
Gura Riului s-a impartit intre muzica clasica si portul popular
Primul festival de muzica clasica
  
  Anul acesta, pe langa petrecerile campenesti cu cantece si jocuri populare, Gura Riului a venit cu ceva
inedit: un prim festival de muzica clasica. Maestrul Radu Ciorei si Adrian Porumbaceanu au venit cu
ideea de a da nastere unui asemenea proiect, iar oficialitatile din Gura Riului au raspuns afirmativ cererii
celor doi. "Cand ni s-a propus, am vazut ca si altfel de festivaluri, pe langa cele ale folclorului, dau bine in
localitatea noastra", a spus primarul Gheorghe Calin. Prima editie a festivalului a debutat inca de luni, iar
pe parcursul saptamanii, acesta a continuat cu diferite manifestari. Traditia comunei nu a fost uitata,
intrucat una dintre seri a fost dedicata cunoasterii obiceiurilor din zona. Astfel, participantii la festival au
mers la stana, acolo unde au mancat traditional, apoi au facut o plimbare cu caruta, iar ieri au continuat
obiceiul, imbracandu-se in costume populare.
  
  "Gura Riului creeaza dependenta"
  
  Sambata a fost ultima zi dedicata festivalului. in jurul orei 20, locuitorii din Gura Riului s-au strans la
Centrul Cultural "Ioan Macrea", acolo unde a avut loc concertul orchestrei si corului de camera al
festivalului. Pe scena au urcat mai intai instrumentistii, dupa care in fata publicului, s-au prezentat si
"vinovatii" pentru realizarea festivalului. Dumitru Campean, Cristina Oprean, Adrian Porumbaceanu au
deschis evenimentul, alaturi de Radu Ciorei, dirijorul orchestrei. Actrita Cristina Oprean a tinut sa
precizeze ca acest cor al bisericii este unul extraordinar, iar reprezentantii acestuia trebuie sa inteleaga ca
diferenta dintre profesionisti si amatori poate sa dispara daca sunt impreuna. De altfel, coplesita de
emotii, actrita a marturisit: "Va multumesc ca existati. Sunteti oameni care aveti coloana vertebrala,
sunteti frumosi si demni". Programul artistic a fost compus din piese scurte, dar foarte variate. De
asemenea, orarul serii a numarat si simfonia jucariilor, realizata de cativa copii, dar si interpretarea a trei
piese de catre muzicianul Dorin Gliga, printre care si coloanele sonore ale unor filme celebre. Primarul
din Gura Raului, Gheorghe Calin, a ajuns si el la eveniment, spre final, dupa ce a venit de la o nunta.
Fiind presedinte de onoare al festivalului, el a tinut sa le multumeasca celor care au ajutat la realizarea
acestuia. De asemenea, si-a incheiat discursul spunand: "Ma bucur ca am prins si eu finalul. Am savurat,
pot sa spun, ce a fost mai frumos. Orice lucru are un inceput si speram ca evenimentele din saptamana ce
a trecut sa fie un inceput". A asigurat, de altfel, sprijinul Primariei pentru astfel de evenimente. Mai multe
despre festival ne-a spus Dumitru Campean, director executiv al festivalului. "Sper ca turistii sa prinda
gustul zonei. Zona aceasta creeaza dependenta. Gura Raului creeaza dependenta, asta este clar. Eu nu am
facut decat sa pun umilele mele contributii in slujba acestui festival. Daca exista credinta intr-o idee,
atunci acea idee poate sa ajunga la maturitate si sa se finalizeze", a spus directorul executiv al
festivalului. in incheiere, Dumitru Campean a lansat participantilor o invitatie de a se prezenta la parada
portului popular. 
  
  Au revenit la straiele populare
  
  S-au trezit dis-de-dimineata sa imbrace cu mandrie portul popular, pe care, cu sfintenie il tin pentru zile
de sarbatoare. Pentru ei, hainele Romanesti sunt cea mai scumpa comoara pe care o pastreaza din
strabuni si pe care nu o leapada nici astazi, dupa sute de ani. De sase ani, gurenii sarbatoresc in prima zi
de duminica, dupa Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, portul traditional. Asta au facut si ieri, cand,
dupa ce au iesit din biserica, au cantat si au dansat cu totii in centrul localitatii Gura Riului. Peste 2.000
de oameni s-au adunat ieri la Gura Riului sa sarbatoreasca hainele romanesti. Sarbatoarea Portului
Traditional a adus acasa, in localitate, o parte dintre gurenii plecati in alte regiuni ale tarii sau in
strainatate. Au venit si turisti care au luat parte, timp de aproximativ doua ore, la manifestarile artistice
inscrise in program, degustand, totodata, si bucatele specifice zonei.
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  intalnire la biserica
  
  E dimineata. E cald. Dar sarbatoare. Cu mic, cu mare, locuitorii din Gura Riului si-au dat intalnire, ca in
fiecare zi de duminica, la biserica, acolo unde si-au rostit rugaciunile si au multumit si de aceasta data,
spun ei, pentru faptul ca s-au nascut aici si au putut pastra datinile din mosi stramosi si pana in zilele
noastre. Dupa ce s-au inchinat in Casa Domnului, s-au adunat cu totii in fata bisericii, unde au incins
dansuri si au cantat melodiile ce ii caracterizeaza cel mai bine.
  
  Mandra ca e gureanca
  
  La ora pranzului, ieri, temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius. Dar asta nu i-a impiedicat pe
gureni si oaspetii lor sa celebreze portul traditional. Nici pe Daria-Oana, o copila de zece luni, care, de
mana cu mama-i, nu si-a lasat ia si catrinta acasa. Ca sa fie in rand cu lumea. Se chinuie, tinand mainile
mamei, sa paseasca prin multime si sa se mandreasca cu hainele pe care le poarta. Pe cap, are o bentita
alba si o floricica roz. Cu ochii-i verzi, mari si atenti, ne priveste si pe noi. "Cum te cheama?", o intreb.
inca nu poate rosti nicio vorba. Dar schiteaza usor un zambet, din care inteleg ca veselia o defineste cel
mai bine. Şi isi continua drumul printre oameni.
  
  "Cinstit sa iti fie portul!"
  
  Portul gurenilor seamana cu al celorlalte localitati din Marginime. Dar are aspectele sale diferite. Din
dorinta de a afla mai multe despre hainele de aici si despre traditiile ce se mai tin, caut sa gasesc pe cineva
care sa imi povesteasca. in stanga, pe scaun, vad o doamna trecuta de cea de-a doua tinerete, dar parca cu
atat de multe de povestit.... "Prima data sandalele. Dupa aceea is poalele. Şi-apoi surtele si catrinta, ia. Şi
asta-i cheptar, si asta-i carpa cu ciucuri", incepe sa povesteasca Marina Ihora, de 74 de ani. Costumul il
are de cand se stie si era lege ca in fiecare duminica, la biserica, sa il imbrace. 55 de ani a fost casatorita
cu un barbat care, in urma cu trei ani, a murit. in tot acest timp, nu se stie altfel la biserica decat in straie
populare. "in vara asta am fost de vreo doua ori in biserica in haine obisnuite, dar nu imi parea ca sunt in
biserica", marturiseste Marina Ihora. Pe cap, poarta o palarie de paie, cu care, pe vremuri, mergea la
muncile campului. Acum, batranetile ii sunt alinate de cei doi baieti pe care ii are si o fata. De asemenea,
de cei sase nepotei si cei doi stranepoti. Nici astazi, cand curtea ii e plina de bucuriile copilariei, nu isi
lasa portul. Pe vremuri, cand iesea in sat imbracata in astfel de straie, i se spunea "Cinstit sa iti fie
portul!". Multe ar fi de povestit si ascultat de la Marina Ihora. insa mai sunt numai doua minute pana la
inceperea spectacolului. "Sa fii sanatoasa!", imi spune la final. Şi plec. inainte de a parasi zona scaunelor,
il intalnesc si pe Ion Mantoiu. La cei 84 de ani, poarta cu aceeasi mandrie straiele specifice zonei
Marginimii. "in cap am palarie, Apoi cheptar, camasa, izmene, sandale. Cam astea", ne povesteste
barbatul. Nu poate sa isi claseze costumul intr-o anumita perioada, dar "de cand m-am nascut", ne asigura
el. L-a primit ca mostenire de la parintii lui. Ca si Marina, nici Ion nu merge la biserica in alte straie,
altele decat cele gurene. 
  
  Dumitru Farcas: "O sa revin cu cel mai mare drag!"
  
  in centrul localitatii, s-a "vorbit" folclor. Oamenii s-au putut bucura de spectacolele oferite de
ansamblurile locale, grupul de fluierasi, Ansamblul "Bujorul de Munte", dar si de recitalurile interpretilor
Traian si Camelia Stoita, Maria Lepindea si Nelutu Raulea. De asemenea, localitatile Şinca Noua si
Rupea din judetul Brasov au facut parte din programul artistic. "E a sasea editie <>. Se stie ca in prima
duminica, dupa Sfanta Marie, de la cel mai mic, la cel mai in varsta, imbraca portul pe care strabunii
nostri l-au purtat cu mandrie. Pot spune ca Gura Riului e o localitate plina de folclor, cu multe
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festivaluri", a spus Gheorghe Calin. 
  
  Surpriza evenimentului a fost, insa, taragotistul Dumitru Farcas. El a reusit sa ii tina pe gureni si pe
oaspetii lor, in caldura, sub umbrele, batiste sau palarii, pentru a-l asculta. Dupa ce si-a incantat publicul
timp de aproximativ jumatate de ora, Dumitru Farcas a coborat de pe scena si a spus ca se simte foarte
bine printre gureni si ca va reveni cu prima ocazie ce i se va ivi. "Mi se pare feeric. Ma simt extraordinar.
Oamenii sunt minunati. Vremea tine cu noi. Caldura sufleteasca si prietenia cu care suntem inconjurati
sunt extraordinare. Am auzit multe despre Gura Riului. Dar astazi am aflat ca sunt niste oameni rar de
intalnit. O sa revin cu cel mai mare drag si oricand", a spus Dumitru Farcas.
  
  Jocul si dansul nu s-au oprit aici, insa. Pavilionul le-a fost urmatoarea destinatie, gazduind atat bataile in
cizma ale ansamblurilor, cat si ritmurile celorlalti gureni si musafiri. Ziua s-a incheiat la Caminul
Cultural din Gura Riului, acolo unde cei prezenti au fost rasfatati cu zama acra, tocanita de vitel, placinta
cu branza, gogosi, vin, rachiu si buna dispozitie. "A fost spiritul care ne trebuie. Tipic national si specific
Gurii Riului", a spus initiatorul Sarbatorii Portului Popular, care, alaturi de Biserica, Şcoala si Primarie,
au reusit, dupa cum spun ei, sa marcheze inca o editie de succes a evenimentului.

Cuvinte cheie: romanesti  gura riului  mandra  concert  gura raului  biserica  brasov  ioan  centrul  vremea
arad  china  jocuri  ispa  muzica  rent  despre  ion  lulu  andra  filme  jucarii  ans  dansuri  programul  itm
bac  arb  parada portului popular  pal  gheorghe  prima  frumosi  zambet  uta  scaun  folclor  tes  vinovati
parada  feeric  miri  progra  rachiu  traditii  cani  ascultat  che  localitatea  fir  placi  bare  orl  art  time
emo
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