
Festivalul trubadurilor - la Casa Albastra
La Muzeul Brukenthal, in sala de expozitie de la Casa Albastra, a avut loc festivitatea de incheiere a
expozitiei "Loja ghitarelor", urmata de o conferinta de presa. Muzicianul si ineditul colectionar de ghitare
din Romania - Viorel Cordos a evaluat colaborarea cu Muzeul Brukenthal catalogata ca fiind:
"Fructuoasa deoarece ea a starnit interesul vizitatorilor, prin inedita provocare in lumea muzicii, si
generoasa prin lansarea unui nou eveniment cultural ". "Am invitat personalitati publice care au
preocupari legate de Misterele Artelor. Ne-am bucurat in cele 45 de minute de un dialog ce ne-a adus
aminte de agora antica ", a spus curatorul evenimentului. Şi avea dreptate caci ghitara a devenit un
subiect de introspectie si de reflectie. Iata cateva din interventiile invitatiilor: George Precup - "Poezia si
muzica in Evul Mediu au coabitat fericit, iar versurile pe care le-am recitat fac parte din universul poeziei
primare si adevarate, aratandu-ne ca in societate puterea cuvantului si a sunetului pot determina sanatatea
morala si intelectuala a unei natiuni "; Dorin Boila - "Exercitiul de azi, nu este unul de retorica, ci unul
care ne aduce in prim-plan bunul simt al culturii. Este un exemplu a ce numim interdisciplinaritate si
multiculturalitate. Limbajul artei nu are granite, iar ideea de a avea un festival al trubadurilor este
laudabil si onorant pentru o poarta a culturii ce face legatura intre Orient si Occident "; Marius Horvath -
"Poate prima rugaciune a omului a fost exprimata prin muzica. Muzica ne ofera cateva clipe de a rataci
din lumea pamanteasca in sfera simbolurilor luminate. A avea o natiune care contribuie la constructia
universala prin muzica, este nu numai o mare bucurie dar si o mare onoare, caci astfel suntem partasi la
initierea in sferele muzicii adevarate "; Toma D. Florin - "Evenimentul la care asistam se preteaza si la
preocuparile mele privind relatia dintre geometrie si volumetrie intr-un univers accesibil. Este vorba de un
raport existent intre perfectiunea constructiei intrumentelor muzicale si sunetele obtinute "; Bota Nicolae
- "in aceasta ecuatie atat de complexa nu pot fi uitati fauratorii instrumentelor muzicale. in mestesugul
lutierilor deslusim doua categorii: cei ce se ocupa de instrumente cu coarde ciupite sau lovite si cei care se
ocupa de instrumente cu coarde si arcus. Vorbim de adevarate secrete incepand cu alegerea lemnului de
buna rezonanta si pana la tehnici de prelucrare "; Ilie Cretu - "Nu poti face azi evenimente doar pentru a
bifa un calendar artistic. Trebuie sa ne hotaram ce promovam: Arta pentru arta sau arta cu tendinta? Nu
este nevoie sa ne inspiram din curtea nimanui. Am avut si inca avem in suflet si cuget platforma Junimii
romane. Ne trebuie doar oamenii de cultura capabili sa preia platforma lor si sa o compatibilizeze cu
secolul nostru. Alaturi de colegii oscarieni speram sa dam str[lucire muzicienilor romani in cadrul
Festivalului Trubadurii lui Nepomuk, un laitmotiv european al celor care pastreaza o taina, o poveste care
a trecut din realitate in legenda, ajungand in spatiul mitic al Sfantului apelor si al trubadurilor ". Primul
invitat al festivalului a fost un muzician liber profesionist. Ca o ironie a sortii pseudonimul lui este
Trubadurul. Este vorba de Adrian Campean, care dupa cele 20 de minute de recital a avut si o interventie
pe teme de filosofie si ezoterism. in final, cei prezenti au fost informati asupra unui eveniment care va
tine capul de afis in mediul academic sibian. Este vorba de Simpozionul international "Hermeneutica
fenomen literar. Pamfletul politic ", care va fi gazduit sub auspiciile ULBS, eveniment organizat de
prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, unul din exegetii contemporani, care detine cateva din cheile acestui
univers de cercetare.
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