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DOREL GĂINĂ - Cluj-Napoca

„Cei wiari au Îriceput priri a fi copii cu

toţii„

AVltoiVle de SaiVlt - Exuper-!:J
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GABRIELA NAFTANA I LĂ-LEVENŢU

RODICA ROZALIA JIANU
Craiova

Bucureşti

„şi

ori de câte ori doreai_, priveai
a.pusul soarelui. (...) Într-o :zi
a.W\ vă:zut cuW\ a.sfin.teste soarele de
pa.tru:zeci şi trei de ori!„
.I

.I

AV\tOiV\e de

RODICA BANCIU REGEP
Timişoara

https://biblioteca-digitala.ro

SaiV\t-Exu.per~

https://biblioteca-digitala.ro

PATRICIA GOODRICH
Michigan (SUA)

HORIA ŢIGĂNUŞ
Braşov

OLIMPIA COMAN SIPEANU
Sibiu

https://biblioteca-digitala.ro

ERIKA VERES
Satu Mare
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SUZANA FÂNTÂNARIU
Timişoara

VALER SASU
Satu Mare

„A fost

odo.tă

Mare decât el

un. Mic
şi

co.re

prin.ţ_, co.re trăia pe o plo.n.etă
siMţeo. n.evoio. un.ui prieten. ...

„

doar cu

puţin.

Mai

AV\toiV\e de SaiV\t - Exuper-!:J
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,,Dacă l-ai îndrăgit pe Micul
Prinţ„ n.iwien.i din. tot universul
n.u poate răwiân.e nepăsător la
gândul că undeva„ cine ştie
un.de„ cineva a distrus o ro..ză'!

GNANDT STEFAN
P6cspetri (Ungaria)

IOAN ARON ŢĂROI
MARCELA RĂDULESCU

Braşov

Braşov
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DIANAHARJA
Timişoara

ADRIANA BĂDESCU
Bucureşti

„Pe când eraW\ copil, locu.iaW\ în.tr-o
casă
veche, care ascundea o
COW\Oară.

Fireşte că

niMeni n-a dat de ea,
sau. poate nici nu. s-a hărh.it niMeni
să o caute. În. schiMb, toată casa
era pătru.n.să de vraja ei>~
AV1.toiV1.e de SaiV1.t-Exv.per-y

LIDIA MĂRGELU
Craiova
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„ ... apa se transforW\ase acuW\
cu desăvârsire.
lz.vorâse din
,
uW\bletul nostru pe sub stele,
din cântecul Fântânii, din
efortul braţelor W\ele.
Era o adevărată ofrandă.
piă.cută. iniWlii'!

SORIN NICODIM
Timişoara

OVIDIU HAŢEGANU
Satu Mare
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ADRIANA ANDREI
Cluj-Napoca

GABRIELA MARICA
Braşov

ALINA NEALCOŞ
Deva

GABRIELA NAFTANAILĂ-LEVENŢU
Bucureşti
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„OaW\enii W\ari sunt
foarte ciudati...
Sunt
,
foarte grăbiţi. Ce caută?
( ... ) Doar copiii ştiu ce
caută, zise Micu{ Print.
~i pierd vreW\ea c~ o
carte, o păpuşă de cârpă
,si ea devine foarte
iWlportantă ... Au noroc'~
AV\tOÎV\e de SaiV\t-Exl).per!:J
MIHAELA TĂTULESCU
Oradea

MIHAELA TĂTULESCU
Oradea

MARIUSZAH
Worcester (Anglia)
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ANA MARIA CUCU
Bucureşti

IULIA CÎRSTEA
Bucureşti - New York

an.i aWl răWlas în.
un.deva în. n.isipurile
pan.ă„
Saharei. Se stricase ceva la
W\otor şi Wl-aWl vhut pus fn.
situatia de a efectua o reparatie
dificilă„ biz.uin.du-Wlă doar pe
propriile Wlele puteri. Era„
pen.tru Wlin.e„ o chestiun.e de
viaţă şi Wloarte'!
„Aciovl

.I

RADU CIOBANU
Satu Mare

şase

.I

AVttoiVte de SaiVtt-Exl.,(per-!:J
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KALMANSZTRHARSZKY
Deva

DANIELA FRUMUŞEANU
Bucureşti

„LiWlpede nu vezi decât cu iniWla. Ochii nu pot

pătrunde în Wliez.ul
AV\tOiV\e de SaiV\t-ExtAper!J

lucrurilor"~
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ZOE VIDA PORUMB
Cluj-Napoca

ADRIANA POPA CĂNIJA
Deva

MARI BUCUR
Bacău

„Micu{ Prin.t> se duse să wiai
vadă o dată tran.dafirii... Mă
în.duioşeta.ă fa cufwie credin.ţa
pe care acest wiic prin.ţ o
poartă un.ei flori. lwia9in.ea
acelei roze ce {uwiin.eta.ă m. el
ca floarea un.ei {ăwipi, pân.ă şi
În. sowin.... Şi 9hiceawi m. el o
9in.9ăşie şi wiai fragilă'~
ADRIANA LUCACIU
Timişoara
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EUGENIA DRĂGOI BANCIU
Timişoara

CRISTINA CUCU
Baia Mare

„Prin urwiare, şi sewiinţe bune de
ierburi bune, si sewiinte rele de
ierburi rele. Dar sewiinţele nu pot fi
vthute. Ele dorwi pitite în sânul
păwiântului până când uneia dintre
ele îi vine o toană şi se tre.zeşte'~
.I

, .1~

.I

AV\tOiV\e de SaiV\t-ExtApery

ANA MARIA CUCU
Bucureşti
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MIHAELA ILIE

REKAADORJANI

Ploieşti

Timişoara

MARIA OLTEANU
Satu Mare

ANGELA SZABO
Oradea
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SUZANA FÂNTÂNARIU
Ti mişoara

DOREL ŞTEFAN GĂINĂ
Cluj-Napoca

NYIRI ZOLTAN
Satu Mare

,,Casa W\ea . . ascun.dea în. sân.ul ei o tain.ă'!
AV\toiV\e de SaiV\t-Exupev-y

VASILE TOLAN
Bucureşti

JIANINAALONDRA MIGODICI
Cluj-Napoca
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„Da.că

cineva

iubeşte

o
Floare
unică„
printre
Wlilioa.ne şi Wlilioa.ne de
stele„ e destul să privească
la ele şi va Fi Fericit la
9ândul că şi Floarea lui e
undeva a.colo'~
AV\.tOiV\.e de SaiV\.t-Exuper-!J
CRISTINA BUSUIOC
Satu Mare

BIANCA CONSTANTIN
Bucureşti

RADU TÎRNOVEAN
Oradea
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OVIDIU SĂLĂGEAN
Oradea

„Stelele ttu suttt la fel petttru toată
luwiea. Petttru cei wiari, ce
călătoresc,
stelele suttt ttişte
călăia.e. Petttru altii, ttu suttt decât
ttişte luwiittiţe plăpâttde. Petttru
savattţi,
suttt ttişte problewie.
Petttru busittesswietti, ele suttt de
aur. Dar toate aceste stele suttt
wiute. Tu, Îtt scniwib, vei avea ttişte
stele precuwi ttu are ttiwietti pe
luwie)!
.I
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ANA-MARIA RUGESCU
Deva

https://biblioteca-digitala.ro

FLORIAN MIHĂILESCU
Bucureşti

VICTORIA ŢĂROI
Braşov

„Pe o stea, pe o plan~tă, pe
pământul meu, un mic prinţ avea
nevoie de consolare'~
AV\tOiV\e de SaiV\t-Exupery

https://biblioteca-digitala.ro

ECATERINA NEAGU
Timişoara

https://biblioteca-digitala.ro

CORINA COMARNIŢCHI

TUDOR CUCU
- New York

Bucureşti

Timişoara

AUREL CUCU
Baia Mare

„CtArtoşti

rttAMai pe cirte l'W\blârt~eşti„ ~ise ptAitAI de vtAlpe ... Dacă ţii să ai
fArt prietert„ l'W\blârt~eşte-Mă! (. ..) Căci ttA devii răsptA~tor perttrtA vecie
de soarta celor pe care îi l'W\blâ~eşti'!
A"'toi"'e de SaiV\t-Exu.per-y
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însă, singură,

„Ea,

e Mai de

preţ

decât voi toate laolaltă, Fiindcă pe
ea aWl adăpostit-o sub clopotul de
sticlă. Fiindcă pe ea aW\ ocrotit-o cu
paravanul. ( ...) Fiindcă ea e Floarea
Mea. NuMai tiMpul petrecut cu
Floarea ta Face ca ea să Fie atât de
. . . ))
preţtoasa ...
.

AV\.tOiV\.e de SaiV\.t-Exuper-y

KALMAN SZTRHARSZKY
Deva

ANA MARIA CUCU
Bucureşti

RODICA GHILEA

DANA SOLOVĂSTRU

Bucureşti

Bucureşti
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OLIMPIA COMAN SIPEANU
Sibiu

OTILIA GRUNEANTU SCRIUBA
Ontario (Canada)

„Tu ai părul de culoarea aurului. Şi
ce Wlinunat va Fi când Wlă vei Fi
f'Wlblâ~it! Holda aurită Wlă va Face
să-Wli aWlintesc de tine şi voi
îndrăgi până şi Foşnetul vântului
printre spice'!
AV\.tOiV\.e de SaiV\.t-Exuper-y

AURORA SPERANŢA CERNITU
Craiova
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OVIDIU MUNTEANU
Deva

DIANAHARJA
Timişoara

„Te

SiY\.gur
şarpele. -

priY\.tre oo.wieY\.i.,
~ise
Eşti o făptură
ciudo.tă„ subţire co. UY\. deget. - în
schiwib _, SUY\.t wio.i puterY\.ic pâY\.ă şi
decât degetul UY\.ui rege. E destul să
o.tiY\.g pe ciY\.evo.„ co. să-l întorc Îh
păwiâY\.tul diY\. co.re s-o. ridicat'!
siwiţi

şi

AV\.tOiV\.e de SaiV\.t-Exuper-!:J

MINERVA RADU MĂRGINEAN
Satu Mare
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VASILE

ŞERBAN

POP-NEGREŞTEANU

TUDOR

Galaţi

Bucureşti

VASILE TOLAN
Bucureşti

AURELIA CĂLINESCU
Sibiu

vei crede W\ort . . dar nu va fi
adevărat... Nu pot lua cu W\ine corpul... e prea
greu. Va Fi doar precuW\ ai părăsit o coajă veche.
NiW\eni nu plânge după o coajă veche,!
„Vei suferi.

Mă

AV\tOiV\e de SaiV\t-Exuper!::J

Ji?fL
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„Devii răspu~ător pentru
vecie de soarta celor pe
care îi l'w\blâ~eşti'!
AV\tOÎV\e de SaiV\t-Exupery

CRISTINA GLORIA OPRIŞA
Satu Mare

CĂLIN VĂDAN
Cluj-Napoca

....

-.~',

(

' ( , (\/

~-

FLORIAN MIHĂILESCU
Bucureşti
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A fost odată ca niciodată un aviator. Pe când era copil, visa să devină pictor, dar visul lui
avea să fie spulberat de puţinul adulţilor. Ei nu Înţelegeau de ce trebuie să-ţi fie frică de o
pălărie, iar copilul se plictisea de aceeaşi explicaţie mereu şi mereu.

ALEXANDRU VRĂJITORU
Bucureşti

KIRALYI GABRIELA, Satu Mare

OVIDIU MUNTEANU, Deva

Într-una dintre expediţiile sale, aparatul lui de zbor s-a defectat tocmai În deşertul Sahara.
Aici avea să-l mtâlnească pe Micul Prinţ.

CARMEN

ŢANU

Braşov

ION ARON ŢĂROI

MINERVA RADU MĂRGINEAN
Satu Mare

Braşov

- Te rog, desenează-mi o oaie ... , Îl trezi o voce de copil
părea nici speriat, nici rătăcit.
- Dar eu nu ştiu să desenez, răspunse aviatorul grăbit.
- Nu-i nimic, desenează-mi, te rog, o oaie!

https://biblioteca-digitala.ro

În

prima

dimineaţă. Puştiul

nu

După

mai multe

Încercări eşuate,

aviatorul desenă o cutie de lemn:

SUZANA FÂNTÂNARIU , Ti m i şoara

- Uite, oaia ta se află aici!, Îi spuse Micului Prinţ, Întinzându-i noul său desen.
- Este exact cum mi-o doream!, exclamă Micul Prinţ fericit. Tu vii din cer?, continuă el
văzând avionul prăbuşit. De pe ce planetă eşti?
- Tu vii de pe altă planetă?, răspunse aviatorul Încurcat.
- Planeta mea e foarte mică, e cam cât o casă ... După o pauză scurtă, continuă frenetic: Oile
mănâncă arbusti?
-Da, răspunse' aviatorul. E adevărat...
- Si mănâncă si baobabi?
'
'
-Nu.

DIANA VARGA, Satu Mare
OLIMPIA CO MAN SIPEANU , Sibiu

https://biblioteca-digitala.ro

- Vai!, exclamă Micul Prinţ speriat.
Casa mea e plină de seminţe de baobab,
iar când ele vor Încolţi, mi-e frică să nu sufoce planeta!
După

o pauză scurtă :

- Dar oile mănâncă si flori!?, continuă el contrariat.
- Oile mănâncă orice' prind.
- Chiar şi flori care au spini?
- Chiar şi flori care au spini.
- Şi atunci.. . la ce folosesc spinii?
- La nimic. Sunt doar un moft al florilor
- Nu e adevărat!, sări ca ars Micul Prinţ.
Florile sunt fragile. Eu am cunoscut cândva o floare,
fără seamăn pe lume! E pe planeta mea.
Dacă oaia o va mânca!?, şi Începu să plângă.
- Floarea ta nu va fi În pericol.
Am să-ţi desenez o botniţă pentru oaia ta!

SERGIU ZANCU , Paris

(Franţa)

- Floarea mea, spuse Micul Prinţ după ce se
mai linisti, este neasemuit de frumoasă. Are
doar doi' spini care să o protejeze şi se teme
foarte tare de curent. Seară de seară, o acopăr
cu un clopot de sticlă . Ca să nu-i fie frig. Mă
simţeam tare vinovat pentru că nu o puteam
Îngriji mai bine.
MARIUS COMAN SIPEANU , Sibiu

https://biblioteca-digitala.ro
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Asadar,
am plecat cu un stol de păsări migratoare.
1

OVIDIU MUNTEANU, Deva

~

GRETI PAPIU , Baia Mare

GEORGIANAAFEMEI
Bacău

https://biblioteca-digitala.ro

VIOREL COMAN ,

Buziaş

Chiar Înainte să plec, floarea mea m-a Învăţat despre fluturi. Se pare că ar fi ceva
neasemuit de frumos! „ Trebuie să Îndur vreo două-trei omizi, dacă vreau să aflu cum arată
fluturii", aşa spunea! Micul Prinţ cade pe gânduri...

NICOLETA CĂRARE , Bacău

GEORGIANAAFEMEI, Bacău

- De când am plecat, m-am Întâlnit cu fel de fel de personaje. În prima zi, am văzut un rege
care căuta supuşi. Apoi, am mai călătorit vreme de nişte planete şi m-am Întâlnit cu un
vanitos. M-a rugat aproape În disperare să-l admir. Aşa că l-am admirat. Oamenii mari sunt
foarte ciudaţi.. ., spuse Micul Prinţ ca pentru sine. Apoi! Apoi am Întâlnit un beţiv care bea de
rusine că bea ... M-a Încurcat foarte tare. Au mai fost afaceristul ce număra stele, lampagiul
'
care
aprindea În fiecare minut un felinar, geograful care mi-a spus că florile sunt efemere ... şi
apoi am ajuns pe pământ.

ELENA FELICIA CÎMPIAN , Cluj-Napoca

DIANA HARJA, Ti mişoara

https://biblioteca-digitala.ro

IANA OPRIŞA , Satu Mare

-Si?
'
- Şi pe pământ m-am plimbat printr-o grădină cu trandafiri. Semănau atât de mult cu floarea
mea. M-am Întristat tare. Floarea mea Îmi spusese că e unică . Şi uite, am găsit pe pământ o
grădină cu cinci mii de trandafiri aidoma ei.

MIHAELA GANŢA , Baia Mare

RODICAAILINCĂI , Deva

CAIUS ROTARU, Cluj-Napoca

- Floarea ta ... , Încercă aviatorul să-l Întrerupă . Dar Micul Prinţ continuă frenetic:
-Apoi m-am Întâlnit cu vulpea . De la ea am Învăţat cum să Îmblânzesc.
Mi-a spus că Înseamnă a crea legături.
Că dacă o Îmblânzesc, vom avea nevoie
.-.:-...,..,..,....
unul de celălalt.
Eram doar un băieţel '
cu părul În culoarea
spicelor de grâu...

OLIMPIA COMAN SIPEANU , Sibiu

https://biblioteca-digitala.ro

KALMAN SZTRHARSZKY, Deva

... Iar ea era doar o vulpe, aidoma altor sute de mii. Dar dacă o Îmblânzesc! Dacă o
Îmblânzesc, eu voi fi pentru ea fără seamăn În lume, iar ea va fi pentru mine fără seamăn În
lume. Cred că floarea mea m-a Îmblânzit!
- Şi cum Îmblânzeşti pe cineva?, Întrebă aviatorul curios.
- Mai Întâi, m-a rugat să mă aşez mai departe de ea. Mă privea pe furiş, cu coada ochiului,
iar eu nu spuneam nimic. Cuvintele sunt izvor de neÎnţelegeri, mi-a spus vulpea. Apoi, În
fiecare zi mă lăsa să vin din ce În ce mai aproape. Într-una din zile am Întârziat şi mi-a spus
să vin mereu la aceeaşi oră, ca să ştie cum să-şi pregătească sufletul.
- Şi unde e vulpea acum?, Întrebă aviatorul.
- Vezi tu, a trebuit să plec, răspunse Micul Prinţ abătut.

AUREL CUCU , Baia Mare

SUZANA FÂNTÂNARIU , Timişoara

A plâns când am plecat. Am plâns şi eu. Credeam că nu ne vom alege cu nimic, dar ea mi-a
strigat, În timp ce mă Îndepărtam: „ Rămân cu culoarea spicelor de grâu". Şi aşa a rămas.
Micul Prinţ Începu să se Îndepărteze de avion.

https://biblioteca-digitala.ro

„Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot pătrunde În miezul lucrurilor", mi-a spus
vulpea. Timpul pe care l-am petrecut cu floarea mea o face atât de specială, am devenit
răspunzător de ceea ce am Îmblânzit.

LOLA BELECCIU , Satu Mare

VALENTINA ŞTEFĂNESCU , Timişoara

Acum, de pildă, aş petrece 53 de minute mergând agale spre o fântână.
Era deja a opta zi În deşert, Micul Prinţ şi aviatorul aveau nevoie de apă, mai mult decât orice
pe lume.
-Apa poate fi bună şi pentru inimă ... Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nu o
poţi vedea. Deşertul este şi el neasemuit de frumos, pentru că, undeva, ascunde o fântână.

OVIDIU MUNTEANU, Deva

PATRICIA IUSZTIN STANGA, Timişoara

https://biblioteca-digitala.ro

-

Ştii,

spuse aviatorul, când eram copil, locuiam Într-o casă mare şi veche.
Toată lumea vorbea despre cum undeva adânc, m
fundaţia casei, probabil, era ascunsă o comoară .
Nimeni nu a găsit-o, poate chiar nici nu au căutat-o .
Dar asta făcea frumuseţea casei mele: undeva, În
sânul ei, ea ascundea o taină .
- Sunt bucuros, zise Micul Prinţ. Eşti de acord cu
vulpea mea!

,;, ,

: KALMAN SZTRHARSZKY, Deva

Micul Prinţ se opri În faţa unui zid de piatră . Aici se Întâlni cu un şarpe galben, din aceia
care te omoară În treizeci de secunde.
-Nu ţii minte? Nu e ăsta locul! Ba da, ba da, ba da, asta e ziua, dar nu-i ăsta locul.
Voi fi acolo la noapte, ai să vezi urmele paşilor mei În nisip - se Jăs.ă liniştea .
Micul Prinţ continuă:
· ·
·
- Ai venin bun? N-o să mă faci să sufăr prea mult?
- Sunt mai puternic decât degetul unui rege,
Îi răspunse şarpele . Dacă te ating, te pot
ajuta să te Întorci mpământul din care
ai fost plămădit.
Aviatorul apăru şi goni şarpele,
iar Micul Prinţ sări jos de pe zid.
-Asta ce mai e? Vorbesti cu ser,pii acum?
'
'
Dar Micul Prinţ nu răspunse
.

OVIDIU MUNTEANU, Deva
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- Mă bucur că ai reuşit să-ţi repari maşinăria . Înseamnă că te vei
putea întoarce acasă .
- Tocmai veneam să-ţi spun ...
Dar Micul Prinţ îl întrerupse:
- Şi eu merg azi acasă! E mult mai departe şie mult mai greu, dar
merg! Cu privirea pierdută în zare, continuă : Am cu mine oaia de la
tine şi botniţa. Trebuie să mă întorc. Pentru floarea mea!, suspină
încet.
- Ţie ţi-a fost frică!
- La noapte îmi va fi şi mai frică . La noapte se împlineşte anul de
când am căzut. Chiar aici! Steaua mea va fi exact aici.
- Nu-i aşa că e doar un vis urât?, întrebă aviatorul. Cu şarpele şi
steaua ...
BIANCA CONSTANTIN , Bucu reşti

PATRICIA IUSZTIN STANGA, Timişoara

- Limpede nu vezi decât...
- Fireşte, răspunse aviatorul. Fireşte.
- Vei privi stelele noaptea, iar ele îţi vor aminti
de mine. Steaua mea e prea mică, nu o poţi vedea
de aici.
Aşadar, toate stelele vor fi pentru tine, prietene.
Şi apoi, mai vreau să-ţi fac un dar!

~
https://biblioteca-digitala.ro

MONICA POP,

laşi

- Vreau să te mai aud râzând.
- Tocmai acesta e darul meu. Vei avea stele care pot
să râdă. Noaptea, toate stelele vor râde pentru tine!
Micul Prinţ Începu să râdă.

LAVINIA DIMA,

Bucureşti

DOINA REGHIŞ , Deva

Vei deschide uneori noaptea geamul, doar ca să poţi râde cu ele. - Şi râse iar.
E ca şi cum ţi-aş oferi acum o mulţime de zurgălăi mici care râd. - Micul Prinţ redeveni serios.
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- Sfii... diseară. Să nu vii diseară!
'
- Nu vreau să te părăsesc.
- O să pară că sufăr, o să pară poate că mor.
Nu merită să vezi asta.
În noaptea aceea, Micul Prinţ se furişă afară,
dar aviatorul Îl prinse din urmă.
- Faci o greşeală! Îţi va fi greu. O să crezi că
sunt mort, dar nu va fi adevărat. E doar că ...
Nu vreau să car corpul ăsta după mine. E prea
greu, iar planeta mea, prea departe.
Făcu

-

o mică pauză .

Mă

voi uita la stele, si toate stelele vor fi ca
'
Jar pentru tine vor fi ca zurgălăi.
Tu vei avea cinci sute de milioane de zurgălăi,
iar eu, cinci sute de milioane de fântâni.
Apoi tăcu. Plângea.
- Ştii, floarea mea, sunt răspunzător pentru
ea. E atât de fragilă, atât de naivă . Are doar
doi spini să o protejeze.
nişte puţuri.

VICTORIA TĂROI , Brasov
'

'

O fulgerare galbenă pe lângă glezna lui
şi gata. A rămas o clipă nemişcat. Nu a
ţipat, doar a căzut uşor, cum cade un
copac. Dimineaţa următoare, trupul Micului
Prinţ nu mai era acolo. Poate că nu era,
totuşi, un corp atât de greu. Aviatorul s-a
Întors acasă teafăr, dar cu inima zdrobită .
- E doar oboseală , le spunea celor ce Îl
Întrebau.

OTILIA GRUNEANTU SCRIU BA, Ontario (Canada)
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Dar noi stim că, undeva, există un aviator care noaptea râde cu stelele. Care se Întreabă
'
despre baobabi şi floarea Micului Prinţ. A uitat să pună cureaua de piele botniţei, aşadar,
poate oaia chiar a mâncat floarea. Atunci, toţi zurgălăii se preschimbă În lacrimi.
Priviti cerul. Întrebati: oaia a mâncat oare floarea? Si veti vedea că totul se schimbă. Iar
oamenii mari nu vor Înţelege niciodată de ce lucrul acesta are atâta importanţă .
I

I

1

I

.

.

VICTORIA TĂROI , Brasov
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Prinţ născut
a artiştilor' de

Despre Magica poveste a unui Mic

11

din dorinţa a „doi părinţ_i temer"ari
toate v&rstele pe unica planetă reală

ce au dorit să adune o lume„ o lume
- cea a IMAalNAŢIEI CREATOARE.
O f..lanetă ds o 7.i„ ds o săptăm&nă„ de ani tn care artişti ds peste tot şi-au adus
creaţiile tn grădina unor' gener"Oase simeu şi s-au tnt&lnit tn acelaşi 3-4- Mai„ C&nd Micul
Prinţ şi-a adus pe planeta Pămint o Pri~esă. AIA Cr'BSCIAt tmpreună şi părinţii lor' s-au
tnmulpt cu Fiecare an„ cu Fiecare ediţie. Planetele au devenit rwgate„ unde tn Fiecare Mai
tnt&mplă o sărbătoare, o sărbătoare a simeulor', a scenei, a condsielor', a cantului, a
creaţiei.

Am un sentiment ds tmplinire, minunatul sentiment de părinte c&nd ?ţi vezi copilul
realizAt, sentimentul ce te linişteşte că, da, acest eveniment a crescut cu ffecare an şi a
devenit un dar', o moştenire, iar' tncda nu a Fost z.adamică.
Evenimentul-poveste are deja o valoare artistică datorită celo„ ce au ştiut să se
alăture acestui z.bo„ şi o valoare sufletească de netăgăduit, Mai ales atunci cAnd cei din
·u„ te aşază tn preajMa Marelui Mic Prinţ, te pe„cep ca Făc&nd parte din universul său.
2.5 J.e ani aniversari, sub tutela unui Prinţ Universal care t'Ji spune povestea„ dăruind

cu gene„ozitate Festinul artelor".

Cristina aloria
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Oprişa
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MARI BUCUR, Bacău

GEORGIANAAFEMEI, Bacău

MARIANA PAPARĂ, Piatra Neamţ

LIVIA BALU, Montreux

(Franţa)
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CARMEN ŢANU , Braşov

ZOE VIDA PORUMB , Cluj-Napoca
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HORIA ŢIGĂNUŞ , Braşov

NYIRI ZOLTAN , Satu Mare

OANA GAVRILIU ,

Bucureşti

MANUELA MOSCAL,

LUCICA FILIMON ,

Bacău

PETRU BIRĂU , Petrila

Bucureşti
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ION

TIŢOIU , Constanţa

OTILIA GRUNEANTU SCRIUBA,
Ontario (Canada)

MARI BUCUR,

LIHAT CRISTINA, Timişoara

VIRGINIA

Bacău

PIŞCORAN,

Satu Mare

RADU TÎRNOVEAN, Oradea
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VASILE TUNS , Satu Mare

AURORA S. CERNITU , Craiova

ADRIANA POPA CĂNIJA, Deva

IOAN ARON ŢĂROI , Braşov
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ANCA FRANTZ, Cluj-Napoca

ŞTEFAN B. STRÂMTU , Târgu Jiu
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CORINA COMARNIŢCHI ,

Timişoara

GEORGIANAAFEMEI, Bacău

MARIETA BESU,

Constanţa

VERES ERIKA, Satu Mare
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GRETI PAPIU , Baia Mare

GABRIELA S.ROBA,
Vallauris (Franţa)
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CRISTIAN PORUMB , Cluj-Napoca

DOREL GĂINĂ,
Cluj-Napoca

ADRIANA LUCACIU , Tim i şoara

DANIELA FRUMUŞEANU , Bucureşti
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GRETI PAPIU , Baia Mare

AURELIA CĂLINESCU , Sibiu
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ALINA NEALCOŞ , Deva

GABRIELA NAFTANAILĂ-LEVENŢU ,

IRINA IONESCU,

_,__

.

Drăgăşan i

KALMAN SZTRHARSZKY, Deva

Bucureşti

https://biblioteca-digitala.ro

OVIDIU C. SĂLĂGEAN , Oradea

NICOLETA CĂRARE , Bacău
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SUZANA FÂNTÂNARIU , Timişoara

DIANA HARJA, Timişoara

SERGIU ZANCU, Paris

NYIRI ZOLTAN, Satu Mare

MICHAEL PASZKAN, Mainz (Germania)

(Franţa)

ANA-MARIA RUGESCU, Deva
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MARIETA BESU

DIANAHARJA

Constanţa

Timişoara

MĂDĂLINA STAN
Deva

PATRICIA GOODRICH
Michigan (SUA)

MONICA POP

ANA MARIA CUCU

RODICAAILINCĂI

laşi

Bucureşti

Deva
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NYIRI ZOLTAN
Satu Mare

ALINA NEALCOŞ
Deva

GABRIELA NAFTANAILĂ-LEVENŢU
Bucureşti

ANA MARIA CUCU
Bucureşti

TUDOR CUCU
- New York

Bucureşti

https://biblioteca-digitala.ro

ANA-MARIA RUGESCU
Deva
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OLIMPIA COMAN SIPEANU
Sibiu

DIANAHARJA
Timişoara

KALMAN SZTRHARSZKY
Deva

MICHAEL PASZKAN
Mainz (Germania)
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PATRICIA IUSZTIN STANGA
Timişoara

CARMEN

ŢANU

Braşov
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ASTEROIDUL B 612
De un sfert de veac, o inimoasă artistă din nordul ţării organizează călătorii vizuale prin
universul profund al fiinţelor ce păstrează mai la suprafaţă puţinătatea suavă a copilului din
fiecare , ştiută sau bănuită doar de cei mai mulţi , prezentă mai cu seamă la singuraticii
oameni ai artelor. O numesc aici pe doamna Cristina Gloria Oprişa , care în toţi aceşti ani a
reunit expoziţii şi ample manifestări, având ca generic titlul celei mai cunoscute cărţi ale
celebrului Antoine de Saint-Exupery tradusă în peste 11 O limbi - MICUL PRINŢ - puse direct
sub deviza autorului : „Numai cu inima poţi vedea bine , lucrurile esenţiale rămân ascunse
ochilor".
Micul Prinţ e, în esenţă , fiecare dintre participanţii la expoziţii şi manifestări, în
nemărginitul univers interior în căutarea sensului vieţii , acelui adevărat, simţind că pentru a
fi fericit „ajunge să te gândeşti că undeva , printre miliardele de stele, există fiinţa iubită " , că ,
de fapt, ceea ce dă sens existenţei sunt relaţiile dintre oameni, care implică şi
responsabilitatea fiecăruia pentru soarta celorlalţi. Iar planeta pierdută în nesfârşirea
timpului şi spaţiului - Terra - este chiar aceea a Micului Prinţ- acea 8612 - din povestea lui
Exupery. Acelaşi scriitor care nota: „O persoană ştie când atinge perfecţiunea în design nu
când mai are ceva de adăugat , ci când nimic nu poate fi scos".
Prin expoziţiile organizate sub acest semn al iubirii de oameni şi umanitate, artista
Cristina Gloria Oprişa îşi invită , de fapt, colegii întru arte să hălăduiască prin universurile lor
interioare şi să le alăture pe simeze într-o nemărginită supergalaxie.
Felicitări pentru idee, pentru sensibilitatea şi generozitatea de a reuni ideal atâtea
singurătăţi galactice, an de an , cu temeritate şi încredere în artă şi artişti!
Paul Eugen Banciu, scriitor
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Totul a început cu o expoziţie intitulată „Micul Prinţ". Azi a ajuns la a 25-a ediţie, devenind
unul dintre evenimentele de prestigiu, de nelipsit, ale primăverii sătmărene. Iniţiatoarea şi
curatorul acestui eveniment, pictoriţa Cristina Gloria Oprişa, cu o nespusă dăruire,
consecvenţă şi, nu în ultimul rând, pasiune nemărginită, a deschis calea către un şir de
expoziţii - şi nu numai - a oferit ocazia de a readuce în atenţia publicului una dintre cele mai
captivante şi fermecătoare opere ale literaturii universale, „Micul Prinţ" de Antoine de
Saint-Exupery. O carte ce-ţi deschide o lume aparte - o poveste suprarealistă, intrând pe
tărâmul viselor şi al imaginaţiei dezlănţuite. Aparent, o poveste pentru copii, dar, în realitate,
o carte deosebit de complexă în care acel băieţel blond, plin de mirări, deosebit de curios,
ne deschide privirea către Univers. În spatele fiecărui cuvânt se află o aluzie, un simbol, o
semnificaţie, în spatele fiecărui adevăr există multă sensibilitate, filosofie, desen, inocenţă .
Cartea este o adevărată lecţie de viaţă, cu mesaje minunate. Un alt merit al evenimentului
sătmărean este şi faptul că aceste expoziţii aduc împreună creatori tineri şi adulţi dialogând
într-o lume a fantasticului, demonstrând nu o dată că acel dialog are loc propriu-zis între
adultul şi copilul din noi. Fiecare lucrare expusă, indiferent că autorul este copil sau adult,
aduce cu sine o lume numai de el ştiută. Totul este o poveste încântătoare despre copilărie,
singurătate, prietenie, despre iubire, legătura dintre oameni, toleranţă şi spirit de aventură.
„Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii". (Antoine de
Saint-Exupery)
Erdos Judit
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Antoine de Saint-Exupery spunea, în cartea sa intitulată „Micul Prinţ'', scrisă în America
în anul 1943, când ţara sa, Franţa, era ocupată de armata germană şi milioane de oameni
din toată lumea erau în pericol, că „orice viaţă este un miracol" şi nimeni n-are voie să
distrugă acel miracol.
Dar tot un miracol putem spune că este şi ceea ce face de 25 de ani, fără întrerupere,
Cristina Gloria Oprişa. Nesilită de nimeni, la începutul fiecărei ierni anunţă în lumea reală,
de la om la om, dar mai ales în cea virtuală, cu ajutorul Facebook, WhatsApp şi Google, că
în ziua de 14 mai, „Micul Prinţ" va sosi la Satu Mare. Şi îi cheamă pe toţi cei care desenează
şi pictează, şi astfel îşi fac zilele mai colorate, indiferent că sunt copii sau oameni maturi,
învăţăcei în ale artelor plastice sau artişti profesionişti, să vină cu creaţiile lor la „Micul Prinţ"
şi să se bucure împreună de ceea ce au realizat.
Mi-am pus întrebarea : de ce organizează în fiecare an, cu multă muncă şi greutăţi,
Cristina Gloria Oprişa expoziţia de happening „Micul Prinţ" la Muzeul de Artă din Satu Mare?
Răspunsul e simplu: pentru că îi place. Dar de ce îi place? Deoarece este tipul de om la
care cred că s-a gândit scriitorul şi aviatorul francez când a scris în „Micul Prinţ": „Toţi
oamenii au fost cândva copii. .. dar doar câţiva dintre ei îşi mai amintesc".
Gheorghe Gheorghiade
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În cei 25 de ani de existenţă, Micul Prinţ nu a obosit să lămurească oamenii mari că e
bine a asculta uneori câteva sfaturi de încopilărire , adeverind faptul că ne naştem bătrâni şi
încercăm toată viaţa să devenim copii . De aceea, Muzeul de Artă din Satu Mare e o planetă
pe a cărei terra mirabilis naufragiază în fiecare an , pe ţărmul care desparte miezul lucrurilor
de limpezimea oceanului cunoaşterii, artişti inspiraţi de o ghiduşă stare de spirit.. . În grai
întrebător, nepoticnit în răspunsuri , certitudini şi adevăruri , limbajul plastic al lucrărilor
expuse respiră un timp curat, primenind sufletele celor care vin să vadă ceea ce nu poate fi
desluşit decât cu ochii inimii.
Fiecare ediţie a Expoziţiei „Micul Prinţ", iniţiată şi privegheată de un sfert de secol de
Cristina Gloria Oprişa, vernisează îmblânzirea lumii, toţi participanţii devenind prieteni care
fac parte din familia de spirite a celor care se bucură de miracolul vieţii . E o stare lăuntrică
creată de duioşenia unei iubiri revărsate de dincolo de dincoace, o energie a vederii întoarse
pe dinlăuntru, ca atunci când priveşti o floare şi tresare o stea.
Sculptând în bob de grâu chipul celui în care se întruchipează dragostea, Micul Prinţ ne
oferă, an de an , o cuminecare cu fiorul artistic, într-o comuniune care ne face răspunzători
în faţa nespus de frumosului zbor în lumină ...
dr. Mihaela Grigorean
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Micul

prinţ şi prinţesa ...

Floare

„A fost odată ca niciodată " ... chiar dacă povestea noastră are o dată : 14 mai 1995. Se
năştea atunci un Mic Prinţ căruia ursitoarele i-au dat, din preaplinul lor, multă culoare , multă
metaforă , poveste şi magie, toate învăluite în seva iubirii profunde , sincere, statornice! Aşa
a rezistat Micul Prinţ vreme de 25 de ani! Aşa a crescut falnic până la anii majoratului, apoi
încă 7, cifră magică ... S-a hrănit din seva iubirii pe care i-a dăruit-o cea care l-a zămislit,
Cristina Gloria Oprişa .
Iar cum în toate poveştile vine momentul atât de aşteptat de cititori, cel în care apare
frumoasa prinţesă , cum putea Cristina să-şi lase prinţul singur? l-a dăruit o prinţesă,
prinţesa ... Floare , ruptă din trupul şi sufletul său! Prinţesa ... Frezia!
Iar apoi , Micul Prinţ a crescut într-un an cât alţii în 10! S-au adunat în jurul lui zeci , sute de
talente călăuzite , cu atâta răbdare şi stăruinţă , de Cristina Gloria Oprişa.
Şi pentru că Micul Pri nţ trebuia să aibă palatul său, şi - a găsit adăpostul în cea mai veche
clădire din oraş - Muzeul de Artă , spaţiul care a găzduit cu generozitate toate cele 25 de
ediţii ale happening-ului „Micul Prinţ" .
Când am fost părtaşă la prima sa ediţie, în urmă cu 25 de ani , m-am simţ i t cu adevărat
într-o lume de poveste, sau, mai bine spus, zeci de poveşti transpuse în culoare , fantezie,
libertatea spiritului, dar, mai ales, eram încântată de bucuria ce invadase sălile muzeului
nostru . Era bucuria sufletelor inocente, era bucuria reală a copilăriei ce ne-a molipsit atât de
tare, încât o tot aşteptăm şi repetăm de 25 de ani. .. Şi astfel, muzeul a devenit palatul
„Micului Prinţ" , al talentatelor prinţese călăuzite de Cristina cu bagheta ei magică, dar
temerară şi puternică, ce transformă un simplu gând în culori măiestre şi măiestri te.
Aşa cum Micul Prinţ zbura printre şi între planete, creaţiile expuse pe simeze au purtat
visul zborului liber spre lumi imaginare sau palpabile, spre copilărie sau suflete copilăreşti,
spre poveştile împlinite sau doar visate ... Aşa cum lumea Micului Prinţ din povestea lui
Antoine de Saint-Exupery e atât de diversă şi diferită, tot aşa lucrările artiştilor, mari sau
mici, ne poartă într-un univers complex, pe tărâmuri metamorfozate sau realităţi cotidiene.

https://biblioteca-digitala.ro

Micul Prinţ şi Prinţesa ... Floare , Prinţesa Frezia, sunt liantul dintre Cristina Gloria Oprişa
şi Antoine de Saint-Exupery, ce mărturisea prin glasul prinţului său : „Floarea mea, fireşte , un
trecător de rând ar crede că-i asemenea vouă . Ea însă , singură, e mai de preţ decât voi
toate laolaltă , fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea . Fiindcă pe ea am adăpostit-o eu
sub clopotul de sticlă. Fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul. Fiindcă pentru ea am ucis
eu omizile , în afară doar de câteva , pentru fluturi . Fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum
plângea, ori cum se lăuda , ori câteodată chiar cum tăcea . Fiindcă e floarea mea".
Dragi cititori , în graba vieţii sau în viaţa grăbită, fugită, faceţi-vă timp de tihnă şi bucurie
sufletească , faceţi-vă timp să vă readuceţi în suflet copilăria , indiferent de anul naşterii. .. ş i
poposiţi în muzeul-palat, în lumea mirifică a Micului Prinţ ... care nu uită să fie copil nici la 25
de ani! Pentru tot ceea ce a fost, este siva fi , să-i urăm Micului Print: La multi si rodnici ani!
„ Ş-am încălecat pe-o şa , şi v-am spus povestea aşa ... ". V-am spus, în câteva rânduri ,
povestea Micului Prinţ născut şi crescut de Cristina Gloria Oprişa în urbea sătmăreană şi
Muzeul de Artă , muzeul devenit palat. Scurta mea poveste despre Micul Prinţ am s-o închei
tot cu gândurile celebrului Antoine de Saint-Exupery: „Trebuie totuşi să rabd vreo două-trei
omizi , dacă vreau să aflu cum arată fluturii . Pare-se că ar fi ceva nespus de frumos ...".
'

dr. Daniela

J

Bălu

- director Muzeul
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'

'

Judeţean

Satu Mare

„Dar

dacă

tu

mă îmblânzeşti ,

vom avea nevoie unul de altul"

Stărui

asupra unui pasaj cugetător, semnificativ din această carte populară şi adâncă,
„Micul Prinţ" , a desăvârşitului scriitor Saint-Exupery, scriere cu har, destinată aparent
copiilor, dar şi celor mari, tineri sau bătrâni. Din nesfârşita întindere a Deşertului Sahara, în
călătoria sa spre Pământ , un băiat întâlneşte multe vieţuitoare ale planetei, printre care şi
îndrăgita vulpe, fiinţe care , poate, semnifică neputinţele şi păcatele oamenilor:
„Vulpea : Tu nu eşti încă pentru mine decât un băieţaş , aidoma cu o sută de mii de alţi
băieţaşi. Iar eu nu am nevoie de tine. Şi nici tu n-ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine
decât o vulpe, aidoma cu o sută de mii de alte vulpi . Dar dacă tu mă îmblânzeşti, vom avea
nevoie unul de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn în lume. Eu voi fi , pentru tine, fără
seamăn în lume .. ."
Cartea „Micul Prin ţ" de Saint-Exupery, alături de „Fetiţa cu chibrituri " a lui Andersen şi
„ Prinţul fericit" de Oscar Wilde, inspiră, cumva , o durere eternă , dincolo de aparenţe , iar
impactul lecturii, mai ales asupra copiilor, este diferit, variabil, dar seducător.
Aşadar, iniţiativa proiectului retrospectiv editorial şi expoziţional, derulat timp de un sfert
de veac prin coordonarea exemplară a Cristinei Gloria Oprişa , relevă virtuţi şi secrete ce se
vor descoperi de-a lungul dublei lecturi , text-imagine, în pofida unei abordări strict ilustrative.
Diversitatea este un palier al coagulării limbajului artistic tradiţional , interferent cu noile
tendinţe contemporane , lăsând loc şi textelor artiştilor implicaţi.
Este şi cazul lucrărilor mele incluse în acest proiect (din ciclul „Memoria ingenuă " L.P.),
care dincolo de imaginaţie şi viziune premeditat-lirică , implică o constantă a mijloacelor de
expresie plastică curentă , legată de condiţia obiectului postmodern ca reprezentare a
spaţiului şi timpului ireversibil şi mereu provocator.

Prof. univ. dr. Suzana Fântânariu
Universitatea de Vest, Timişoara
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cinci de ani, Satu Mare s-a mai îmbogăţit cu un blazon, menit să-i
creatoare, totem ce protejează sufletul de floare al oraşului : Expoziţia
de artă plastică „Micul Prinţ" , o initiativă foarte generoasă , prin care se oferă o şansă acelora
care au dragoste de pictură şi au ales să se exprime prin mijloacele acestei arte subtile şi
inefabile. Chiar dacă nu au fost iniţiati în limbajul ei, sunt oameni care îşi doresc acel ceva
care să dea o dimensiune nouă sufletului lor - prin descătuşarea creativităţii, şi îşi
îmbogăţesc sensibilitatea întru frumos, armonie şi echilibru. Şi astfel , descoperă bucuria
dialogului prin artă şi minunile sale, şi lasă în-semnele trecerii lor prin lume. Descoperă ce
înseamnă să creezi o lume imaginară , să ţi-o reconstruieşti cu mâna ta, după măsura
harului purtat în sine. Să visezi culori , linii, forme orânduite după propria vibraţie şi trăire
lăuntrică, să ai ce să dăruieşti. Să ştii să-ţi îmblânzeşti privirea, cugetul, fapta .
Chiar dacă Expoziţia se comemorează într-o dată cu semnificaţii dureroase pentru
istoria locală, creatoarea acestui eveniment, artista Cristina Gloria Oprişa, a găsit cea mai
potrivită metaforă de a transforma suferinţa în izbândă, durerea metamorfozată în creaţie,
deoarece iluminarea spirituală - prin artă - este singurul remediu real pentru suferinţă : „Cu
viaţa pre moarte călcând " , trimful Vieţii asupra Morţii, alegoria Creaţiei înnobilând Omul, ca
De

douăzeci şi

sporească valenţele

fiinţa supremă .

„Micul Prinţ" este o poveste contemporană, creată de un autor colectiv. Este vie, pentru
spune ceva despre noi, cei de acuma, care suntem parte din poveste, dar şi cei
dintotdeauna, care au ales să participe la înfrumuseţarea lumii în care le-a fost hărăzit să
trăiască. O poveste despre această lume, care ne poartă fiinţa, despre care ştim cu
certitudine că există şi o percepem cu simţurile, dar nu putem cunoaşte pe deplin ce este ea
în sine. Iar atunci când puterile cunoaşterii sunt limitate, putem doar să ne amăgim, putem
doar să visăm, să ne-o reprezentăm într-un anumit fel. Şi această taină devine imboldul
divin pentru creaţie .
că
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Expozitia a sporit în notorietate an de an şi a devenit o traditie prin consecvenţa şi
tenacitatea cu care a reuşit să îşi construiască un destin artistic cu valenţe emblematice, a
devenit mecanismul acesta extraordinar de a prelua spiritul, simbolistica, întâmplarea lirică
din basmul din care îşi trage semnificaţiile şi să le strămute peste spiritul nostru, într-un timp
şi într-un peisaj cultural care îşi caută identitatea şi armonia, sinceritatea şi echilibrul unui
eveniment care rămâne luminos pe simezele sufletului nostru . Marcând lungul drum al fiinţei
către sine, prin ieşirea din sine- ca dintr-o găoace. Călătoria spre sine, împlinirea de sine .
Cum se iscă ora din clipită, stelele din beznă, fluturele din crisalidă, zborul din aripă.
Ştefan

Un binemeritat jubileu

Haiduc

sătmărean

deja, iată!, 24, cu această jubiliară, 25 de editii - datorate Micii Printese
sătmărene, traduse în tot atâtea sărbători ale sufletului, trăite pe Planeta Prieteniei dintre
Arte. Evenimentul, inspirat de cartea scriitorului francez Antoine de Saint-Exupery şi
transpus în viată pe tărâm sătmărean , sub bagheta unei Împărătese curajoase , bazându-se
asemenea originalului pe un mit initiatic, ne dovedeşte, editie după editie, că nesecatele
surse de inspiratie, aflate în vecinătatea noastră, dar şi talentul , dublat de efortul creator,
creează punti de nezdruncinat între oameni şi între arte.
Fie ca demersul Împărătesei, venită de pe plaiuri abrudene şi împământenită aici, în
Sătmar, să devină o poveste fără sfârşit, aşa cum ne demonstrează un alt scriitor de succes,
Michael Ende, şi să încânte încă multe generatii de copii, adolescenti şi adulti, deopotrivă,
asemeni poveştii, devenite nepieritoare, a Micului Print.
La Mulţi Ani!
Marta Cordea
Am

străbătut
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Eveniment artistic original şi complex, dedicat copilăriei din noi, fie că suntem adulţi, fie
copii, MICUL PRINŢ sătmărean ne cheamă în fiecare an , cu drag şi nerăbdare . Iar noi
ne-am obişnuit să-i trimitem darurile noastre de suflet şi, uneori, chiar să-l vizităm şi să ne
minunăm cât de mult a crescut şi ce frumos s-a făcut. Dar iată că , primăvară după
primăvară , timpul a trecut, iar Micul nostru Prinţ nu mai e nici copilaşul blond şi cârlionţat
care îşi purta mândru mantia prin curtea primitoare a Muzeului de Artă din Satu Mare, nici
adolescentul timid al cărui majorat îl sărbătoream cu bucurie acum 7 ani , ci a devenit tânărul
chipeş care, pe 14 mai al acestui an , împlineşte 25 de primăveri . Un sfert de veac de
frumuseţe , de bucurie, de prietenie prin artă a tuturor celor care îi împărtăşesc inocenţa şi
candoarea.
Aşadar, LA MUL ŢI ANI, tinere Prinţ , ţie şi celor care , departe în timp şi spaţiu de mica ta
planetă, ţi-au oferit o nouă viaţă! Celor care au crezut în tine, desemnându-te să fii purtătorul
de cuvânt al frumuseţii , purităţii şi iubirii! Celor care te-au crescut, te-au ocrotit şi te-au însoţit
întru maturitate creatoare . Fie ca , şi de acum încolo , să rămâ i o lecţie despre iubire,
altruism , încredere , comunicare, valoare!
Olimpia Coman-Sipeanu
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Dincolo de o impresionantă cuprindere, impactul unor creaţii artistice cu cititorii de toate
vârstele înregistrează uneori intensităţi ce declanşează impulsuri şi disponibilităţi creative. O
ilustrare potrivită a acestui fenomen o constituie romanul „Pe aripile vântului" de Margaret
Mitchell, reluat de Alexandra Ripley în romanul „Scarlett". Acelaşi fenomen s-a produs şi cu
„Micul Print" de Antoine de Saint-Exupery, reluat de scriitorul canadian Jean-Pierre Davidts
(,,Întoarcer~a Micului Prinţ", Cartier, 2004 ); în cadrele unei ample scrisori către autorul
francez, acesta adaugă şirului de aventuri ale îndrăgitului personaj confruntări cu personaje
de pe alte şase planete. Prelungiri ale originalelor, multipl i cări de situaţii şi relaţii similare,
creaţiile secunde imprimă accente de actualitate mesajelor instituite de autorii iniţiali,
contribuind la sensibilizarea cititorilor asupra unor realităţi deseori ignorate sub presiunea
unor preocupări de un pragmatism reductiv.
Poate că la declanşarea unor astfel de iniţiative artistice să fi contribuit şi transpunerea
cărţilor în limbaj cinematografic, ecranizarea romanului devenind la scurt timp o recunoscută
performanţă în domeniu . S-ar putea ca , pe lângă profunzimea şi intensitatea impresiilor de
lectură , la declanşarea iniţiativei Cristinei Gloria Oprişa de a reuni sub egida „Micul Prinţ"
disponibilităţile unor plasticieni , mici şi mari, să fi contribuit şi ilustraţiile autorului însuşi. Cert
este că mult îndrăgitul personaj a poposit şi prin intermediul limbajului plastic în oraşul
nostru, unde a găsit o întâmpinare cuceritoare, care l-a reţinut deja pentru un sfert de veac.
În tot acest interval , Micul Prinţ a purtat un dialog discret cu plasticieni proveniţi dintr-o
arie care s-a extins experimental de la un spaţiu de cuprindere famil i ală şi şcolară la un
orizont cu aspiraţii planetare. De-a lungul acestui demers, a încercat să antreneze în
dialogul artistic plasticieni angajaţi , ca şi el, în confruntările dintre inocenţă şi experienţă,
reuşind să descopere şi , mai cu seamă, să redescopere, dincolo de pragmatismul reductiv
al maturităţii, disponibilităţile gingăşiei şi ale neprihăniri i infantile, făuritoare de armonioase
lumi imaginare.
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Poate că de la altitudinea vârstelor avansate , privirea , îndepărtată un moment de la
înrobirea pragmatismului , să dezvăluie resursele de candoare ale fiinţei şi de armonie ale
universului infantil, şi să le cuprindă în conturele şi culorile imaginii plastice. Participarea
colaboratorilor din numeroase părţi ale lumii , ecourile largi ale înfăptuirilor de până acum,
dar cu deosebire aprecierile publicului de toate vârstele ne îndreptăţesc pe deplin la un
răspuns de revelatoare înfăptuiri artistice la chemarea mereu actuală a Micului Prinţ .
dr. Alexandru Zotta

„Micul Print", un haiduc
'

sătmărean

Ce calităţi ar trebui să aibă cineva pentru a organiza an de an un eveniment precum
„Micul Prinţ" la Satu Mare? Sunt sigur că fără să iubeşti copiii , lumea şi lumea copilăriei , nu
te-ai putea înhăma la o astfel de trudă. Ţinând cont de împrejurările politice în care s-a scurs
acest sfert de veac, fără curajul unui aviator, tot nu ai putea duce la bun sfârşit demersul.
Un aviator care ştie să vadă oamenii şi cu inima . Aşa aş defini-o eu pe Cristina Gloria
Oprişa , căreia îi doresc să împlinească la Satu Mare, fie chiar şi haiduceşte , încă un sfert de
veac cu „Micul Prinţ" .
Viorel Câmpean
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Micul Prinţ, eveniment-happening cu caracter internaţional, aflat la a XXV-a ediţie, face
parte din expoziţiile deja înscrise ca manifestări anuale în programul Muzeului de Artă din
Satu Mare. Este singurul eveniment care adună pe simezele acestei instituţii artişti din toate
categoriile şi de toate vârstele. Copii care provin din diverse cercuri artistice, asociaţii sau
şcoli cu profil artistic, studenţi ai facultăţilor de artă şi artişti plastici profesionişti se întâlnesc
în cadrul aceleiaşi expoziţii, sub provocarea generoasă, mereu aleasă din paginile
nemuritoarei cărţi a lui Saint-Exupery.
Aşa cum lecţiile de viaţă oferite de Antoine de Saint-Exupery, despre iubire, prietenie,
sinceritate, imaginaţie, libertate şi graniţa dintre copilărie şi maturitate sunt universale şi
transcend timpul, tot aşa şi Cristina Gloria Oprişa, împreună cu minunatul personaj Micul
Prinţ , au reuşit să provoace artiştii şi tinerii talentaţi, să le ofere o altă perspectivă pentru a-şi
exprima viziunea, să le stimuleze fiorul creativ şi să-i încurajeze în realizarea unor lucrări din
ce în ce mai expresive .
Catalogul aniversar „Micul Prinţ XXV", asemenea evenimentului de excepţie care îl
prilejuieşte , este de fapt o incursiune într-o lume artistică unică, iar ca şi pentru Micul Prinţ,
şi pentru artistul plastic Cristina Gloria Oprişa, frumuseţea şi unicitatea artei rămân pe primul
loc, sunt sursă de bucurie, de viaţă. Lucrările de pe simezele „Micului Prinţ" sunt, practic, un
dialog între generaţii, cu interpretări multiple şi nebănuite, cu disponibilitatea de a-l asculta
pe celălalt şi de a rezolva probleme prin creaţie , adică prin viziune şi sentiment.
Propria poveste „Micul Prinţ" a Cristinei Gloria Oprişa este una care aduce bucurie şi onoare
Muzeului de Artă din Satu Mare, iar munca ei în folosul artei sătmărene rămâne la loc de
cinste în istoria acestuia.
„Micul Prinţ" beneficiază deja de o tradiţie îndelungată printre manifestările artistice ale
muzeului şi ale oraşului, ajungând în acest an la cea de-a 25-a ediţie. Intenţionăm să
încurajăm în continuare desfăşurarea acestui reuşit eveniment care se bucură de fiecare
dată de simpatia şi participarea atât a publicului larg, cât şi a artiştilor de pretutindeni.
dr. Irina Liuba Horvat
şef secţie Artă
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Prinţ al lui Saint-Exupery s-a metamorfozat la Satu Mare într-o „Bucurie a
Primăverii şi a Inocenţei", un eveniment cultural complex, bazat în esenţă pe o grandioasă
expoziţie de artă plastică. Modalităţile exuberante prin care se exprimă (răbufneşte) bucuria
au determinat, inevitabil, ca expoziţia să fie acompaniată de exprimări artistice conexe,

Micul

aflate sub patronajul mai multor muze.
Desfăşurarea evenimentului la mouseion (gr.)/museum (lat.) a devenit, cu timpul, un
lucru firesc. Asocierea acestui eveniment artistic cu instituţia de cultură care îl găzduieşte
comportă o relaţie complexă. Obiectele de artă contemporană aflate an de an în miezul
evenimentului sunt, iniţial, obiecte cu valoare patrimonială potenţială, adică valoare ce
urmează a fi validată (sau invalidată) de istorie. Acum, după douăzeci şi cinci de ani,
perioadă ce poate fi definită istoric cu termenul „un sfert de secol", constatăm că numeroase
lucrări ce s-au adunat pe simezele evenimentului au devenit opere reprezentative pentru
arta românească contemporană . Cel puţin la fel de important este, însă , faptul că potenţialul
de patrimoniu cultural a ajuns să încarce nu doar obiectele, ci s-a răsfrânt şi asupra
evenimentului cultural ce a generat, prin succesiunea sa anuală, un adevărat fenomen
„Micul Prinţ" la Satu Mare. lntâlnirea numeroşilor expozanţi cu un public consistent a
reverberat puternic în viaţa artistică sătmăreană. Participarea unor artişti care, an de an, vin
de la distanţe din ce în ce mai mari, a ţesut o adevărată reţea culturală în centrul căreia se
află Sătmarul.

În plan citadin, evenimentul-happening „Micul Prinţ" dă o nouă viaţă muzeului,
transformându-l într-un adevărat hub cultural. Muzeul devine o platformă culturală în care se
întâlnesc spirite artistice din domenii şi curente diferite. Prin evenimentul cultural aflat sub
steaua lui Saint-Exupery, muzeul sătmărean devine un organism viu în care exponatele şi
expozanţii generează forţă de atracţie pentru vizitatori, forţă pe care o dă, în primul rând,
redescoperirea anuală a copilăriei, a unor spirite proaspete, a valorilor umaniste şi a bucuriei
primăverii.

dr. Liviu Marta, manager Muzeul
Judeţean Satu Mare
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Cristina Gloria

Oprişa : Formă şi Conţinut

vedea bine, lucrurile esenţiale rămân ascunse ochilor!
Antoine de Saint-Exupery" („Micul Prinţ" , 1943)
Clipe de răsfăţ şi de visare are orice bătrân rătăcit în Babilonia cărţilor care ne înconjoară .
Nu mai puţin memorabila „Micul Prin ţ" a lui Antoine de Saint-Exupery - „Biblia" copilăriei
mele - are partea ei de exuberanţă protetică în care autorul le cere copiilor îngăduinţa de-a
se fi făcut înţeleşi de „oamenii mari". Cam aşa „înţeleg ", acum, minunata „ aplicaţie " asupra
artelor plastice într-o cheie profund umanistă - la care recurge autorul - pentru a fi şi pe
înţelesul „ bătrânilor" . Lecţia despre „ Formă şi Conţinut în Artă " rezumă miraculoasa
„mistuire" a unui Continut de către ... Formă : „ Odată , pe vremea când aveam eu şase an i,
am dat peste o poză minunată , într-o carte despre pădurile virgine, numită «Întâmplări
trăite» . Înfăţişa un şarpe boa care înghiţea o fiară sălbatică. lată copia acestui desen . În
cartea aceea se spunea: «Şerpii boa îşi îngh it prada dintr-odată, fără s-o mai mestece. Pe
urmă, nu mai sunt în stare să se mişte şi dorm întruna, timp de şase luni , cât ţine mistuitul» .
M-am gândit atunci îndelung la peripeţiile din junglă şi am izbutit să fac, la rându-mi , cu
creion colorat, primul meu desen. Desenul numărul 1. Era aşa : Le-am arătat oamenilor mari
capodopera mea şi i-am întrebat dacă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au răspuns: - De ce
să te sperii de-o pălărie? Desenul meu nu înfăţişa o pălărie. Înfăţişa un şarpe boa care
mistuia un elefant. Am desenat atunci şarpele boa pe dinăuntru, pentru ca astfel să poată
pricepe şi oamenii mari. Ei au întotdeauna nevoie de lămuriri.
Desenul meu numărul 2 era aşa: Oamenii mari m-au povăţuit să le las încolo de desene
cu şerpi boa , fie întregi, fie spintecaţi , şi să-mi văd mai degrabă de geografie, de istorie, de
aritmetică şi de gramatică . Aşa s-a făcut că , la vârsta de şase ani , am părăsit o strălucită
carieră de pictor. Nereuşita cu desenul meu numărul 1 şi cu desenul meu numărul 2 îmi
tăiase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodată , şie obositor pentru copii
să le dea întruna lămuriri peste lămuriri . Astfel că a trebuit să-mi aleg altă meserie şi am
învăţat să conduc avioane. Când întâlneam pe câte cineva care-mi părea mai dezgheţat la
minte, îl puneam la încercare cu ajutorul desenului meu numărul 1, de care niciodată nu
m-am despărţit. Voiam să ştiu dacă avea o minte într-adevăr pătrunzătoare. Numai că
răspunsul era mereu acelaşi: «E o pălărie» .
„Numai cu inima

poţi
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Atunci eu nu-i mai pomeneam nici de şerpii boa, nici de pădurile virgine , nici de stele.
Căutam să fiu pe înţelesul lui . Stăteam cu el de vorbă despre bridge, despre golf, despre
politică şi despre cravate. Iar el era încântat că făcuse cunoştinţă cu un om atât de aşezat. "
Aşa îmi îngădui să cred că artista Cristina Gloria Oprişa a gândit, în tandem cu fiica sa, lana
Oprisa , despre expoziţia-happening în 24 de editii „Micul Pri nţ" si despre care îmi voi permite
să revin mereu cu noi sugestii asupra înţel egerii' propriilor sale '1ucrări . Îi mulţumesc!
Vasile Radu, critic de

artă,

Cluj-Napoca

Fiecare oraş are nevoie de un Mic Prinţ ca să nu fie pustiu şi singur. Satu Mare este
vizitat de Micul Prinţ de 25 de ani , deşi prinţişorul ş i copiii oraşului nu numără timpul în ani,
clipe sau răsărituri . Dacă se gândesc la timp, se gândesc în prieteni , flori, baobabi şi fluturi.
Adulţii oraşului îl răsplătesc anual fii~d copii din nou pentru o zi sau două, pierzându-şi
grijile în tablouri, culori , dans şi cântece . li dorim Micului Prinţ încă 25 de ani pământeşti de
flori, fluturi , prieteni şi baobabi!
Lala Pop, PhD student, The New School for Social Research ,
New York City (USA)
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Micul

Prinţ

vs.

prinţul

de latex .. .

Eram copil când am descoperit, în paginile unui Almanah al scriitorilor brasoveni,
'
povestea Micului Prinţ , tradusă în limba română de regretata Domniţa Gherghinescu-Vania,
în a cărei casă din strada Crişan aveam să fiu invitat peste ani de neliniştitul ei soj, un poet
de aleasă sensibilitate şi având el însuşi o mare iubire pentru scriitorul francez . lmpreună
încercam să combatem judecata pe care Gaetan Picon i-o consacrase scriitorului-aviator în
recent apăruta „Panorama de la litterature fran9aise": „Saint-Exupery a contribue a la
naissance d'une litterature «realiste» dissippant Ies brumes interieures qui recouvrent la
figure de l'homme" („S.-E. a contribuit la naşterea unei literaturi «realiste» , risipind ceţurile
lăuntrice acoperind chipul omului"). De acord până la un punct. Şi „Voi de Nuit" (1931) şi
„Terre des Hommes" (1939) şi „Pilote de guerre" (1942) făceau elogiul acţiunii umane, nu al
contemplaţiei. Dar „Citadela"? Dar, mai ales , „Micul Prin ţ" ? Există din fericire această carte
menită să acorde literaturilor lumii combustia necesară pentru (măcar) un mileniu în care
tehnologiile vor urma preponderent drumul avioanelor cu care a zburat marele Antoine şi
cărora oamenii le vor putea opune gândirea liberă şi plină de fantezie a Micului Prinţ ...
Scriu aceste rânduri cu bucuria de a şti că acum, la începutul unui nou mileniu la Satu
Mare, există două fiinţe dragi cugetului nostru, mamă şi fiică , afirmate prin harul lor artistic
drept continuatoare pline de modestie a visătorului Prinţişor (aceasta ar fi totuşi traducerea
cea mai apropiată de sens a lui Petit Prince , dacă arena publică n-ar fi fost ocupată între
timp de tot felul de „ prinţişori " dubioşi) ...
Cristina Gloria Oprişa (mama) şi lana Frezia Elena (fiica) reuşesc să păstreze nealterată
lumina adevăratului Prinţ . Prin expoziţii de pictură şi spectacole de teatru pline de emoţie,
ele dovedesc faptul că poezia textului exuperian ne ajută să traversăm noile deşerturi ce ne
aşteaptă . Altfel, cum spune Frezia în propriul ei basm: „nu ai putea să mergi mai departe. Nu
e el. Nu e zmeul tău , nici prinţul de latex. Aroma îmbătătoare ce îţi domină încă fiecare
colţişor te aduce pe drumul bun".
Amen!
Titus Vîjeu , Bucureşti
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Am încercat să număr ferestrele pe care le-aţi deschis pentru şi de cele mai multe ori
împreună cu toţi Micii Prinţi pe care i-aţi învăţat să îmblânzească lumea prin culoare şi graţia
armoniei.
Şi nu mi-au ajuns toate nopţile cu lună plină ...
Ei locuiesc azi un oraş întreg de fericiţi care, după ce au aflat povestea Micului Prinţ,
continuă să construiască o cetate care, deloc surprinzător, are un loc sub stele pentru
fiecare nou aspirant.
Pentru irizările nemaivăzute descoperite mie prin fiecare nouă fereastră şi pentru bucuria
de a descoperi arta nesfârşită a îmblânzirii pe potriva fiecărei perechi de ochi, vă mulţumesc
pentru că mi-aţi găsit, oricât de modest mi-ar fi rolul în poveste, un loc în Cetate! Pentru încă
o fereastră, şi încă o altă fereastră, cu Mic Prinţ în efigie!
De 100 de ori încă 25 de primăveri sub stele!
Mihaela Helmis
Radio România Actualităţi I Cultural
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Trece oare şi „vremea poveştilor" ? ... Parcă mai ieri Micul Prinţ - gândit, visat de Cristina
Gloria Oprişa - era trimis a doua oară în lume să-şi caute floarea în ... Satu Mare.
Şi dacă mulţi, prea grăbiţi , nu l-au întâlnit, cineva de lângă noi, de la o şcoală sătmăreană
unde preda desenul , a socotit că i s-ar putea lua chipul din imaginarul copiilor.
Aşa s-a şi întâmplat - de 25 de ani am văzut pe simezele sătmărene lucrări de o puritate
şi de o vibraţie crudă a liniilor şi culorilor. Nu-i aşa că ei , artiştii, copii mai mari sau mai mici,
văd uneori lucruri pe care noi nu le vedem? Mulţi dintre cei care i-au fost alături Doamnei
profesoare care credea în poveşti au putut învăţa în aceşti ani că în liniile şi culorile pe care
le-au aşezat pe simeze poţi să-ţi vezi propriul chip , poţi să te depăşeşti pe tine însuţi.
Rar am văzut atâta îndârjire , pasiune şi dăruire pentru a căuta, selecta (că e o mare
muncă în conceperea pliantelor, în a strânge fonduri pentru ele, în „aranjarea" unei săli de
expoziţii) şi a ţine aproape oameni talentaţi şi , mai ales, a-i face să-şi descopere şi să-şi
scoată la lumină imaginarul copilăresc, magia lumii pe care o poartă în ei. ..
Cine a văzut, prin aceşti ani , aceste lucrări , cu magia lor pură, cred că l-a putut „vedea"
pe Micul Prinţ din el însuşi, cred că a putut să-şi regăsească propriul imaginar, propensiunea
pentru vis şi speranţă.
Mulţumim , Doamnă Cristina Gloria Oprişa, mulţumim zecilor de creatori care ne-au dăruit
arta de a visa, de a ne re-găsi , măcar o clipă , în „rolul" de Prinţi ai Visului Înaripat...

Pentru Doamna Cristina
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şi

Frezia, gândul meu bun
George Vulturescu

Ce frumos şi armonios s-ar putea trăi, dacă oamenii ar înţelege că a fi mereu copil este
cheia unei vieţi împlinite.
Mulţumim Micului Prinţ pentru că face stelele să râdă pentru noi , şi astfel, înseninarea
devine firească!
PRIETENIE
Rătăcind

în pustiu reazem îmblânzirii noastre,
Micul Prinţ singura catedrală de aripi.
FRIENDLINESS

AMITIE

Wandering in the wilderness our propitiation's support,
The Little Prince the only wings cathedral.

Errant dans le desert appui pour notre apprivoisement,
Le Petit Prince la seule cathedrale ailee.

Versuri: Alina Danielescu
Traducerea în limba engleză : Mihaela
Helmis
Traducerea în limba franceză: Livia Balu
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Cu gândul la o carte

„ mică ",

dar

imensă,

prin

înţelesurile

ei: MICUL

PRINŢ

O expoziţie care a ajuns la a XXV-a ediţie este , poate , un caz unic, ceea ce înseamnă
tenacitate, o mare dorinţă de a continua să dai expresie celui mai frumos sentiment: iubirea .
Cu cât vremurile au devenit, sub multe aspecte , tot mai ostile, cu cât păşim tot mai des pe
nisipuri mişcătoare , amintirea „Micului Prinţ" ne învăluie cu un văl de speranţă , ne face să ne
întoarcem, chiar dacă nu în fiecare zi, la lucruri esentiale, să coborâm în adâncul nostru
pentru a ne regăsi, pentru a redescoperi puritatea. În 2s de ani au avut loc evenimente la
care nu ne-am fi gândit că se vor întâmpla , toate, consecinţele unor acţiuni ale omului :
invazii , războaie (bineînţeles , cu „justificările " de rigoare}, migraţiile din Orient spre Europa,
terorism , încălzire globală , cataclisme, virusuri necunoscute şi câte altele ... Suferinţă,
teamă , moarte ... Iar artiştii exprimă aceste stări de lucruri. Ce bine ar fi ca puternicii lumii să
se oprească pentru o clipă , spre a-l afla în adâncurile fiinţei lor pe Micul Prinţ , cel pentru care
sensul de a fi este acela de a proteja o mică floare ce nu are nimic altceva pentru a se
proteja decât patru ţepi . Micul Prinţ, care a fost învăţat de vulpe să o îmblânzească, a
descoperit că de fapt el este cel care are nevoie de floare pentru a avea un rost. Trebuie să
înţelegem lumea cu inima, prin iubire. Doar că oamenii mari nu înţeleg.
Iar dacă ar fi cineva care să se întrebe dacă acum, când planeta Pământ se confruntă cu
atâtea probleme „majore", o expoziţie ca „Micul Prinţ" ar reprezenta ceva prea puţin , dacă ar
fi cineva atât de superficial şi grăbit în a da verdicte, i-aş răspunde că expoziţia este
necesară tocmai pentru că „oamenii mari" s-au rătăcit , mergând pe drumuri false, care-i
îndepărtează de puritatea şi sinceritatea unor sentimente. Era, deci, nevoie să se fi ajuns la
a XXV-a ediţie a expoziţiei „Micul Prinţ". Trebuie ca oamenii să-şi dea seama că adevărurile
importante nu trebuie căutate prea departe.
Ştiu din experienţa mea de muzeograf câtă muncă presupune organizarea unei expoziţii .
Cristina Gloria Oprişa este o pictoriţă care ştie că pentru a te înălţa ai nevoie de rădăcini
puternice, înfipte adânc în pământ , care preţuieşte tradiţiile , se sprijină pe ele, a ales să
creeze în spiritul lor, chiar dacă mijloacele de expresie sunt în acord cu prezentul.
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Numesc câteva dintre expoziţiile sale personale: „Darul îngerilor'', „Sacru", „Pomul vieţii",
iar acum, lucrările sale s-au unit sub gândul la un ţinut al României în care obiceiurile
străvechi sunt încă puternice: OAŞ . Expoziţia se numeşte „Ţâpurituri cromatice". Activă,
iubind cu ardoare arta, s-a dăruit pur şi simplu, pentru că nu poate altfel, organizării nu
numai a unor expoziţii personale, ci şi ale colegilor de breaslă. Aşa a ajuns la a XXV-a ediţie
a expoziţiei „Micul Prinţ".
Desigur, este necesar să abordăm marile probleme cu care se confruntă Pământul, să
găsim soluţii, dar mai înainte este nevoie să ne aducem aminte ce este important cu
adevărat pentru noi. Să privim planeta cu iubire şi cu înţelegere pentru aproapele nostru.
Pentru a reuşi, trebuie să încetăm „să ne dăm în vânt după cifre", să evaluăm oameni şi
lucruri după sumele din conturi . Este o pledoarie pentru prietenie, pentru autentic, pentru
faptul că lucrurile simple sunt cele care contează. Ceea ce nu este cu adevărat bine trebuie
oprit din timp, pentru a nu lăsa răul să devină un flagel.
Adaug câteva extrase din cartea lui Antoine de Saint-Exupery, grăitoare în sensul celor
spuse până acum : „Dacă cineva iubeşte o floare cum nu mai e alta pe milioanele şi
milioanele de stele, nu-i trebuie mai mult ca să se bucure când se uită la ele". Se gândeşte:
„Floarea mea e undeva pe-acolo ... ". Trebuie să iubesti si să ai rădăcini, să „îmblânzesti"
pentru a ,,înfiripa legături": „- Ce vrea să spună «a Îmblânzi»? ( ... ) Înseamnă să înfi~ipi
legături . (...) Pentru tine, sunt doar o vulpe care nu se deosebeşte de mii de alte vulpi. Dar
dacă mă-mblânzeşti, o s-avem nevoie unul de altul. O să mi se pară că nu mai e nimeni pe
lume ca tine. Iar ţie o să ţi se pară că nu mai e nimeni pe lume ca mine ... ". Iar rădăcinile sunt
„ritualuri": „- Ce-i un ritual? a spus Micul Prinţ. - Tot ceva ce-i prea adesea dat uitării, a
răspuns vulpea. Face zilele să fie diferite-ntre ele, si-o oră, diferită de multe alte ore.
Oamenii care mă vânează pe mine au, de exe~plu, un ritual. În fiecare joi, dansează cu
fetele din sat. Aşa că joia e ziua mea cea mai frumoasă. O pornesc la plimbare până în vie.
Dacă vânătorii ar fi ocupaţi cu dansul te miri când, n-aş mai deosebi zilele şi n-aş mai avea
niciun răgaz de frica lor". ( ... ) Ochii nu te ajută să vezi bine. Doar cu inima poţi căuta
adevărul. .. ".
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Aş face o mărturisire : în această expoziţie nu cred că are o importanţă atât de mare ce
anume înfăţişează lucrările . Fireşte , ele vor avea legătură cu lumea curată a copilăriei , cu
miracole, cu frumuseţea clipei , cu modul în care abordează actul artistic fiecare creator.
Contează că ele concentrează tot atâtea momente de adâncire în sine , de căutare a apei
curate din adâncuri , în sens metaforic.

Maria Zintz, istoric critic de
Inventarea

artă ,

Oradea

libertăţii

„Micul Prinţ" al lui Antoine de Saint-Exupery a devenit de mult o reprezentare strălucită a
candorii pure , chiar simbolul interesului juvenil pentru o cunoaştere profundă a armoniei
universale. Adevărul , binele şi frumosul , această „ Sfântă Treime" a gândirii antice greceşti ,
îşi găsesc locul lor potrivit în această naraţie , care se desfăşoară în jurul mitului iniţierii
umane. O iniţiere de care nu ne putem lipsi nici astăzi sau , mai ales , astăzi , când o nepăsare
grobiană pândeşte lumea acelor valori fără de care nu se poate imagina împărăţia
mântuitoare a esenţei umane.
Evenimentul cultural , inventat cu o ingeniozitate artistică admirabilă şi lăudabilă totodată ,
în cel mai bun sens al cuvântului , de Cristina Gloria Oprişa , a ajuns la vârsta de 25 de ani ,
un lucru rar întâlnit în spaţiul controversat al culturii postmoderniste. Prin caracterul său
instructiv şi educativ, evenimentul a devenit şi o bijuterie morală şi intelectuală a existenţei
spirituale sătmărene , fiind , la rândul lui , şi o paradigmă a unui exerciţiu de mentorat, dar şi a
dăruirii şi a autodepăşirii.
„Micul Prinţ" sătmărean, pentru noi şi mai ales astăzi , pare o invenţie salutară şi durabilă
a libertăţii creatoare, depăşind cu uşurinţă impedimentele hilare ale vârstei fragede, a
fragilităţii infantile, a neputinţelor tinereţii. Tămăduirea pe care o oferă, nu numai copiilor,
reprezintă într-adevăr acele bunuri pe care le-am putut salva în tot cursul vieţii noastre
zbuciumate.
Sandor Kereskenyi, Satu Mare
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Micul marele

Prinţ

lată ,

au trecut vreme de douăzeci şi cinci de ani, adieri de vânt şi furtuni ce au dus anii,
când de-a valma, când riguros şi mult ordonat, până acum la ceas de, desigur, aleasă
sărbătoare .

Micul Prinţ, în arătările şi meta-întrupările lui sătmărene , a trecut astfel de adolescenţă,
de majorat, şi s-a instalat în frenetica tinereţe dar, minune minunată , nu a pierdut nimic din
starea de oglindă limpede şi curată ataşată rostului şi rolului copilăriei genuine, privită şi
înţeleasă ca fiind o oglindă ce prevalează şi privilegiază întrebarea şi mirarea faţă de
răspuns şi de concluzie .
An de an , chemat şi găzduit de şoaptele sătmărene, de, mai ales, spaţiul magic al
Muzeului de Artă şi , desigur, de Cristina şi de prietenii ei , Micul Prinţ adastă aici tiptil, discret
şi prieten atât cât e nevoie ca să fie şi amfitrion, şi oaspete pentru minunata sărbătoare
dedicată lui, însă declinată cu har şi dar celebrării bucuriei de însoţiri magice cu viaţa ca
viaţă şi cu viaţa ca mirifică poveste.
Acum , iată, douăzeci şi cinci de ani se arată dincolo de sărbătoare , de, de ce nu , chiar şi
alunecare discretă în şi întru nostalgie ş i melancolie, mai ales ca o necesară celebrare de
trecere şi petrecere către un altceva şi un altfel , însă , măiastru şi meşteşugit împletit, vrăjit
dăruit de prietenii lui astfel încât, de acum, Miculmarele Prinţ să rămână o pereche cu Micul
Prinţ, uimindu-se reciproc şi uimind şi bucurând pe toată lumea cum că aşa ceva se poate
fiind a fi.
G+G
9 februarie 2020 , Cluj-Napoca

https://biblioteca-digitala.ro

Happen . Happening .
De mică m-a fascinat termenul ales pentru definirea acestei-acum-devenite expoziţii .
Necunoscând limba engleză pe atunci, mi se părea ceva deosebit de exotic şi frumos şi mă
făcea să mă simt importantă printre copiii de la bloc.
Apoi am învăţat engleza şi ştiam că „to happen" înseamnă a se întâmpla. Mi s-a părut la
fel de potrivit, mult mai puţin exotic, dar făcea cinste evenimentului.
Apoi am crescut, „mi-a crescut şi mintiuca" - după cum ar spune mama (mea şi a
happeningului-devenit-expozitie) si am înteles că happening-ul este o manifestare artistică
ce încearcă să apropie viaţa cotidi'ană de actul creator (HAPPENING [HEPNING] s.n. (.. .) 2.
mişcare artistică bazată pe interferenţa între mai multe forme de artă (teatru, plastică,
muzică , film , fotografie etc.), urmărind anularea distanţei dintre realitate şi artă, conform
MDN 2000).
Nu mi s-a mai părut nici exotic, nici potrivit. Asta pentru că la momentul la care eu am
ajuns să ştiu şi mai ales să mă intereseze proprietatea termenilor, happeningul devenise
expoziţie. Internaţională chiar!
Aş putea, desigur, să discut despre organizatoare , despre cât de dificil e uneori, despre
cât de frumos e alteori, despre dăruire, muncă şi implicare. Sunt convinsă că antevorbitorii
- sau scriitorii mei au făcut-o deja, aşadar aş dori să înşir câteva cuvinte (nu multe!) despre
ce a însemnat pentru mine acest eveniment.
Luând deci, complet şi absolut subiectiv, voi încadra Micul Prinţ în categoria darurilor.
Undeva pe lângă viaţă. Este ceva ce nu am cerut, nu am muncit ca să am, nu am învăţat,
citit, scris examene pentru asta. Totuşi, mă regăsesc cu greutatea şi datoria acestui
eveniment care a crescut, literalmente, într-un an cât alţii în şapte. Eram mică, alergam
roată muzeul strigând că-i „ziua mea şi fac ce vreau", m-am oprit, am clipit o secundă şi
acum micul meu prinţ e mare, mai mare chiar decât mine, şi cu certitudine mult, mult mai
cunoscut.
Îi urez să rămână frumos şi cel puţin la fel de important.
Despre acei „mulţi ani!", cred că doar organizatorii vor decide.
lana Oprişa,
master regie FTF Cluj-Napoca
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O

rugăciune ...

Întru cinstirea tuturor celor dăruiţi cu
inima si sufletul Micului Print
'

'

Binecuvântă-i ,

Doamne, pe copii,
Doamne, pe pictori şi
căci ei sunt cei ce pot atinge cerul
cu degetele firavelor vieţi .
Blagosloveşte - i cu puterea
de-a trece peste valuri şi nămeţi,
când desenează fluturi albi în aer
şi vise de lumină pe ziduri şi pereţi.
binecuvântă-i,

Binecuvântă-i,

poeţi,

Doamne, pe copii ,
pe-artistii visători si pe poeţi,
că ei îţi ocrotesc l~crarea sfântă,
pe ei cu dragoste poţi să-i înveţi ,
ei sunt smeriţii cei săraci cu duhul,
de-aceea, Doamne, pune-n fruntea lumii
copii suavi şi pictori, şi poeţi,
şi dă-le lumea lor în stăpânire
pentru că-n fapta lor au toate noimă,
toate au rostul lor pentru poeţi.
Sub vrerea Ta de la-nceputuri
ei plâng şi râd întru aceeaşi limbă,
şi visul lor poartă în larg corăbii,
şi îi însufleţeşte pe atleţi.
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Lumina Ta de la-nceput de lume
le curge lor prin vene şi prin versuri,
ei sunt risipitori şi sunt asceţi
şi lauda Ta n-o lasă sub peceţi.
Şi

tu , iubite cetitor, vezi bine :
din rostul lor poţi multe să înveţi ,
sub vraja lor te lepezi de ţărână ,
uiţi de nedrepţi , heretici şi ereţi. ..
Pe frunza încă ne-nfrunzită
doar ei văd viermele ce roade
şi virusul care din raze muşcă,
sunt printre voi, chiar dacă nu-i vedeţi.
Iertaţi-i când îşi pun pe frunte ceară ,
când sunt umili, când sunt măreţi ,
luminii ei îi spun lumină
şi pietrelor le spun pe nume mult mai săraci am fi fără poeţi. ..
Binecuvântă ,

Doamne, lumea-ntreagă!
Binecuvântă-i, Doamne, pe copii,
pe visătorii pictori şi poeţi ,
şi pune-le pe frunte sfântul semn
şi dă-le lor o viaţă, două vieţi.
Binecuvântă-i cu puterea
de a sluji frumosul şi-adevărul!
Mângâie-i, Doamne, şi -ocroteşte-i
pe pictori , pe copii şi pe poeţi!
Ioan Nistor, Satu Mare
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BERNATH , BIHACKER IULIA, BIHACKER MARTON , PETRU ILIE BIRAU , DIANAALEXANDRA BOANCA,
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ANTONIO , BÂRSAN BIANCA NICOLETA, BOCANICIU OTILIA, BODESCU DAVID, BUJOR OVIDIU
VALERIU , BOTH MATYAS, BUTUZA LORENA GABRIELA, BEZGYEK CATALIN ISTVAN, BOCHIŞ FLAVIA,
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CUCEU , RADU CIOBANU , DIANA DRĂGAN CHIRILĂ, OANA CONTRAŞ , IOANA COUŢI , ANDRA CRĂCIUN ,
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ALEXANDRU COZACIUC, CODRUŢ CIOBĂNESCU , MIHAI VALENTIN COZMA, ALINA COZMA, CLARA
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GHEORGHE DICAN , DIMA DIMOV, TEODORA DIMA, FABIO DIAZ, CARMEN DRAGOMIRESCU, MARK
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GAVRILAŞ , CRISTIAN GĂTINĂ, GUY GERARD, VALTER GONCALVEZ, GHEORGHE KARINA, GERENDI
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LUISA NATASA, GORAN IULIA MONICA, VALENTINA GHINEA, OTILIA GRUNEANTU SCRIUBA, LAURA
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LUCĂCEAN , MARA LUCIAN , FLAVIU LUMPEDREAN , ALEXANDRU LUNGU, IOANA LEAVEANU , AGNETA
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RAFAEL, MARTHA MEKKER SEMEY, CRISTEA MIRCEOANE, MICU MAIA, MENYHART JASMIN , MARTON
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MARTINA, DORINA OPRIS, STEFAN BOGDAN OROS , OANA ONOSE, REGINA OSVATH
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