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FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE POEZIE
" DRUMURI DE SPICE ", ediþia a XIV-a

U

zdinul ospitalier ºi-a deschis larg porþile, în zilele
de 19-22 iulie, pentru a gãzdui poeþi, oameni de
culturã, gazetari etc. la cea de-a XIV-a ediþie a
Festivalul Internaþional de Poezie „Drumuri de spice”, organizat, ca ºi în fiecare an, de cãtre S.L.A. „Tibiscus”.
Manifestãrile au început joi, 19 iulie, cînd a avut loc la
Muzeu un vernisaj inedit în spaþiul cultural românesc de la noi:
o expoziþie de fotografii intitulatã „Chef de chef”, despre
banchetele organizate la ºi de cãtre S.L.A. „Tibiscus” în
perioada anilor 1994-2007. La vernisaj au vorbit Vasile Barbu,
preºedintele S.L.A. „Tibiscus”, ºi Gheorghe Florescu,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Vineri, 20 iulie, pe terasa restaurantului „Zi ºi noapte”, din
centrul Uzdinului, s-a desfãºurat cea de-a II-a ediþie a festivalului berii „FEST (cu) BEREA”, sponsorizatã de Fabrica de
bere „Weifert” din Panciova ºi postul de radio regional „Radio
Reºiþa”. A urmat, la Galeria „Torna, torna, fratre”, de la „Casa
româneascã”, vernisajul unei expoziþii de acuarelã – Daniel
Susa, ºi de graficã – a pictoriþei naive Stela Giura. La vernisaj
a vorbit prof. Alexandru Oprici. Dupã aceea a urmat un maraton de poezie ºi muzicã, iar veselia ºi bucuria clipei de pe
Terasa poeþilor „Tîrgoviºtea” a durat pînã tîrziu în noapte.
Sîmbãtã, 21 iulie, pe casa regretatului prof. Gheorghe Lifa,
personalitate marcantã a culturii ºi spiritualitãþii româneºti de
la noi, a fost dezvelitã ºi sfinþitã, prin grija pãrintelui ieromonah ªtefan Lupºici, paroh la Deliblata, o placã evocativã de
marmurã în memoria celui care a fost unul dintre fondatorii
S.L.A. „Tibiscus”, trecut în 2006 la cele veºnice. Placa a fost
dezvelitã de cãtre poetul Florian Copcea, cel care a ºi dãruit-o,
ºi de nepotul profesorului, Vasile Rista. Momente din viaþa
distinsului om de culturã româneascã au fost evocate de:
Vasile Barbu, Florian Copcea ºi ierom. ªtefan.
Festivitatea centralã, de premiere a laureaþilor ediþiei 2007
a „Drumurilor de spice”, a avut loc în faþa bustului poetului
nostru naþional, Mihai Eminescu, din faþa Casei de Culturã
„Doina”, bust aºezat în aceastã cetate de vest a românimii
graþie S.L.A. „Tibiscus”. Laureatul de anul acesta (deþinãtorul
premiului „Sfântul Gheorghe”) a fost Mircea Dinescu. Despre
poet au vorbit Ileana Roman, poetã din Turnu Severin, ºi Ionel

Stoiþ. Laureatul a citit poezii din creaþia proprie, iar membrii
Societãþii au susþinut un spectacol din lirica acestuia, cu titlul
„Provizii de îngãduinþã ºi spaimã”.
Premiul cultural „Gheorghe David” a revenit lui Dinu
Glãvan, director general al Radio Reºiþa, în semn de profundã
recunoºtinþã pentru tot sprijinul acordat. Premiul „Tibiscus” sa conferit poetului Octavian Doclin din Reºiþa, poetului þãran
din Uzdin Valeriu Grosu ºi lui Geo Popescu din Tîrgoviºte.
Premiul intercultural pentru merite deosebite în apropierea
culturilor românã ºi sîrbã, intitulat „Podul lui Traian”, a revenit
poeþilor Ileana Ursu Nenadiæ ºi Milan Nenadiæ din Novi Sad.
Pentru prima datã s-a conferit, din partea Primãriei Uzdin ºi a
S.L.A. „Tibiscus”, Premiul „Casa Româneascã”, iar primii trei
laureaþi au fost: Gheorghe Florescu (Drobeta Turnu-Severin),
Florian Copcea (DTS) ºi Aurel Turcuº (Timiºoara).
Primãria Uzdin, prin actualul primar Teodor Ghertiniºan, a
conferit titluri de cetãþean de onoare al localitãþii domnilor
Slavco Almãjan, poet, eseist, editor, erudit om de culturã, ºi
Doru Dinu Glãvan, director la Radio Reºiþa. S.L.A. „Tibiscus”
a oferit cîte o picturã naivã poetelor din Turnu Severin Ileana
Roman ºi Ela Bãlescu.
În orele serii, la Galeria „Torna, torna, fratre”, a avut loc
vernisajul unei expoziþii de picturã naivã a pictoriþei Ileana
Oalge din Zrenianin, care a avut ca generic „Zãmislind drumurile strãbunilor”. La vernisaj au luat cuvîntul Ioþa Bulic,
scriitorul Nicolae Sârbu din Reºiþa ºi poeta Felicia Marina
Munteanu.
A urmat momentul dezvelirii unei plãci comemorative de
marmurã în memoria poetului tîrgoviºtean Mihail I. Vlad, de
cãtre Ioniþã Bochianþ, preºedintele Despãrþãmîntului ASTRA
din Vîrºeþ, bun prieten cu regretatul poet, care a fost un devotat
susþinãtor al Uzdinului cultural.
În ziua de duminicã, oaspeþii prezenþi la festival au pãrãsit
localitatea, ducînd cu ei un dram de poezie româneascã din
Uzdin, care pentru cîteva zile a respirat din plin poezie, dor ºi
omenie.

Vasile BARBU

Festival Ovidius 2050
Prima ediþie, organizatã la Constanþa sub egida Universitãþii
„Andrei ªaguna” ºi Asociaþia „Neliniºti metafizice”, în onorantã colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului ºi Dobrogei, cu preþiosul sprijin al Consiliului Judeþean Constanþa, al Consiliului
Municipal Constanþa, al Primãriei Municipiului Constanþa ºi al
Statului Major al Forþelor Navale Române cu prilejul aniversãrii
a 2050 de ani de la naºterea poetului Publius Ovidius Naso la
Sulmona, a avut loc în perioada 17-19 aug. 2007, constituind o
reuºitã încercare de a readuce în atenþia publicului un simbol al
romanitãþii, intrat pe nedrept într-un con de umbrã.
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Festivalul a debutat printr-o serie de manifestãri ºtiinþifice
desfãºurate la Universitatea „Andrei ªaguna”, în prezenþa
preºedintelui de onoare, acad. Constantin Balãceanu-Stolnici, a
IPS Teodosie, a acad. Alexandru Surdu etc. În urmãtoarele douã
zile organizatorii le-au pregãtit constãnþenilor ºi turiºtilor aflaþi
pe litoral concerte care s-au desfãºurat în Piaþa Ovidiu. Cu
aceeaºi ocazie, a fost lansat volumul omagial Ovidiu la Tomis
2050. Au fost decernate diplome jubiliare ºi medalia festivalului
personalitãþilor marcante care s-au implicat în succesul manifestãrii.
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