
Muzica din intuneric
Putini au fost cei care au asistat sambata la Concursul de Interpretare Muzicala destinat Artistilor
Nevazatori si desfasurat la Sibiu. Publicul a fost constituit, in general, din persoane nevazatoare, membri
ai familiilor lor si o mana de sibieni "rataciti " intr-o lume in care sunetul, mirosul si pipaitul dobandesc o
importanta pe care noi, cei care putem citi literele din aceasta pagina, nu o putem banui. Şi e pacat ca
sibienii nu au venit in numar mai mare sa ii vada si sa ii asculte pe acesti oameni, e pacat pentru ca
persoanele nevazatoare au oferit, involuntar, o lectie despre viata, despre lupta, despre pasiune si daruire. 
  
  Lectii de viata 
  
  Privesc de la usa spre cele cateva zeci de persoane ce au luat loc in mica sala de spectacol. Ai avea
impresia ca fiecare dintre ele are privirile atintite spre scena, acolo unde premierea castigatorilor a
inceput deja. Ai avea impresia ca daca e premiere, linistea ar trebui intrerupta doar de numele
castigatorului si de aplauze. Dar nu e asa, pentru ca, pline de caldura, cuvinte precum "Bravo " sau
"Felicitari " izbucnesc la numele fiecarui premiat. Ai avea impresia ca daca e premiere, castigatorii
trebuie sa urce increzatori pe scena. Dar nu e asa, pentru ca fiecare dintre ei paseste cu nesiguranta spre
trepte, printre cabluri, sprijinindu-se de un brat cunoscut. Fiecare dintre cei care urca pe scena are un
handicap vizual grav, accentuat sau mediu. Pentru unii, lumea inseamna o mare de negru, pentru altii
universul se traduce in cateva umbre care danseaza inca prin fata retinei, pentru alti lumea inseamna
cateva pete ale caror culori se mai disting inca. 
  
  Ma asez pe un scaun, in timp ce aparatul de fotografiat inregistreaza in memorie alte si alte imagini. Cu
blitz sau fara blitz pentru a nu deranja artistii? Acum intrebarea pare inutila, iar enigma de altadata e usor
de rezolvat. 
  
  Ocupantii locurilor I, II si III la cele trei sectiuni ale concursului - Muzica Usoara, Folk si Interpretare
Instrumentala - urca rand pe rand in scena sa-si ridice premiile si revin pentru a interpreta o melodie.
Cantece pe care le cunosc din copilarie se succed, in timp ce unii spectatori tin ritmul cu batai din palme,
iar altii tin isonul cantand alaturi de interpret. "Sa ne iubim pe tarmul Marii Negre ", "Popa Nan ", "N-am
noroc "... melodiile curg, dar involuntar muzica ocupa un loc secund, caci atentia este atrasa de pasiunea
cu care vibreaza vocea acestor oameni, de privirile lor care cauta inaltimi invizibile, de dansul
impresionant de lejer al unei adolescente sau de siguranta cu care, alternativ sau simultan, un tanar canta
vocal, la chitara si la muzicuta. Robert Filip, Maria Maris, Luiza Dragu, Bianca Urban...numele lor se
invalmasesc in minte si ascultandu-i simti ca nici nu mai conteaza ca au ocupat locul I, II sau III.
Evolutiile lor au fost apreciate si clasificate de juriul, format din Radu Sergiu Ruba, presedinte al
Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Ionel Man si George Nicolescu - solisti vocali consacrati, Cornel
Lepadatu - profesor de chitara la Şcoala Populara de Arta Sibiu, Maria Petcu Oancea, solist vocal de
muzica usoara si folk, dar fiecare concurent este un castigator, iar premiul cel mare a fost primit prin
aplauze si felicitari. 
  
  17 ani si un vis 
  
  I-am ascultat vocea trecand cu usurinta de la un registru la altul, i-am urmarit gratia din dans. Miscarile
ei sunt unice nu pentru ca ea ar fi inventat unduirea bratului, nu pentru ca ea ar fi ar fi intins pentru prima
oara mana catre public. Dar sunt unice pentru ca nu a vazut pe nimeni facand aceste miscari, pentru ca nu
a petrecut ore in fata televizorului incercand sa copieze dansul cuiva. Se numeste Bianca Urban, are 17
ani si este una dintre laureatele Concursului de Interpretare Muzicala destinat Artistilor Nevazatori. 
  
  Bianca a intrat in concurs pentru a-si apara titlu cucerit la editiile anterioare si pentru a mai aseza o
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caramida la visul ei de a se dedica muzicii si actoriei. "Particip pentru a treia oara la acest concurs si ma
gandesc sa incerc o cariera in lumea muzicii. Deocamdata nu am studiat canto cu un profesor, dar vreau
sa o fac. Ma pregatesc singura: ascult cam toate genurile de muzica si incerc sa cant de toate. Am inceput
sa cant pe cand aveam un an si jumatate; am mostenit talentul de la mama mea si sper sa duc eu steagul
mai departe ", spune Bianca. 
  
  isi doreste sa devina actrita, cantareata, dar si-ar dori sa vada lumea care o inconjoara. Boala de care
sufera i-a afectat si ii afecteaza in continuare capacitatea de a vedea, asa ca acum Bianca se numara
printre cei care reusesc inca sa zareasca umbre. Marturiseste ca ar renunta la o mana sau la un picior in
schimbul vederii si a posibilitatii de a se descurca singura. Dar, cum vederea e un dar ce i se refuza,
Bianca isi croieste viata prin muzica, langa familie si prietenii. Imaginea Biancai si a unui vis la 17 ani,
imaginea unui barbat de 40 de ani ale carui degete alearga pline de siguranta pe clapele nevazute ale unei
orgi electronice ma urmaresc si acum cand scriu despre o lume a nevazutului, despre o lume cu modele
necunoscute in care intunericul e biruit in fiecare zi prin Braille, prin muzica, prin zambetul pe care il
auzi in glasul cuiva. 
  
  Asociatia Nevazatorilor din Romania numara circa 80.000 de membri, grupati in 30 de filiale judetene
si interjudetene. in judetul Sibiu traiesc in prezent aproximativ 2.000 de persoane nevazatoare sau cu
vederea foarte slaba. De anul trecut, la Biblioteca Judeteana ASTRA functioneaza un compartiment
special ce pune carti in format audio la dispozitia nevazatorilor. 
  

Cuvinte cheie: romania  alma  populara  concurs  judetul sibiu  itm  biblioteca judeteana astra  fiat
sibienii
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