Timpul meu a fost întotdeauna
o goană după timp
Interviu cu arhitecta şi pictoriţa
Ligia Podorean Ekström
– realizat de Steluţa Pestrea Suciu
N-am ratat nicio întâlnire cu Ligia Podorean Ekström după ce m-a adoptat printre cei din anturajul său. Am avut, astfel, prilejul şi privilegiul să stăm de vorbă, chiar şi numai telefonic, despre artă şi cărţi, despre întâmplări recente sau mai îndepărtate, să
ne ascultăm poveştile, unele triste, altele pline de haz, într-un cuvânt, să ne simţim aproape una de alta. Un cântec spune că „ochii
verzi să nu-i crezi”. Ligia Podorean Ekström face excepţie. Pentru că doamna cu ochii verzi, când învăluiţi în umbra melancoliei,
când cu sclipiri jucăuşe revărsate spre cei din jur, emană încredere. Deşi are fragilitate fizică, dar mai mult una a sensibilităţii
sufleteşti. Pe măsură ce te cunoaşte, devine un companion şarmant care ştie să creeze ambianţă, încât să te simţi confortabil în
preajmă-i. Întreaga ei existenţă cu succese, iluzii şi deziluzii, cu pasiuni şi iubiri este un spectacol. Şi povestindu-ţi-l, ai impresia
că devii un călător ce traversează timpul. A fost soţia scriitorului suedez Per Olof Ekström, a umblat prin lumea largă, a participat
la expoziţii de top, a luat premii de invidiat, a scris cărţi, s-a lăsat fotografiată, a dat interviuri, a cunoscut şi se bucură de prietenia
unor oameni speciali, pentru că ea însăşi este specială. Un asemenea spectacol te ţine cu sufletul la gură. Am avut momente când
martor al bucuriei întâlnirilor noastre a fost reportofonul. Din tot ce banda reţinuse, cu acordul doamnei cu ochi verzi, am selectat
crâmpeie – nici nu se putea altfel – din acest uimitor spectacol pentru interviul pe care revista „Astra” îl publică.
Steluţa Pestrea Suciu: Vă propun ca punct de plecare pentru acest

dialog lucrarea în acuarelă semnată de dumneavoastră şi intitulată
Uliţă din Sebeş. Ce amintire păstraţi locului natal?

Ligia Podorean Ekström: Toate amintirile care aparţin sufle-

Amintirile s-au strecurat şi în picturile mele
S.P.S.: Să ne întoarcem la uliţa din Sebeş. Ce are specific satul

tului meu. Sebeşul de Sus, locul natal, e un sat din Carpaţi, la

natal aşezat într-o zonă bogată etnografic?

lărie, cât şi în adolescenţă, în anii când reveneam de la facultate.

primul rând, casele cu frontoane gotice care se găsesc şi în Răşi-

brodat altele şi altele…, colinele Iaşiului, tristeţea unei căsătorii

găţit ornamental cum a vrut, cu sculpturi în lemn sau de piatră.

poalele Surului pe care l-am străbătut de multe ori, atât în copi-

Bineînţeles că peste aceste amintiri, care au rămas de bază, s-au

eşuate, urmare a primei mele iubiri… Acum o paranteză pentru
mine necesară. În ce priveşte Iaşiul, ca artist m-a exaltat. Acolo

am făcut primele acuarele apreciate în egală măsură de critici şi

de public. Acolo am fost selecţionată eu, architect, la Salonul de

Artă al Moldovei. Revin la Sebeşul meu, ultimul sat de la poalele
Surului, pe valea Moaşei. Imaginea dăltuită în minte e cascada

Cheişoara. Aud şi acum tumultul apei. Mă revăd cu o coroniţă de

flori pe cap, în braţele tatălui meu, bătută de stropi de apă. Sunt
legată de urcuşul pe Suru, de oameni, de natură…

nari, porţile drepte sau închise în arcuri. Fiecare ţăran le-a îmboE un joc de porţi care leagă casele între ele, case frontoane sau

frontoane în lateral, cu faţada la stradă. În Ţara Românească au

devenit stiluri româneşti înfrumuseţate de talentul unui ţăran.
Trăiesc cu romantismul meu, de fapt o stare sufletească, zic eu,
care nu mă părăseşte. Revăd ţărani frumos îmbrăcaţi, ieşind pe

porţile maiestuoase, aud şi acum sunetul viorilor… iar în zare

se profilează deluşelele. Amintirile au rămas atât de puternic
săpate în suflet, încât s-au strecurat şi în picturile mele.

S.P.S.: Când am privit acum câţiva ani lucrarea amintită la

S.P.S.: Ce alte imagini cu tatăl dumneavoastră vă vin în

începutul dialogului şi pe care, sinceră să fiu, n-am uitat-o, am avut

L.P.E.: Tata era din Sebeşul de Sus. Era notar. A fost închis

de altă parte, cum răsfoim împreună un catalog cu reproduceri din

minte?

pentru că făcuse politică liberală. N-a făcut parte din alt partid
deoarece i-a fost credincios lui Ionel Brătianu. În închisoare, a

contractat o tuberculoză transformată ulterior în cancer pulmonar. Şi în ultimul an de viaţă dorea să urce pe Suru. Cum nu-l

mai ţineau puterile, urca ţinându-se de coada calului care ducea
bagajele.
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L.P.E.: Acum vorbeşte arhitectul din mine. În primul şi în

o tresărire. Ceva semăna cu stilul caselor din Şcheii Brşovului. Pe

lucrările dumneavoastră, îmi culc privirea pe două acuarele: Pe după

ziduri şi Iarnă la Braşov. Ce vă leagă de Braşov, unde reveniţi cu
plăcere?

L.P.E.: Şi anumite locuri din Braşov au un stil. Şcheiul, pe

care l-am pictat o singură dată, are ceva din uliţa mea. Acum,
când stăm de vorbă, mă gândesc în special la Cetatea Braşovu-

Interviu
lui. Piatra, zidul, atât de bine integrate în natură, au creat cetatea cu rol de apărare. La Braşov am pictat puţin. Poiana nu m-a
tentat ca peisaj, doar ca refugiu sufletesc. E prea deschisă. În
pictură caut colţurile „ruginite”, suprafeţele patinate care au un
joc aparte de culori. Îmi imaginez o pantă ruginie, cu un roşu
Van Dyck, cu un maro al lui Leonardo şi verdele putred al otrăvii care dă ruginirea dusă spre îmbâcsire… Apropo, am văzut
o expoziţie cu fotografii ale unui artist plastic din Franţa care
surprinsese bucăţi de materiale degradate de timp. Le-am găsit
formidabile. Pe de altă parte, Braşovul m-a salvat de tristeţea
acumulată la Iaşi. Cei patru ani în care am lucrat la „Proiect”
Braşov au fost un timp de reabilitare sufletească. Aici am câţiva
prieteni la care revin cu bucurie. Şi nu e puţin lucru să ştii că se
gândesc la tine cu inima plină, deşi Suedia se află hăt, departe.
Să priveşti lumea cu ochi de duminică
S.P.S.: O fetiţă din Sebeş pe nume Ligia devine o arhitectă şi o
pictoriţă cunoscută.
L.P.E.: Desenam de mică. Cu pensula puneam pe hârtie
culori şi imagini. La Sibiu, unde am urmat şcoala, mergeam pe
stradă cu sora mea şi priveam casele. Ne făcusem chiar un joc.
Ne împărţeam casele: una mie, una ţie, până la capătul străzii.
Dacă găseam o casă mai veche, mai interesantă din punct de
vedere architectural, încercam s-o analizăm. Şi sora mea, de felul
ei mai sportivă, învăţase să privească casele cu alţi ochi. Totul e
să ştii cum să priveşti. Şi în pictură, şi în arhitectură trebuie să
priveşti „cu ochi de duminică”, să vezi frumosul în orice.
S.P.S.: Îmi place această îmbinare de cuvinte „să priveşti cu ochi
de dumunică”. Înţeleg că lumea văzută prin ochii artistului capătă
alte dimensiuni.
L.P.E.: Aşa şi este. Îţi dau să citeşti versurile special scrise
de poeta Natalia Potolea pentru deschiderea expoziţiei mele de
la Muzeul „Brukenthal” din Sibiu. Ea a găsit acea exprimare
fericită.
S.P.S.: Vă rog să-mi citiţi dumneavoastră poemul şi să alegeţi un
fragment caracterizator pentru lucrările expuse şi, în acelaşi timp,
explicabil pentru sintagma amintită.
L.P.E.: Le-am ales pe cele din final. „Când intri într-o sală
de culori/ Ce se numeşte-n proză expoziţie,/ Uită-ţi numele,
de fapt e-o lume paralelă în culori.// Şi-nchide ochiul tău de
fiecare zi./ Prea prăfuit de-oraşul desfundat// Deschide-ţi
ochiul de duminică,/ Ochiul tău de când erai copil.// Dac-aţi
deschis ochiul vostru de duminică,/ Ochiul vostru de când eraţi
copil,/ Puteţi vorbi cu florile,/ Cu norii, cu ferestrele ieşite spre
lumină”.
S.P.S.: Versurile surprind universul acuarelelor dumneavoastră.
Să revenim la arhitectură.
L.P.E.: De când eram copil aveam deschis „ochiul de
duminică” spre frumuseţe. Mergeam pe uliţele din Sebeş şi
priveam casele şi porţile. Imaginaţia mea le proiecta pe Suru.

Privit din josul satului, Suru domina ca un gardian, păzea atât
oamenii, cât şi natura. Trec la o altă etapă a vieţii. În anii de
liceu, fiecare adolescent are un ideal, visează la o profesie care
să-l scoată din anonimat. Eu voiam arhitectura. Nu ca o frondă
în faţa colegilor, vezi că dădea bine ca alegere, suna mai special. Pentru mine era o profesie care îmbina frumosul cu latura
practică. Aşa doreau şi părinţii mei, ceva practic. Plăcându-mi
casele, trebuia să fac ceva cu ele, cu înfrumuseţarea şi păstrarea
lor. Chiar şi transformarea unei construcţii se realizează într-o
anumită limită, prin conservarea tradiţiei. De casă se leagă
suportul moral al individului.
S.P.S.: Dacă ar fi să puneţi o placă de architect cu numele dumneavoastră, unde aţi plasa-o?
L.P.E.: Aş fi vrut s-o pun pe Suru, pentru că îmi propusesem să ajut satul, proiectând un drum asfaltat până în vârf. Dar
n-am reuşit. În schimb, am sistematizat Gura Râului, Bocca del
Rio, cum i se spune, cum îi spune şi Blaga. Ar merge o placă
de architect. Cum am lucrat mai mult în sistematizare, e greu
să alegi un loc anume. Ca urbanist, am fost implicată în proiecte mari: sistematizarea oraşului Turnu-Severin, a cartierelor
Tătăraşi şi Nicolina din Iaşi. Chiar şi în Suedia am fost onorată
cu un premiu pentru sistematizarea centrului administrativ al
oraşului Strängs.
Arhitectura m-a adunat ca om şi artist
S.P.S.: Cum să aşez ordinea preocupărilor dumneavoastră, dintre care una a devenit profesie: arhitectură şi pictură? Sau invers.
Pentru că sunteţi cunoscută, în egală măsură, ca architect şi artist
plastic.
L.P.E.: Pictura a început înaintea arhitecturii. Petele de
culoare m-au dus la aşezarea lor pe ceva stabil. Culoarea mea
era în flori, în petale, în ceruri, în nori. Apoi le-am concretizat
pe case, uliţe sau monumente.
S.P.S.: De ce n-aţi urmat de la bun început artele plastice?
L.P.E.: Simţeam că sunt prea împrăştiată. Arhitectura m-a
adunat ca om şi artist. Aveam nevoie de asta în structura mea
interioară.
S.P.S.: O întrebare tangentă cu universul lucrărilor dumneavoastră, mai ales că pe masă avem răsfirate câteva reproduceri.
Există în acuarelele care transpun interioare – temă predilectă – „o
tensiune şi gravitate meditativă”, trăsături sesizate de criticii de
artă. N-aţi fost tentată de scenografie?
L.P.E.: Am predat scenografia la o facultate de doi ani de
arte plastice în Finlanda. Chiar am scris un curs cam de 30 de
pagini. Este mai mult o şcoală, cum ar fi la noi postliceală, ce
formează designeri de modă şi reclame, într-un cuvânt, artişti de
culoare şi forme. În scenografie, de care nu m-am simţit atrasă,
se cere altceva. Nu e vorba de lumina culorilor, ci să creezi un
spaţiu, un spaţiu fictiv, bineînţeles, combinat cu istorie, dramatism, text. Eu nu sunt un om de forţă şi de concret.
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Soţul meu, scriitorul Per Olof Ekström,
a fost un personaj controversat

S.P.S.: În 1977, aţi plecat din ţară prin căsătoria cu scriitorul

Per Olof Ekström, autor al cunoscutului roman N-a dansat decât o

vară, apărut în 1949 şi tradus în 24 de limbi. Pentru cine nu ştie,
am să spun că Per Olof a simţit atracţie faţă de limba română, mai

ales după călătoria făcută în 1968 în România. A urmat chiar un
curs de limba română la Universitatea din Stockholm. În 1971, participă la cursurile de vară de la Sinaia. Cercetând revista „Magazin

istoric” (pentru o altă documentare), i-am găsit articolul (în tradu-

rantul „Muntenia” să mâncăm. La o masă, se afla scriitorul suedez. Colegul meu, umblat prin restaurante, îl cunoştea. Mi l-a
prezentat. În acel moment nu m-am gândit că am în faţa mea
bărbatul care îmi va schimba viaţa, mai mult, că va deveni soţul

meu. Ne-am apropiat la început ca prieteni. Îmi făcea o curte
„scriitoricească”. L-am introdus într-un grup de arhitecţi, i-am

arătat diapozitive din ţară, în special despre arhitectura româ-

nească pe care am valorificat-o în timp. Apoi ne-am căsătorit.
N-a fost o iubire „coup de foudre”. Eu trecusem printr-o căsă-

torie eşuată într-un divorţ. Aşa că eram circumspectă. Până la
urmă, am acceptat să ne căsătorim şi să plec în Suedia.

S.P.S.: Filmul realizat după romanul N-a dansat decât o vară

cere) Dubla celebritate a corabiei Wasa (nr.11, 1974). De aseme-

n-a fost regizat de Ingmar Bergman, în fond, cel mai important

şi Drumul spre Voroneţ. După această acoladă necesară pentru

L.P.E.: Ingmar Bergman a vrut să facă el scenariul după

nea, este autorul lucrărilor România, ţara izvoarelor de sănătate

regizor suedez. De ce ?

înţelegerea celor ce vor urma, vine întrebarea. Când v-aţi cunoscut

roman, mai mult, să intervină în unele momente ale textului.

L.P.E.: Voi răspunde exact la întrebare. Îl cunoşteam ca toţi

ile, deşi Bergman era celebru. De aici au început discuţiile.

viitorul soț, scriitorul Ekström, ce ştiaţi despre el?

cei care citeau în ţara asta. E vorba de lectura cărţii lui – aţi
amintit-o deja – N-a dansat decât o vară – tradusă de Maria şi

Pavel Banuş în 1960. Acum câteva luni, l-am cunoscut pe Pavel
Banuş la Stockholm. Acea traducere a fost prima versiune. În
timp, au apărut altele.

S.P.S.: O altă întrebare la care cred că vă aşteptaţi. În ce împre-

jurare l-aţi cunoscut?

L.P.E.: Pe Ekström l-am cunoscut întâmplător. Să vezi ce

înseamnă destinul. Eu locuiam în Bucureşti. Venisem dintr-o

delegaţie împreună cu un coleg de serviciu. Am intrat la restau-
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Olof, ca orice creator, n-a acceptat să-i schimbe cineva ideScenariul i-a fost încredinţat lui Arne Mattsson, un nonconformist, care a părăsit Suedia din cauza unor divergenţe poli-

tice. S-a stabilit în Iugoslavia unde a făcut filme foarte bune.
Filmul N-a dansat decât o vară a luat câteva premii: „Ursul de

aur” la Berlin, iar la Cannes, în 1952, Premiul pentru cea mai
bună muzică.

S.P.S.: Am impresia că şi Per Olof Ekström avea idei de stânga.

L.P.E.: Absolut. Atât era de absorbit de noua dezvoltare a

societăţii – asta se întâmpla prin anii 60 – încât i se părea că
socialismul care duce spre comunism devine treapta ideală a

Interviu
omenirii. Îmi spunea la un moment dat, intrigat de megalomania lui Ceauşescu, că va lua calea Rusiei.

S.P.S.: Şi dumneavoastră ce i-aţi răspuns?

L.P.E.: Simplu. Dacă iei calea Rusiei, ai plecat de lângă

mine. Nu vreau să te mai cunosc.

S.P.S.: Mulţi intelectuali din Occident au crezut în ideile comu-

niste. În timp, au văzut realitatea din ţările socialiste şi au rămas
dezamăgiţi. În ce relaţii era soţul dumneavoastră cu Ceauşescu?

L.P.E.: Cel mai mare defect care încet-încet l-a distrus a fost

băutura. Şi, culmea, înainte de a veni în România, nu i-a plăcut

să bea. După dispariţia sa, când am vizitat zona sa natală despre
care am vorbit, am aflat că în tinereţe a fost abstinent.

S.P.S.: Mă uimeşte destăinuirea dumneavoastră. Cum vă

explicaţi că în România i s-a declanşat patima pentru consumul de
alcool?

L.P.E.: Sunt mai mulţi factori. Poate curiozitatea de a

L.P.E.: Pe Ceauşescu l-a văzut cinci minute. Ekström a scris

cunoaşte ţara în toate amănuntele, chiar şi sectorul băuturi. Poate

Scrisă în suedeză, a fost tipărită în Suedia. Se vindea în mediul

ce, în timp, l-a dezamăgit. Să nu râdeţi, dar ţuica de prune i-a

o carte, Omul şi patria sa – istoria, geografia şi politica României.
politic şi diplomatic. În România nu s-a tradus oficial niciodată,
ci doar pentru uzul intern al Comitetului Central. N-a fost pe
placul lui Ceauşescu, deoarece Ekström nu l-a omagiat.

S.P.S.: Văd o acuarelă intitulată Locurile de creaţie ale lui Per

Olof Ekström. Este datată 2004, mult după moartea soţului.

L.P.E.: Cât am fost căsătoriţi, n-am fost niciodată la el

acasă. N-a vrut să vizităm locurile în care a crescut şi a trăit o
perioadă din viaţă. Era certat cu familia. În urma unui faliment

de bancă, pur şi simplu a fugit de acasă. În România, era un fel

de exilat, după un an de exilare în Tunisia şi doi ani în Germa-

nia. A fost un personaj controversat. Era socotit romancierul

oamenii noi, anturajul, viaţa dezordonată. Poate noua politică,
deschis apetitul pentru băutură. În timp, a devenit obişnuinţă.
Se scula la şase-şapte dimineaţa, se aşeza la maşina de scris şi

până seara termina o povestire. Scria cu paharul lângă el. După
ce a murit, în zilele mele negre, i-am scotocit prin birou. Sub cel

mai nou manuscris am găsit o broşurică cu titlul Ce influenţe are
alcoolul asupra diabetului. Suferea de un diabet pe care nu l-a tra-

tat. De boală mi-a spus în ultimele luni, când a fost prea târziu.
Decepţionat de tot ce se întâmpla în jur – Doamne, fereşte, nu
în privinţa relaţiilor dintre noi – n-a mai vrut să lupte. Şi-a stins
durerile în alcool. A murit în 1981.

S.P.S.: V-aţi urmat soţul în Suedia. Cum a fost acomodarea

ţăran al zonei. Geniul său a venit din pământul lucrat de ai săi

într-un spaţiu mult diferit de al nostru?

cu mijloace moderne. A înfiinţat chiar cursuri serale cu dublu

propriu de arhitectură. Am întâmpinat greutăţi, pentru că

să se instruiască, iar relaţiile dintre oameni să fie amiabile într-o

comenzi. În primul an, am câştigat atât cât să-mi plătesc chiria

şi a vrut să demonstreze că se poate face agricultură şi în Suedia
scop: să-i deprindă pe ţărani atât să-şi cultive pământul, cât şi
societate închistată în prejudecăţi.

S.P.S.: Înţeleg că ţinutul natal al soţului l-aţi văzut de una sin-

gură. Ce v-a surprins acolo?

L.P.E.: Am fost în luna noiembrie, o lună posomorâtă.

M-au frapat culorile, griul cerului. Probabil că acolo am simţit
influenţa scrierilor sale.

S.P.S.: Atunci să vă citesc deschiderea romanului N-a dansat

decât o vară: „Ca nişte aripi negre norii alunecau pe cer, luau

L.P.E.: A fost foarte greu. La început, am deschis un birou

nimeni nu-mi cunoştea posibilităţile profesionale ca să primesc

pe cinci luni. Acuarela mi-a adus bani. Am început să predau
cursuri private de acuarelă la arhitecţi. Acolo, la Facultatea de
Arhitectură, cu alt profil decât la noi, nu se fac cursuri de acua-

relă şi sculptură. Pentru ei a fost o noutate. Pot spune că eu am
fost iniţiatoarea acelor cursuri. Le-am predat perspectiva interioară a culorilor, le-am arătat felul cum să citească prin perspectiva liniilor pe care nu le creează, ci le au doar în minte.

S.P.S.: Cu permisiunea dumneavoastră, vă întrerup. O între-

forme ciudate, păreau o armată de duhuri rele, pornită la vână-

bare complementară. La Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din

L.P.E.: Citatul este foarte bine ales. Romanele lui Per Olof

L.P.E.: Exact. Am avut profesori foarte buni, pe care doresc

toare”.

Bucureşti se predau asemenea cursuri?

sunt grele. Acum, că stăm de vorbă, îmi amintesc de roma-

să-i numesc: Nicolae Cucu, Anton Dâmboianu, Bogdan Ghe-

o parte, dinamita folosită pentru spargerea pietrei pentru ca

lucram şi acuarelă pură în natură. Sâmbăta după cursuri făceam

nul Dinamita. Cuvântul dinamită are o dublă conotaţie: pe de

pământul să fie fertilizat şi redat agriculturii, iar pe de altă parte,
alcoolul în care personajele îşi înghiţeau amarul şi durerea.

S.P.S.: Să vorbim despre omul Ekström, punând pe două coloane

orghiu, profesorul Şimotta. Acuarela se aplică în proiecte. Noi
schiţe de reprezentare în acuarelă. Le numeam „creaţii de sâmbătă” . Aşa considerau profesorii noştri să ne formeze.

calităţile şi defectele. Începem cu primele.

L.P.E.: Boem, poate puţin zăpăcit. Trăia cu capul în nori,

ca şi mine. Deştept, spiritual, foarte citit, subtil comentator al
evenimentelor, plin de umor, deosebit de plăcut în societate.
S.P.S.: Şi defecte?

Premiul „Bene Merenti”
S.P.S.: Să ne oprim la alte borne care vă marchează drumul-

destin. În ţară, aţi fost onorată de curând cu un premiu important
în arhitectură.
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Interviu
L.P.E.: Da, în 15 mai 2012, când s-au sărbătorit 120 de ani

de la înfiinţarea şcolii româneşti de arhitectură, una dintre cele

mai vechi din Balcani şi foarte apreciată. Clădirea monumentală,
emblematică pentru Bucureşti, unde se află Institutul de Arhi-

tectură „Ion Mincu”, este construită în stil naţional românesc,
cu detalii de pridvor, de portaluri, dar şi cu influenţe de neoro-

mantism, ce poartă semnătura arhitecţilor Cerchez – Creangă
– Mincu.

Festivitatea s-a desfăşurat la Ateneul Român. S-au dat

medalii atât arhitecţilor care lucrează în ţară, cât şi celor care
au dus până departe profesionalismul şcolii româneşti de arhi-

tectură. La sfârşit, s-au conferit câteva medalii „Bene Merenti”.
Una mi-a revenit mie. Am fost foarte emoţionată, pentru că nu
mă aşteptam la asemenea onoare.

S.P.S.: Nu este singurul premiu luat în România.

L.P.E.: În 1970 mi s-a decernat „Premiul anual de artă plas-

tică” al Uniunii Arhitecţilor din România. Pentru mine, impor-

tantă a fost şi apariţia în 1977 a primului album de acuarelă
„Luminile nordului”, prima carte de artă plastică a unui arhi-

tect român, în care am adunat tot ce am pictat în Scandinavia,
unele lucrări expuse şi aici. Peste o sută de lucrări. Expoziţii de

acuarelă am avut la Uniunea Arhitecţilor între anii 1964-1980.
Ultima a fost, pare-mi-se, în 1980. Pot spune că perioada mea
de top a fost între 1970-1980.

În acuarelă trebuie să izbucneşti
S.P.S.: Încet-încet, trecem la un domeniu al artei care v-a creat

un nimb. Pentru următorul popas, am ca suport o carte despre obsesi-

ile dumneavoastră într-ale acuarelei, intitulată „O istorie povestită
a culorilor de apă” (Editura Universitară „Ion Mincu”, 2009), în

care panoramaţi această varietate a picturii de la începuturi, tre-

când prin viziunea luministă, romantism, realism, impresionism,
artă abstractă, expresionism, acuarela în secolul XX. Din perspectiva
dumneavoastră sau, mai bine-zis, din definiţia pe care o daţi acuarelei – „înveşnicirea clipei prin culoare” – îi fixaţi în câteva cuvinte
mişcarea interioară. Aţi rămas fidelă definiţiei în orice moment al
creaţiei?

L.P.E.: Sper că da. La acuarelă n-am pornit niciodată de la

L.P.E.: Foarte rar. Depinde când izbucnesc sentimentele.
Este un răspuns indirect şi la întrebarea ta – de ce am ales
acuarela. Pentru că în acuarelă izbucneşti. Trebuie să stăpâneşti
culoarea şi apa. Ultima să n-o stăpâneşti solid, s-o stăpâneşti
lichid. Este expresia mea, între ghilimele. Să ajungi să stăpâneşti
pigmentul de culoare apos pe hârtie.
S.P.S.: Lumina şi culoarea sunt descoperite de dumneavoastră
printr-un impuls interior. Care dintre cele două devine personaj
principal?
L.P.E.: Nu se separă. Fiind un vărsător, sunt în zodie de
căutări. Vorbeşti de impulsul interior. Când am trecut la seria
interioarelor, nimic din mine nu se află acolo. Ai observat că
interioarele sunt fără oameni. Şi Van Gogh a pictat un scaun
gol care emană dramatism. În acuarelele mele se simt urmele
oamenilor. Pălăria unui pictor, un trabuc, un pachet de ţigări, o
floare care a rămas încă proaspătă. M-am concentrat foarte mult
pe mobilier – aici a intervenit arhitectul – să redau stilul, lemnul.
Concentrarea pe desen la mine este foarte rapidă. Spontaneitatea se vede numai într-o lucrare realizată direct. Într-o arhitectură de interior nu desenezi cu echerul sau cu teul. Trebuie
să prinzi foarte bine perspectiva. Acuarela se face în momentul
când te impresionează ceva. În albumul amintit, Luminile nordului, am fotografiile unor acuarele care au pornit de la asemenea momente.
S.P.S.: Aţi putea evoca un moment care v-a făcut să izbucniţi
prin acuarelă?
L.P.E.: Eram la Stockholm, la nişte prieteni. În grădină,
se afla o căsuţă care ascundea o amintire dureroasă. Acolo îşi
pusese capăt zilelor fratele gazdei, un eminent medic. La 2
noaptea, mi-au deschis uşa şi am văzut interiorul: o cameră
sumbră, dominau movurile, lumânări aprinse, un portret, masa,
ceasul specific suedez, ca un dulap, numit „mora kloocka”. M-a
impresionat extraordinar. Şi ca să vezi ce înseamnă izbucnirea
prin acuarelă. Am văzut unde au pus cheia şi în lumina rece a
dimineţii m-am furişat în acea căsuţă şi acolo, la faţa locului,
am făcut o acuarelă ce reprezintă interiorul: ceasul alb ca un
înger al morţii, scaunul, masa… proiectate pe movul funebru al
pereţilor.

figurativ pur. Dorinţa mea a fost de a dezvolta câte puţin liniile

Când am fost .mai nefericită am pictat

culoare. Culoarea este baza pusă pe un desen bun, care nu se

tectură. Năzuinţa mea a fost şi spre altceva, să diluez liniile arhi-

S.P.E.: Obiectele decelabile în lucrările dumneavoastră sunt
amprentate de starea sufletească pe care o traversaţi într-un anumit
moment.
L.P.E.: Totdeauna. Când am fost mai nefericită am pictat. Şi
au ieşit lucrări bune. Se simte şi în florile transpuse în acuarelă.
Am şi unele peisaje luminoase şi optimiste. Să zic şi eu că am

şi vârsta mea, sunt întrebată dacă mai pictez. S.P.S.: Ce răspuns

prin veselie. Dar am şi multe griuri, pentru că viaţa mea n-a fost

rigide ale lucrurilor în flu, demonstrabil pentru soliditatea prin
vede, se ghiceşte. Este o bază arhitecturală intuitivă.

S.P.S.: Prin dumneavoastră, acuarelistul s-a întâlnit fericit cu

arhitectul.

L.P.E.: De la început am dorit acest lucru. Nu numai arhi-

tecturale. Simbioza am găsit-o. În ultimul timp, având în vedere
daţi?
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soarele sub pălărie ca Duffy, pictorul a cărui operă se remarcă
pe roze.

Interviu
S.P.S.: Amintind de flori, mi-aţi ridicat la plasă următoarea
întrebare, nu înainte de a vă citi, cu permisiunea dumneavoastră, un
fragment, desigur îl cunoaşteţi, dintr-o prezentare pe care v-a făcut-o
poeta Florenţa Albu: „roua şi lumina topesc culorile într-o efuziune
lirică” sau „florile Ligiei Podorean sunt ele însele, sunt exploziile, sunt
nu ştiu ce înţelegere feminină a înfloririi, a scuturării, a victoriei şi a
înfrângerii în natură”. De acord să-mi vorbiţi despre flori?
L.P.E.: Nu-mi place să miros florile, ci să le privesc în diverse
lumini. Trandafirii maiestuoşi nu i-am pictat în plinătatea lor, ci

când se vestejesc, dar nu fanaţi, lăsând impresia morţii. I-am
văzut ca pe nişte flori obişnuite, încadrate de celelalte flori. Îmi
plac macii mici, roşii, care se iţesc din galbenul spicelor, şi albastrul cicoarei. Sunt explozii de lumină şi culoare.
S.P.S.: Înainte de acest interviu, mi-aţi oferit spre lectură câteva
pagini în care aţi notat gânduri ivite în clipe de taină.
În final, voi reproduce o singură propoziţie, care adună în
esenţa ei spectacolul existenţei dumneavoastră: „Timpul meu a
fost întotdeauna o goană după timp”.

85

