
tânără artistă care experimentează jocul portretistic 
impersonal, poate mizând pe ceea ce rămâne etern în Oconceptul de frumusețe feminină, a fost găzduită de 

Galeria „Europe”. Lucrările tinerei Lenke Rozalia Puskas (n. 13 
august 1976) au un  accentuat efect decorativ. Cromatica vie sau 
în combinaţii „imperiale” – negru-auriu sau negru-roşu-auriu – 
îşi află în formele repetitive, rotunjite în volute şi lire stilizate un 
suport plin de graţie, ca în ilustraţiile cărţilor de basme. Este, de 
fapt, o lume a ficţiunilor ludice, în aspiraţii adolescentine de 
idealitate a figurilor umane în posturi lirice, în profiluri de camee 
– chipuri fără privire, doar proiectate pe ecrane albe, negre sau 
aurii, ori în decoruri aglomerate de obiecte ale cotidianului 
evocând muzica, jocul sau pur şi simplu emfaza unei clipe festive.

Imagini în relief, la care s-au asociat tehnici diverse şi culori 
acrilice spectaculoase, vorbesc despre o personalitate juvenilă, 
entuziastă şi iubitoare de delicateţi ale gestului, ale cutiilor cu 
miracole din recuzita romantică a unei zeiţe a frumuseţii. De 
altfel, alături de tablourile generoase ca dimensiuni, au stat în 
expoziţia Black Magic Woman şi obiecte decorative: casete de 
bijuterii, casete muzicale bogat ornate şi cu forme stranii, ca 
dintr-un tezaur suprarealist. O adevărată magie a unui univers 
distilat în poetica plină de mister a femininului soft & glamour.

BIANCA OSNAGA

Absolventă (1994) a Liceului de Muzică şi Artă din Sfântu-
Gheorghe, a Şcolii de Artă „Francisc Hubic” din Oradea (1998) 
şi a Facultăţii de Arte Vizuale (2005) – profilul arte plastice şi 
decorative – pedagogia artei, Lenke Rozalia Puskas este profesor 
de educaţie plastică. 

Prima sa expoziţie personală a avut tematică abstractă (1999, 
F.I.T. Biharia – Bihor) şi a fost urmată de câteva expoziţii de 
grup, în acelaşi an: la Galeria „Tibor Ernö” din Oradea – Toamna, 
Moş Crăciun, expoziţie dedicată sinistraţilor din Mihályfalva; la 
Timişoara – Expoziţie aniversară Revoluţia 1989. Alte expoziţii 
personale: Încrederea – la Misca, jud. Bihor (2000), Ego – la 
Facultatea de Arte Vizuale din Oradea (2004), Culori şi abstract – 
la Biserica Reformată din Braşov şi Casa Speranţei, Efecte 
picturale – la Bistro de l'Arte (2007), Horoscop – la Bistro de l'Arte 
(2008), Aqua – Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (2009); la 
Galeria „Europe” din Braşov (2011).

A participat şi la alte expoziţii de grup: la Muzeul Crişului 
Oradea (Mexico, 2001), la Şcoala Populară de Artă din Oradea 
(Icon, 2002), la Biblioteca Judeţeană Bihor (Ex libris, 2003), 
expoziţia Gânduri şi imagini – cu lucrări expuse la Braşov, Paris, 
Budapesta şi Londra (2005).

Profil de artist

Petre P. Bucinschi: Păianjenul care tuşeşte, prefaţă de Mircea 
Doreanu, Braşov, Editura „Transilvania Expres”, 2011, 52 pag.

Volumul cuprinde 46 de poeme în proză scrise la persoana I, 
constituind un jurnal liric, în care întâmplările cotidiene, filtrate 
şi transfigurate prin sensibilitatea artistului, se abstractizează: 
„Zilnic strecor printre degete imagini, vise şi cuvinte. M-am 
ascuns de cotidian printre ele şi nu ştiu în care" . Imaginarul este 
provocat, iar spaţiul intim, domestic, în care coexistă paşnic 
fiinţa umană şi păianjenul, umanizat la rândul lui, capătă alte 
dimensiuni, în care realul şi irealul se întrepătrund: „Pe fiecare 
amintire un păianjen îşi ţese pânza”. Succesiunea evenimentelor 
şi a personajelor surprinse de către autor în aceste poeme în 
proză este dinamică, iar discursul lirico-epic îndeamnă cititorul 
să vadă şi să imagineze realul precum o întrepătrundere a firelor 
unei pânze de păianjen, în care evenimentele şi personajele 
descrise, precum şi gândurile, trăirile lăuntrice exprimate se 
intersectează şi se îndepărtează unele de altele

Petre P. Bucinschi: Imagini, prefaţă de Mircea Doreanu, Braşov, 
Editura „Transilvania Expres”, 2011, 50 pag.

Aceste 48 de poeme în proză, constituind în fapt un jurnal al unor 
întâmplări mai mult sau mai puţin imaginare, surprind aspecte 
din existenţa cotidiană, sau, altfel spus, din „irealitatea imediată”, 
poetul definindu-se drept „crescător de vise şi cultivator de 
poezii”. În poemele sale se străbate un spaţiu amplu, dinspre 
interior înspre exterior şi viceversa, elementul de legătură între 
viaţa oraşului, catedrală, bibliotecă, teatru, fiinţe umane sau 
imaginare, fiind tocmai cuvântul din care se încheagă poemele în 
proză: „În cuvintele în care sângele nu circulă, poveştile au 
îngheţat”. Spaţiul oniric, prezent în câteva dintre poeme, accen-
tuează interferarea realităţii cu visul, în multitudinea imaginilor 
surprinse de către autor din firescul sau nefirescul existenţei coti-
diene: „Consider că timpul este răzbunător, de fiecare dată când 
se face dimineaţă, el îngroapă visele mele nocturne. Din visul de 
astă noapte nu am rămas decât cu secvenţe”. 

Cristache Gheorghiu: Grecia: note de călătorie 2011, Braşov, 
Editura „Pastel”, 2011, 42 pag.

În aceste note de călătorie, deşi călătoria în sine este limitată 
temporal la doar şapte zile şi spaţial la regiunea Attica, „de la 
Atena până în sud”, autorul reuşeşte să ia pulsul vieţii elene, să 
descrie locurile, întâmplările şi oamenii cu multă acurateţe şi 
simpatie, adeseori ironia fină şi înţelegerea firii umane, 
permanent nemulţumită, făcându-şi simţită prezenţa: „Se pare 
că oamenii nu apreciază ceea ce au; îşi doresc ceea ce le lipseşte, 

. 

cu condiţia să afle că acel ceva există”. În schimb, multitudinea şi 
natura diversă a reflecţiilor autorului suplinesc limitările spaţiale 
şi temporale, deoarece realizează o incursiune în prezentul şi 
trecutul Eladei, încercând să explice măreţia acestui străvechi 
popor, ce şi-a pus amprenta asupra evoluţiei civilizaţiei şi culturii 
universale: „Atena de azi, cea reală, are toate defectele cunoscute 
şi prin alte părţi, dar şi câteva particularităţi, care ne ajută să 
construim oraşul ideal în sufletele noastre”.

Cristache Gheorghiu: Tradiţie sau liberul arbitru?: [audio-
book], [Braşov], [s.n.], [2011]

Pe parcursul câtorva eseuri, pornind de la ideea că „între ego-
ismul extrem şi altruismul extrem, omul real îşi găseşte calea lui 
proprie, în funcţie de personalitate, mediu, educaţie şi multe 
altele”, autorul studiază raportul individului cu societatea, din 
perspective diverse: filosofică, literară, politică, religioasă sau 
istorică. Dacă „egoismul este natural”, consideră autorul, 
„altruismul, în schimb, chiar dacă există în mod natural, nu 
atinge valori îngrijorătoare”, deoarece lupta pentru existenţă 
reprezintă esenţa fiecărei fiinţe, individul dezvoltându-se „pe 
seama mediului”. Din moment ce „idealul individual este unul 
egoist”, în existenţa fiinţei umane rămâne puţin spaţiu şi 
disponibilitate pentru altruism. Până la urmă, „viaţa este cea care 
îl învaţă pe om să ţină seama de ceilalţi, devenind astfel altruist 
într-o măsură mai mare sau mai mică”, potrivit personalităţii 
sale.

Alexander Bibac: Jocul cu libertatea, Braşov, Editura „Kron-Art”, 
2011, 290 pag.

Romanul, ce lasă impresia de a fi unul de factură autobiografică, 
primul pe care l-a scris actorul braşovean Mircea Alexandru 
Bibac, a apărut la Editura „Kron-Art”, care în urmă cu ceva timp 
i-a mai publicat un jurnal de călătorie şi un volum de versuri. 
Personajul principal, Mircea B., actor, decide să părăsească 
România comunistă şi să-şi caute libertatea în altă ţară, unde se 
află şi fratele său. Ajuns la destinaţie, în Suedia, nu fără a fi 
înfruntat multe primejdii, se confruntă cu o lume foarte diferită, 
căreia este nevoit să i se adapteze şi, pentru a face acest lucru, se 
confruntă cu el însuşi, înţelegând că: „Libertatea nu e un drept, ci 
asumarea unui risc, asta e, vrei, nu vrei!”. Sfâşierea lăuntrică a 
exilatului, prins între două lumi, cea suedeză, în care încearcă să 
pătrundă, şi cea românească, ce continuă să existe în însăşi fiinţa 
sa, se reflectă în alternarea planurilor narative, ce permit îm-
pletirea firelor epice, unul prezentând eforturile de acomodare, 
altul întorcându-se neîncetat înspre amintirile vieţii trăite în 
România.

NATALIA PERIANU
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