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Studiul monografic Aurel
Cojan. Le pieton de
l’air (2009), semnat de

Emmanuel Daydé ºi editat de
Alain Margaron, reprezintã o
analizã a picturii artistului român
stabilit în 1969  la Paris, unde a
trãit timp de 36 de ani. În partea
introductivã, lucrarea surprinde
viziunea artisticã a lui Aurel Co-
jan întemeiatã pe reprezentarea
vizualã, prin intermediul culorilor,
a inefabilului. Tablourile sale cap-
teazã forme filfice, stãri de vertij,
o frumuseþe disipatã ºi fragmen-
tatã a lumii, anotimpuri transpu-
se la nivel senzorial. De aseme-
nea, nu lipseºte din aceastã car-
te raportarea la spaþiul natal ro-
mânesc care, ca ºi în cazul lui
Brâncuºi ºi Cioran, este unul
matriceal.

Tablourile lui Cojan sunt re-
prezentarea nu atât a ceea ce pic-
torul vede propriu-zis, cât aspirã
sã vadã. Interesant este modul
în care autorul urmãreºte aceas-
tã concepþie esteticã ºi în relaþie
cu ideile lui Ionesco, Cioran ºi
Eliade, surprinzând unele afini-
tãþi, chiar dacã artistul nu a fãcut
parte efectiv din cercul lor. De
fapt, aici regãsim cheia de inter-
pretare a operei lui Cojan prin
prisma cãreia devine mult mai lim-
pede titlul acestei monografii.
Aºa cum în piesele lui Ionescu
se vorbeºte despre absurd, ope-
rele lui Cojan nu sunt strãine de
acest concept, produs de degra-
darea universalã. Ele reflectã acea
dorinþã dualã de care Ionescu
vorbea: pe de-o parte nevoia cã-
derii în abis, a umplerii unui spa-
þiu gol, pe de altã parte, salvarea,
ridicarea deasupra golului. O cã-
dere provocatã, deci, care duce
la înãlþare. Tot Ionesco, în piesa
A Stroll in the Air (nu întâmplã-
tor, acesta este ºi titlul variantei
în englezã a cãrþii Aurel Cojan.
Le pieton de l’air) din 1963,
transpusese aspiraþia de înãlþa-
re, de zbor, a lui Brâncuºi, ideal

dialogul cãrþilor la Târgul de carte „Gaudeamus” 2013

V ineri, 22 noiembrie
2013, Editura Curtea
Veche a prezentat în

cadrul Târgului Internaþional
„Gaudeamus Carte de Învãþãtu-
rã” cinci cãrþi apãrute în colecþia
„ªtiinþã, spiritualitate, societa-
te”: Aproape de scenã, George
Banu de Iulian Boldea ºi ªtefa-
na Pop-Curºeu (coord.), ªtiinþa
modernã, muza neºtiutã a su-
prarealiºtilor de Petriºor Mili-
taru, Melodia secretã de Trinh
Xuan Thuan, Una ºi multiplã de
Mauro Cerutti, Impresii cosmi-
ce. Urmele lui Dumnezeu în le-
gile naturii de Walter Thirring.
La eveniment au participat tea-
trologul George Banu, secreta-
rul de redacþie al revistei „Mo-
zaicul”, Petriºor Militaru, istori-
cul Adrian Cioroianu ºi astrono-
mul Magda Stavinschi. Întâlni-
rea a fost deschisã de academi-
cianul Basarab Nicolescu, cel

s-a încheiat cu un spectacol pro-
iecþie ºi audiþie muzicalã oferit de
Nicolae Brânduº, pornind de la
texte semnate de Ion Barbu: Paul
Constantinescu: Isarlîk; Irina

a III-a Ediþie a Zilelor Bibliotecii Judeþene
,,I.G. Bibicescu”, Drobeta-Turnu Severin

În zilele de 15-16 noiembrie
2013, a avut loc aniversa-
rea celei de-a III-a ediþii a

manifestãrii Zilele Bibliotecii I.G.
Bibicescu ºi împlinirea a 92 de ani
de existenþã a celei mai importan-

Cu ocazia Zilei Mondia-
le a Filosofiei, 23 no-
iembrie 2013, studenþi

ai Universitãþii din Craiova ºi
elevi ai liceelor craiovene au avut
ocazia de a-l asculta conferenþi-
ind pe filosoful Gheorghe Vlãdu-
þescu. Evenimentul a fost gãzduit
de Universitatea Craiova, Sala Al-
bastrã. Tema pusã în discuþie a
fost: Sceptcismul grec ca filoso-
fie criticã. Filosoful a atras aten-
þia asupra tendinþei nespecialiº-
tilor de a încãrca anumite cuvin-
te, printre care ºi cel de „filoso-
fie”, cu un înþeles arbitrar, ceea
ce devine principala cauzã care
creeazã confuzii în modul în care

Ziua Mondialã a Filosofiei
la Craiova

trebuie înþeleasã filosofia astãzi.
Vãzutã ca o ºtiinþã a ºtiinþelor,
tocmai pentru cã filosofia are ca
finalitate înþelegerea individualu-
lui, rolul ei este, în opinia profe-
sorului Gheorghe Vlãduþescu,
acela de a facilita dialogul între
diversele discipline, în special cu
cele legate direct de filosofie: lo-
gica, esteticã, eticã, discipline
care astãzi au devenit autonome.
Filosoful a subliniat cã aceastã
autonomie a disciplinelor blo-
cheazã accesul la o cunoaºtere
de ansamblu a realitãþii, îndepãr-
tând filosofia de la scopul ei: ace-
ea de a acapara ceea ce toate ce-
lelalte ºtiinþe pierd. (L.M.)

Cel mai nou numãr al re-
vistei American Book
Review (volumul 14,

numãrul 4) are un dosar consis-
tent dedicat metamodernismului.
Printre cei care semneazã în do-
sarul tematic se numãrã Daniel
Burns, Amy J. Elias, Raoul Eshel-
man, Alison Gibbons, Mary K
Holland, Caren Irr, Alan Kirby,
Matthew Mullins, Robin van den
Akker ºi Timotheus Vermeulen.
În textul introductiv „Treispreze-
ce moduri de a depãºi postmo-
dernismul” ce precede, Christian
Moraru (Focus Editor) afirmã cã
perioadã actualã reprezintã un
interval ce ar trebui situat între
postmodernismul apus ºi „the
next big thing”. „În ceea ce mã
priveºte, metamodern nu este
atât de mult un nume pentru o
nouã miºcare culturalã sau un

metamodernismul în prim-plan
trend, un concurent într-un ba-
zin în care alþii par geocultural ºi
istoric mai înzestraþi, mai cuprin-
zãtori, ºi, în general, mai bine po-
ziþionaþi pentru a furniza noi ca-
dre teoretice ºi vocabularul cri-
tic. Încã sprijinindu-se mai ales
pe arta ºi filosofia din cultura
occidentalã, metamodernismul
este, în opinia mea, în primul rând
înþeles ca având un sens formal
(generic-stilistic) ºi, apoi, o sem-
nificaþie tematico-filosoficã de-
scriind cel mai bine la nivel tex-
tual-discursiv, în Occident, apu-
sul postmodernismului ºi zorile a
ceea ce urmeazã sã vinã”, subli-
niazã Christian Moraru. Metamo-
dernistul cuprinde atât elemente
de tip postmodern (paralelism, co-
prezenþã, coexistenþã, competiþie,
antagonism, succesiune etc.), cât
ºi elemente specifice modernis-

universul artei lui Cojan

mului. Acest numãr al revistei
poate fi citit ºi în format electro-
nic (.pdf) la urmãtoarea adresa
web: http://muse.jhu.edu/jour-
nals/american_book_review/toc/
abr.34.4.html (P.M.)

surprins ºi în Coloana Infinitu-
lui. Aºadar, picturile lui Aurel
Cojan sunt o modalitate de trans-
cendere a mundanului ºi de con-
cretizare a nevoii vitale de înãlþa-
re. De acolo de sus, culoarea
transpune ce înregistreazã sim-
þurile. (M. D.)

te instituþii de culturã din Mehe-
dinþi, Biblioteca Judeþeanã I.G.
Bibicescu. Evenimentul, în cadrul
cãruia s-au lansat peste douãzeci
ºi cinci de volume de prozã ºi
poezie, a fost gãzduit de Sala

Mare a Consiliului Judeþean Me-
hedinþi, unde au fost prezenþi re-
prezentanþi ai editurilor locale, dar
ºi edituri din judeþele învecinate.
Amfitrionii evenimentului au fost
directorul Bibliotecii Judeþene din
Mehedinþi, Raluca Graf ºi preºe-
dintele Consiliului Judeþean Me-
hedinþi, Adrian Duicu.

Editura Aius a avut onoarea,
ºi în acest an, de a se afla printre
invitate, moment în care au fost
lansate patru volume: Virgil Ma-
zilescu, Opera poeticã, Editura
Aius, 2013; D. Hinoveanu, Azur
pentru plopul cu îngeri, Editura
Aius, 2013; Nicolae Marinescu,
Sãptãmânalul Demnitatea. Li-
bertatea pe cont propriu, Editu-
ra Aius, 2013; Aurelian Cioc, Re-
voluþia românã între interesele
poetice ºi cele militare, Editura
Aius, 2013.  (L.M.)

care a ºi justificat rolul dialogu-
lui dintre ºtiinþã ºi spiritualitate,
dialog fãrã de care este imposi-
bil de gãsit o soluþie  pentru cri-
za mondialã de astãzi. Dialogul
întâlnirilor de la Curtea Veche s-
a continuat ºi a doua zi de sâm-
bãtã în Sala Cupola a târgului,
unde a avut loc o dublã lansare
de carte în prezenþa autorului,
academicianul Basarab Nicoles-
cu: Teoreme Poetice, carte pre-
zentatã de redactorul revistei
„Mozaicul”, Luiza Mitu ºi Ion
Barbu, în timp ºi dincolo de
timp, volum coordonat de Basa-
rab Nicolescu, cuvântul reve-
nindu-i conferenþiarului univ. dr.
Pompiliu Crãciunescu. Întâlnirea

Hasnas: Muntele; Horia Suria-
nu: Refractio Poesis; Nicolae
Brânduº: Infrarealism; Lucian
Metianu: Increat; Nicolae Brân-
duº: Domniºoara Hus. (D.M.)


