Aşa că la sfârşitul vizitei acolo, am zis şi eu, ca tovarăşul de la sector, că e
loc de mai bine.
Ori, trebuie să ne gândim că Şciukin a fost cel mai mare colecţionar din
lume într-o perioadă în care la el în ţară doar "cetăţenii de onoare", titlu avut doar
de circa 0,3% din populaţia oraşelor, erau scutiţi de pedepse corporale şi se
puteau înscrie la licee şi universităţi !
Spre deosebire de alţi colecţionari bogaţi, el şi-a făcut achiziţiile doar pe baza
instinctului. Primul contact cu opera era decisiv, doar lui Matisse, din cât am
citit, i-a cerut să-i lase unul sau câteva tablouri trei luni, să vadă dacă se
acomodează cu ele.
Insă toate acestea le găsiti mai bine explicate pe un site în care este
prezentată detaliat expoziţia şi unde puteţi vedea reproducerile tuturor pieselor
colecţiei, să le măriţi, să citiţi comentariile specialiştilor, nu ale mele, şi să vă
faceţi fiecare o părere : www.collectionchtchoukine.com.
Lăsând la o parte şocul produs de valoarea colecţiei, mă îndoiesc însă că un
amărît cu salariul lunar minim net în Franţa de cca 1150 € să-şi imagineze că va
putea să vină cu nevasta casnică să o viziteze. E drept, preţul biletului de 16,80 €
e aliniat cu cel de la Beyeler sau Giannada, doar că elveţienii au salarii mai mari,
iar la alte fundaţii, ca Getty Museum, sau muzee din Anglia, intrarea este
gratuită ! In Franţa cultura este susţinută doar cu vorba, acum câţiva ani, când
unul din marii patroni, mi se pare François Pinault, a vrut să deschidă pe Ile
Séguin de pe Sena, rămasă liberă după demolarea vechii uzine Renault, fundaţia
lui de artă modernă, i s-au pus atâtea piedici, încât a deschis-o la Veneţia. E
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drept că poziţia insulei era foarte atractivă pentru promotorii imobiliari. Iar, de la
venirea lui Hollande, unii artişti s-au expatriat în alte ţări, unde impozitul este
mai mic, ca Gérard Depardieu în Rusia !
Cei care au amplasat fundaţia la început de Bois de Boulogne nu s-au prea
gândit la vizitatori, care nu-şi pot folosi maşina, parkingul fiind foarte departe. Nu
este ca la Getty Museum, unde ai la dispoziţie unul gratuit, mare ca pentru un
centru comercial, îmi aduc aminte că erau parcate şi autocare, am fi putut veni
cu camping-carul lung de 8 m, cu care eram ; de acolo, un tren electric automat
te urcă până la intrarea în muzeu. Este drept ca în zona Los Angeles sunt 3078
loc/km², în timp ce la Paris, şi în Europa, în general, spaţiul este măsurat, sunt
21164 ; asta spune totul. Dar mai sunt şi banii !
Aici, ai un autobuz, care te lasă în apropiere, un metrou, cu o staţie, de
unde mai ai de mers pe jos 5-10 min, sau, direct din Etoile, un minibuz electric, o
chichineaţă în care amplasarea barelor de care să te ţii pare să fi fost studiată de
femeia de serviciu. Cum cuplul motorului este mare, când e aglomerat e penibil.
Dupa ce ai coborît, esti lăsat în plata Domnului, marele arhitect Frank
Gehry, pe care l-au adus cu surle şi trâmbiţe şi pe bani mulţi, nu s-a gândit să
facă un acoperiş lung de 50 m şi de lăţimea a două persoane, ca să nu stăm în
ploaie. In California a fost soare, însă aici – burniţă.
Cum, însă, împrejurimile fundaţiei par a nu fi încă terminate, sper ca în
viitor să se gândească puţin şi la vizitatori.
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TRANSCENDENŢĂ
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 128, martie 2017 EE,

Corina FIRUŢĂ

În ultimele zile ale anului trecut am primit
o solicitare de la un pictor român care trăieşte în
Elveţia, pentru editarea unui album de artă:
„ORIENT - OCCIDENT; Transcendenţă”
Planşele pe care le-am vizualizat, mie mi sau părut bizare, de fapt sunt mai curând desen
grafic decât pictură. Aş fi răspuns negativ la
solicitarea acestui autor. Dar Simonei albumul i-a
trezit interesul. Ea este mai familiarizată cu teoria
chakrelor, motiv la care fac trimitere desenele
domnului Alexandru Trifu. Născut în 1942 în
Bucureşti, absolvent al Facultăţii de Belle Arte
„Nicolae Grigorescu”, are lucrări în colecţii ale
diferitelor
biblioteci
şi
muzee
de
artă
contemporană din Europa, precum şi în colecţii
particulare. Ne-am documentat pe net şi am
acceptat lucrarea.
Abia după ce am semnat contractul m-am apucat să citesc textul – pe care
mă uitasem fugar. M-am luat cu mâinile de cap! Româna lui nu prea mai avea
de-a face cu limba română. Nu e vorba doar de greşeli de ortografie şi gramatică,
dar fraze întregi erau neinteligibile. Versiunea franceză era mai bine exprimată şi
am putut să refacem româna după franceză, în paralel cu engleza. Am lucrat
două luni la acest album.
Autorul declară că citindu-l pe Mircea Eliade, a descoperit filozofia indiană
şi miturile ei. El îşi susţine punctul de vedere personal privind esenţa celor şapte
chakre principale, cu un text însoţit de 20 de planşe cu desene în tehnică mixtă –
acuarelă, tuş, pastel, foiţă de aur.
Iată câteva extrase din textul lui, ca să vă faceţi o
idee despre conţinut.
„... descifrez puntea, coloana vertebrală a
spiritualităţii umane, ce leagă Orientul şi
Occidentul [...]
care consideră
deopotrivă
Divinitatea ca forma pe care o ia ENERGIA
UNIVERSALĂ. Diferenţa apare în reprezentarea
acesteia. Occidentul o personifică în funcţie de
contextul istoric, coborând-o din ceruri pe
Pământ, dându-i un aspect, o formă umană.
Întâlnim un fenomen asemănător şi în Orient,
numai că idolatrizarea în această zonă este mai
puţin pronunţată.
Referindu-ne la Occident cu a sa diversitate
religioasă, neantagonică în esenţă – catolicism,
protestantism, ortodoxie – credinţa în Isus Hristos
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fiind numitorul comun, constatăm existenţa unui mit comun, şi anume acela
potrivit căruia Isus Hristos a impărţit cinci pâini şi doi peşti la 5000 de oameni.
Mit ce a încercat şi a reuşit în bună parte, să schimbe faţa umanităţii în bine. Mit
care propăvăduieşte necesitatea solidarităţii umane.
Această filozofie existenţială o întâlnim şi în Taoismul chinez, acum 2000 de ani
înaintea lui Hristos, explicată sub forma alegorică de Lao-Tzu (decedat în anul
531). Religia creştină a personificat
divinitatea, energia universală, în
DUMNEZEU.
Taoismul
a
personificat-o în persoana lui DAO.
Prin intermediul acestor personaje
Energia
Universală
dăruieşte
umanităţii Conştiinţa Universală.
Intuiţia occidentală reprezentată prin
Arthur Schopenhauer şi Emmanuel
Kant ne ajută să facem pasul către
intuiţiile orientale, mai precis cele
indiene. Gândirea filozofică indiană,
căci ea mă preocupă în a o înţelege
şi a o ilustra în desenele mele, nu
este o gândire idolatrică stricto
sensu, ca cea occidentală. Mă refer
la Budism, la Yoga-Sûtra, care caută
să descopere adevărata conştiinţă ce
există în fiinţa umană, cea care a dat
naştere Lumii.
Transcendenţa ne ajută să înţelegem
miturile, mitologia în ansamblul ei,
ea fiind una din principalele chei ale
interpretării acestora, ale rolului lor
în găsirea sursei vitale născătoare a
spiritualităţii umane, a creaţiei.
Drumul despre care vorbim este balizat de şapte etape, puncte centrale, potrivit
filozofiei budiste indiene. Etape numite în limba sanscrită PADMAS (Lotus) sau
Chakra (Roata). Cu toţii am auzit spunându-se că suntem fericiţi când suntem în
al şaptelea cer. În secolul al XII-lea creştinismul a adăugat în topografia cerurilor
PURGATORIUL.
Prima treaptă, este dragostea dintre servitor şi stăpânul său. A doua treaptă este
cea a dragostei între prieteni. În creştinism, dragostea apostolilor faţă de Hristos.
A treia treaptă o reprezintă dragostea părinţilor pentru copil, copilul simbolizând
divinitatea. In creştinism simbolul este întruchipat de scena naşterii. A patra
treaptă, a dragostei, este cea a căsătoriei, a dragostei reciproce între soţi.
Hinduiştii acordă o mai mare atenţie dragostei soţiei faţă de soţ. A patra chakră
este cea a debutului transformării noastre, momentul naşterii vieţii noastre
spirituale, opusă celei materiale, inaccesibilă animalelor.
A cincea treaptă, cea mai înaltă, dar nu cea mai virtuoasă, dragostea fără limită,
ilicită, ce face abstracţie de regulile impuse de societate, are drept consecinţă
pedeapsa cu moartea. A cincea chakră, numită VISDHA, este cea a PURIFICĂRII,
a eliminarii elementului animal, fizic, ea
ne conduce către sublimare,
TRANSCENDENŢĂ.
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În cea de a şasea chakră ajungem în
faţa frumuseţii, nu ca obiect de dorinţă,
de posesie, ci ca o manifestare a
frumuseţii şi graţiei divine, a dragostei
pentru umanitate. Acum ne aflăm în
pragul adevăratei cunoaşteri, căpătăm
conştiinţa
existenţei
DIVINITĂŢII
REALE.
Finalitatea exerciţiului nostru inspirat
de filozofia indiană budistă este chakra
a şaptea, când sufletul nostru vede pe
DUMNEZEU,
DIVINITATEA
şi
se
confundă cu el, cu ea. Poate că,
citându-l pe marele mistic sufi Mansur
al Hallâj, ne vom imagina mai uşor
universul
în
care
vom
penetra
finalmente. Râmakrisna spune: “când îl
vedeţi pe Dumnezeu, nu sunteţi
Dumnezeu”. Cea de-a şaptea chakră
este stadiul când cuvintele nu mai pot
exprima fenomenul. Suntem în sfera
transcendenţei.
Omul este Homo Ludens şi nu Homo
sapiens, Homo faber, Homo religiosus, cu variantele sale contemporane. Poate ar
trebui să ne întrebăm dacă nu cumva, actuala lipsă de instrucţie, educaţie,
cultură, nu constituie o infirmitate tipică actualei societăţi, prin amploarea ei,
consecinţa fiind intoleranţa şi drumul către INFERN.”
Albumul lui Alexandru Trifu este o carte bibliofilă, adică tot tirajul este numerotat
şi poartă semnatura originală a autorului, ceea ce colecţionarii de cărţi apreciază.
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Bliţ pe ciudățenii turistice

Prima mea întâlnire
cu Gigica
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 128, martie 2017 EE

Adrian POPA

Spre sfârșitul deceniului 7 (anii ’60) ai secolului trecut, toți Mecanicii ’61
aveau un statut profesional bine stabilit și aproape toți erau familiști.
Nici eu nu făceam excepție. După șase ani de Energo-Reparații (timp în care
terminasem stagiatura, devenisem inginer principal – în cartea de muncă - și
căpătasem – în lumea turbiniștilor – numele de „paletist”, adică aveam oarece
pricepere în fabricația de palete de turbină), am fost angajat în 1967 la I.M.G.B. –
Sectorul Turbo agregate. După scurt timp, am fost numit șeful Biroului
Tehnologie Palete în cadrul Serviciului Tehnic Turbine. Dat fiind faptul că
I.M.G.B. cumpărase licența de fabricație pentru turbina cu abur de 330 MW de la
Rateau- Schneider din Franța, în toamna lui 1968, am făcut un stagiu de șase
săptămâni de specializare la Uzinele Rateau din Paris.
Dacă ceea ce făceam în zilele lucrătoare, pentru desăvârșirea instruirii
profesionale, nu este de prea mare interes, sigur ce făcea un bucureștean, viitor
„Moș de Călugăreni”, la Paris, în week-end-uri, poate stârni curiozitatea.
Bineînțeles, a căutat să vadă cât mai multe din minunățiile Parisului (de unde era
să știe el că i se vor oferi și alte prilejuri de a mai reveni în Capitala luminilor?!),
așa că s-a urcat în turnul Eiffel, s-a plimbat prin grădinile Tuileries, a vizitat
Marais-ul, catedrala Notre-Dame, a fost în Place Pigalle și a urcat la Sacre-Coeur.
I-a părut rău că nu a avut bani să meargă la
Folie Bergèrs și la Moulin Rouge.
Două week-end-uri mi le-am rezervat pentru
Muzeul Luvru, mai ales că duminica intrarea era
liberă. Îmi pregăteam de cu seară sandwich-urile
pentru a doua zi și – la ora deschiderii – intram
odată cu primii vizitatori. Ieșeam seara când
eram invitați să părăsim muzeul. Într-una din
zilele dedicate Luvru-lui (nu prima), m-am dus
direct în sala unde era expusă „Mona Lisa” lui
Leonardo da Vinci., pentru a căuta noi
argumente care să-mi dărâme convingerea că nui deloc ceva formidabil. După mintea mea de
nepriceput în ale artei, „Madona Sixtina” a lui
Rafael (pe care o admirasem în extaz în muzeul
Zwinger din Dresda) mi se părea incomparabil
mai impresionantă, nu numai ca dimensiune, ci
și ca expresie artistică.
Cine stătea la câțiva metri, în fața Giocondei
și o contempla? Mă uitam și nu-mi venea să-mi
cred ochilor: colega mea de facultate Gigi Sorescu, pe care n-o mai văzusem de
șapte ani. După exclamațiile de uimire și salutările de rigoare, am fost datori să ne
explicăm reciproc prezența în acel loc de pe malul Senei. Gigica a ținut să
precizeze că „acum” este Dumitrescu, că este la Paris cu soțul (inginer
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constructor), care are o bursă de specializare, că are un băiat, Sorin, de 5 ani și
că mai așteaptă un copil.
„Doamne, cât de mică-i lumea!” ne-am zis amândoi.
După ce am făcut schimb de informații despre preocupările noastre profesionale,
despre colegii cu care ne mai întâlniserăm, ne-am văzut de ale noastre.
Seara, când ne-au dat afară, am plecat spre hotel. În drum, m-am oprit – ca de
obicei (căci de-acum devenise un obicei) la un bistrou, m-am cocoţat pe scaunul
de la bar și am cerut o Stella Artois. Odată cu sonda de bere mi-au fost împinse –
cât mai la îndemână – două castronașe, unul cu alune și unul cu un fel de
sticksuri. Deși serveam hoțește (când băiatul privea în altă parte) micuțele vase se
goleau. Tot pe nebăgate de seamă (când eu mă prefăceam că mă uit în altă parte),
mă trezeam cu castronașele pline. Bineînțeles că mai ceream o Stella. Și uite așa
îmi luam cina în oraș, în mai toate sâmbetele și duminicile.
Ajuns la hotel - și chiar în zilele următoare – nu-mi ieșea din minte întâlnirea mea
cu Gigica.
Cei mai curioși, incitați de titlu, se vor întreba oare: „Dacă asta a fost prima
întâlnire, au mai fost și altele?”
De bună seamă că da. Numai că prima nu ne-o fixaserăm noi, ci era
aranjamentul lui Dumnezeu. Următoarele (și au fost mai multe) au fost aranjate
oficial, în văzul și auzul tuturor Mecanicilor ’61: agape, întâlniri lunare, revelioane
la Philoxenia etc.
Dacă la prima, aranjată de Dumnezeu, Gigica a fost prezentă, la multe din cele
care au urmat, Gigi Sorescu mi-a dat plasă. Boboaca promoției mai lucrează și
acum, plus că-și rezervă timp pentru hobby-ul declarat: călătoriile. Astea-s
scuzele pe care le are Gigica pentru plasele pe care ni le dă la întâlnirile noastre.

O sugestie pt.”Boboaca promoţiei” :
KL Tower, Kuala Lumpur , Malaysia
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O Altfel De Carte
Despre Noi
Sursa: MECANICII’61, An 13, martie 2017 EE,

Mirel VANCA

Fiecare am scris despre noi în revista noastră sau în monografiile aniversare.
Am scris amintiri din facultate, dar mai ales despre ce ni s-a întâmplat după. În
legătură cu perioada studenţiei, convingerea mea este că nu ne-am deşertat tot
sacul cu amintiri, iar ceea ce am spus unii şi alţii se constituie într-un puzzle
incomplet. Cred că ar fi nevoie de o carte în care să ne regăsim complet, începând
cu emoţiile cu care ne-am prezentat la examenul de admitere şi sfârşind cu
satisfacţia cu care am părăsit politehnica cu diploma de inginer în buzunar.
Ar fi de scris despre curiozitatea cu care, în primul an de studiu, am făcut
cunoştinţă cu colegii şi profesorii, despre interesul cu care am audiat primele
cursuri, despre surprizele întâlnirii cu căminul, despre satisfacţiile şi
dezamăgirile încercate atunci. Despre primele prietenii legate, despre întâlnirea
cu Bucureştiul a colegilor din provincie, despre luarea lor de contact cu viaţa
culturală şi sportivă a Capitalei.
Tot atunci, în anul întâi, am fost interesaţi cred să aflăm cât mai multe
despre istoria instituţiei pe băncile căreia aveam să ne tocim coatele timp de cinci
ani de zile, despre cei ce i-au fost ctitori şi despre toate celebrităţile care s-au
perindat pe la diferitele catedre ale ei. Va fi interesant să recapitulăm ceea ce am
aflat atunci cu ceea ce am aflat ulterior.
Despre cursuri, seminarii, lucrări de laborator, colocvii, examene, practici în
producţie, din toţi anii de studii, ar mai fi o mulţime de lucruri de spus. Pe lângă
faptul că ele s-au constituit în activitatea noastră de bază din perioada facultăţi şi
au fost cele care ne-au format ca ingineri, au fost, de multe ori şi prilejuri de
întâmplări memorabile, uneori vesele, alteori triste. Mai mult ca despre ori ce, am
avea încă multe de spus, dar mai ales de aflat, despre profesorii noştri. Nu vom
putea şti tot ce ne-ar interesa despre ei. Locul informaţiei exacte îl vor lua, într-o
oare care măsură, legendele. Aşa s-a întâmplat totdeauna în relaţia învăţăcelprofesor.
Fostele grajduri regale din Cotroceni (Căminul 303), au fost pentru mulţi
dintre noi casa noastră pe durata facultăţii. Când locuiesc foarte mulţi tineri la
un loc, băieţi şi fete, cum a fost cazul nostru, au loc, în mod inevitabil, şi
evenimente mai deosebite, tolerate sau nu de conducerea căminului. Merită
povestite.
Mai trebuie scris despre reuniunile studenţeşti urmate de dans, dintre care
de o celebritate aparte se bucurau cele de la „303”, despre excursiile şi taberele
studenţeşti la care am participat, despre vacanţele la mama acasă, despre
eventualele ieşiri peste graniţele ţării. Cred că şi armata, ar putea fi inclusă tot la
capitolul vacanţe, pentru că ea constituie, fără doar şi poate, mai presus de alte
aspecte, un capitol pitoresc al vieţii noastre de studenţeşti.
Activităţile noastre cu caracter cultural sportiv, literar sau ştiinţific, precum şi
hobbyurile noastre merite amintite. Am avut în mijlocul nostru colegi pasionaţi de
muzică, de literatură, de maşini, de canotaj, de drumeţie, sportivi de performanţă
etc.
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Ne-am făcut studiile în epoca dictaturii a proletariatului, în care ascuţirea
luptei de clasă era la ordinea zilei, iar abuzurile şi nedreptăţile săvârşite în
numele ei nu ne-au ocolit nici pe noi. Au fost colegi care şi-au ascuns originea
socială ca să poată intra în facultate, iar alţii, a căror origine nesănătoasă s-a
descoperit pe parcursul studiilor au fost exmatriculaţi. Au mai fost eliminaţi din
facultate şi alţi colegi pentru tot felul de vini politice, printre care şi delictul de
lesmajestate. Vă mai amintiţi de şedinţele de epurare? Despre această epocă şi
despre felul cum ne-am aliniat la ea, merită, de asemenea, scris. Este interesant
de pus pe hârtie modul cum s-au raportat unii şi alţii la această perioadă şi la
evenimentele importante din acea epocă.
Toate acestea ar putea fi reconstituite literar, într-o carte, în spatele personajelor
căreia să ne găsim, în principal noi şi profesorii noştri, în care realitatea să se
amestece cu fantezia. Asta înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât să se
scrie un roman. M-aş încumeta eu să fac acest lucru. N-o pot face însă fără voi.
Am nevoie de ajutorul vostru ca să reconstitui cât mai complet şi veridic
perioada studenţiei noastre, cu evenimentele, atmosfera şi spiritul ei. Este
motivul pentru care am distribuit la întâlnirea noastră din luna februarie,
„Chestionarul colegial”. L-am transmis şi unor colegi din ţară şi din afara ţării
care n-au participat la întâlnirea noastră. Aştept de la toţi răspunsuri cât mai
interesante şi eventuale sugestii. Vă mulţumesc.
.
NR. Dacă n-am reuşit să dau de fotografiile noastre, sunt sigur că imaginea de mai
sus (1981) o are în suflet fiecare dintre noi ! Indiferent de coord. GPS pe unde face
umbră pământului !
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Primăvara
Sursa: MEANICII’61, An 13, #128, martie 2017 EE,

3/21/2017:
Ziua Poeziei
Ziua Echinocţiului
de Primăvară

Olga UNGUREANU

As vrea din ram de maslin si
floare de mirt
Sa-ti fac o cununa
Mereu sa o porti pe fruntea-ti
senina.
Din strune de argint in salasul
din inimi
iubirii eterne un cantec
sa’nalti

peste timp,peste
spatiu,etern,colectiv,
Azi ornezi din sori buchete
Pe coloane de-alabastru,
Strangi zefirii in corola,
Doinele-n poieni de cedrii,
Simfoniile din codri.
Si-n serafica gondola,

Tot fosnind din crinolina
Tu regina a gatelii,
Ca-n rochita randunelii,
Urci spre zarea cea senina
Si in drumul tau de astru
Spre superbe constelatii,
Ieri din curcubeu in spatiu
Doar :ros,galben si albastru.

meridianele lumii avand
portativ.
Mirificul cantec sa-ti fie
vibrant fascinant.
Sa-l cante in zori si muntii
caruntii
ciocarlia si marea si glia.

Zefirul de-si scutura pletele,
Sa-i prinda isvoarele notele,
Sa zboare prin cetina brazilor,
Sa instrune citera brazillor,
Cu magica lui stralucire
perpetuate in nobile fapte.
Iar curcubeul intelepciunii
Sa-l inalti tot mereu catre
soare

Ca porumbeii cu pene de
ninsoare.
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Ceva
Bancuri.....

Sursa: MEANICII’61, An 13, #128, martie 2017 EE,
La un spital de psihiatrie, telefonul sună în
timpul nopţii. O voce de bărbat întreabă:
- Spuneţi-mi, vă rog, n-a scăpat ieri un
nebun din ospiciu?
- Nu. Dar de ce întrebaţi?
- Cineva a fugit astă noapte cu nevastă-mea.
O blonda la Cazinou
O blondă atractivă din Irlanda, ajunge la un
Cazinou.
Părea un pic baută și a pariat 20.000 Euro pe
o singură mână de zaruri.
În același timp spuse:
-Sper să nu vă deranjez, dar simt că am mai
mult noroc dacă sunt complet dezbracată.
Așa, își scoase toate hainele, aruncă zarul și
strigă:
-Haide! Haide! Că mami are nevoie de
hainuțe noi!
Când zarul s-a oprit, începu să sară și să
strige:
-Da! Da! Am câștigat!!!
A îmbrățișat
angajații, pe fiecare din jucatorii de lângă ea,
încasează banii, își ia hainele și pleacă repede.
Toți au rămas cu gurile căscate.
Într-un final, unul din angajați întreabă:
-Ce număr a ieșit?
Celălalt răspunde :
-Nu știu, m-am gândit c-ai văzut tu!
MORALA…
Nu toți irlandezii sunt bețivi...
Nu toate blondele sunt proaste...
Dar bărbații... sunt toți la fel!

Internet

Am trecut azi
pe lângă o fată SUPER!... Era atât de frumoasă
încât am şi uitat să mă uit la sânii ei ...
La concursul de biliard:
Stimabile domn, nu avem nici un dubiu în
privinţa potenţei dumneavoastră, dar vă
rugam ca următoarea partidă s-o jucaţi cu
tacul!
- De ce te-ai indragostit de mine?
Din cauza ochilor.
- Iti plac ochii mei?
- Nu, am vederea proasta!
Doar o femeie poate fi
atât de insistentă incat să introduca o parolă
greşită până când calculatorul îşi va da seama
că el e de fapt cel care a greşit!
Un tip se duce la
magazin sa cumpere o parasuta.
- Buna ziua, as dori o parasuta.
- Bine, iata, cea mai buna pentru
dumneavoastra
- Si cum o deschid cand sunt in zbor?
- Trageti de tragaciul verde.
- Si daca nu se deschide?
- Trageti de cel rosu.
- Si daca nici dupa asta nu se deschide?
- O aduceti inapoi si v-o schimbam cu alta.
================
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