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Participanţii la cea de-a şasea Sesiune a Programului internaţional de
jurnalism inter-operaţional Probitas 2002, tineri ziarişti şi artişti din
România şi Serbia, le-au propus, duminică seara, în 8 septembrie,
locuitorilor din Sebiş, o nouă şi inedită experienţă artistică
multiculturală: vernisajul unei expoziţii de ceramică decorativă, creaţie a
talentatei plasticiene Diana Andreea Caplea (România) şi recitalul
extraordinar de ghitară clasică susţinut de Goran Trajkovski (Serbia).
Surprinzătoare doar la prima vedere, asocierea celor două
evenimente s-a dovedit, în cele din urmă, mai mult decât potrivită. „Arta
minoră” a decorativului, generând dintr-o inspiraţie explozivă, plină de
lumină şi culoare, ce ilustrează un simţ deosebit şi o intuiţie remarcabilă
a combinării detaliilor, s-a potrivit perfect cu picurarea migălos
controlată a sunetelor ghitarei clasice, expresie a unui talent nativ
viguros, dar şi al unui studiu consecvent şi tenace, rezultatul fiind o
atmosferă artistică delicată, deopotrivă, relaxantă şi tulburătoare.
Adevărata „invazie” de vase din lut consemnată de expoziţia
amenajată de Diana Andreea Caplea a pus sub ochii vizitatorilor o lume
infinită de fome, dimensiuni şi combinaţii coloristice, de modele
niciodată repetate care, departe de banalitatea „inspiraţiei folclorice”
atât de des frecventată de creatorii cu preocupări similare, ilustrează
aprehensiunea către modernitate a artistei, vocaţia sfidării traseelor
consacrate de tradiţia genului.
În replică, piesele de ghitară clasică interpretate de Goran Trajkovski,
abordând un areal componistic ce îşi are obârşiile în muzica medievală,
pentru a se completa cu piese pe cât de moderne pe atât de celebre,
au (re)aşezat ambianţa seratei culturale între limitele proprii asocierii
celor două evenimente: o combinaţie seducătoare şi fascinantă de
arte&meserii, aflată la interferenţa dintre libertatea debordantă a
inspiraţiei creative şi rigurozitatea tratării subiectului, cu o infinitezimală
atenţie acordată fiecărui detaliu.
Trudă de chinez bătrân, cum ar putea spune un mucalit, fără nici un
fel de ironie. Dimpotrivă, cu admiraţie şi respect pentru aceia dintre
artişti care, într-o epocă a expansiunilor în spaţiu, a marilor proporţii şi a
dimensiunilor megalitice, şi-au păstrat nealterată răbdarea de a se
apleca spre amănunte, spre acele lucruri de mică anvergură ce fac,
uneori, viaţa atât de frumoasă...
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