Am scris, cu tristeţe, în această revistă, despre o comoară aproape
dispărută: ceramica tradiţională de Bârsa, pe care un om cu suflet mare
încearcă fără mare succes să o reînvie. După doar o zi, am avut prilejul
să particip la prima expoziţie de ceramică decorată a tinerei studente
Diana Caplea, vernisată în spaţiul neconvenţional al motelului Onix din
Sebiş. Poate nu întâmplător, în timp ce un meşteşug minunat îşi
trăieşte ultimele clipe, la mică distanţă în spaţiu şi timp, un altul face
primii paşi...
Ştiu ca eşti studentă la Facultatea de Arte Plastice din Timişoara, la
secţia de textile. La prima vedere, nici o legatură cu ceramica. Şi totuşi,
expui ceramica decorativă ...
Da, pentru că am vrut să încerc un suport oarecum neconvenţional.
Am avut de ales mai multe variante, dar am ales ceramica pentru că
are ţinută şi îmi pot alege motivele în funcţie de formă. Nu în ultimul
rând, m-am gândit că ceramica nu este doar decorativă, ci are şi
utilitate.
De unde te inspiri ?
Am preluat unele motive din ceramica tradiţională şi din arta populară
romănească: scoarţe, costume populare.
Tapiseria îţi rămâne deci ca ocupaţie secundară...
De fapt, m-am gândit cum aş putea combina cele două pasiuni:
ceramica şi tapiseria. Am ceva idei pe care vreau să le pun în
practică...voi vedea cum...
Propui ceva nou în arta decorativă. Ceea ce faci tu diferă sensibil de
ceramica tradiţională. Cum receptează publicul acest lucru ?
Am fost surprinsă să-i observ reacţia. Este foarte atras de culorile
foarte vii, de diversitatea formelor, de linia simplă...Cât despre ceramica
tradiţională, sigur că ea este minunată. Din păcate, nu mai are foarte
mare succes în ţară. Oamenii o văd peste tot: prin pieţe, pe la bâlciuri,
pe marginea şoselelor. Se vinde însă foarte bine în străinătate.
A consemnat DRAGOŞ BUNOIU
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