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PROBLEME DE CERCETAREMEDICINĂ ŞI CULTURĂ

CÂT CRESC ÎN URMǍ ANII, ’NAINTE MULT MAI ESTE  
Past years grow, future ones are still a lot to go

Paula Romanescu

Bilanţurile, Doamne, nu-s bune doar sǎ ne înveţe 
cum sǎ „tragem sub noi o linie neagrǎ şi sǎ facem 
socoteala“, cum zice Marin al nostru cel Ensoleillé, 
contabilizând momentele când am fi putut fi... când 
fir de iarbǎ, când tǎcere, când grai, când stele în 
cǎdere sub greul unei legi pe care, din lene de 
gândire, obişnuim s-o denumim soartǎ-destin-scris 
(bine pus în frunte!).

Bilanţurile pot fi (şi sunt!) tot atâtea popasuri pe 
un drum suitor, paralel cu infinitul din noi.

Ce alta este „popasul“ pe care Cenaclul de Arte 
Plastice al Medicilor – „Ion Ţuculescu“ l-a fǎcut 
cu ocazia atingerii treptei cu numǎrul 60 din drumul 
început sub raza plǎpândǎ, ca un ecou de Violon 
d’Ingres, a luminii ce-şi cautǎ alcǎtuire în chiar 
miez de umbrǎ!

Şi-a fost o zi de iunie 2016.
La Cercul Militar Naţional – Sala Rondǎ, Expo-

ziţie colectivǎ de artǎ. 
Expozanţii – membri ai Cenaclului Ion Ţuculescu.
Nu-i deloc o excepţie. Şi în alte dǎţi de-a lungul 

timpului, aceştia au adus pe simezele bucureştene 
lucrǎri plastice din creaţia lor în cadrul Saloanelor 
care îşi rostuiau rotirea dupǎ curgerea anotimpurilor, 
dar şi în expoziţii de grup ori pesonale.

Noutatea constă de astǎ datǎ în marcarea (prin 
fapte, nu vorbe!) a împlinirii a şase decenii de 
activitate neîntreruptǎ în marea familie a medicilor 
artişti – pictori, sculptori, graficieni, ceramişti – 
prin editarea unui album de artǎ, oglindǎ-bilanţ a 
realizǎrilor de pânǎ acum.

Nimeni n-a fost uitat.
Într-o succintǎ şi pertinentǎ prezentare au fost 

menţionaţi cei care între timp s-au mutat în umbrǎ, 
profesorii care au îndrumat paşii ezitanţi ai celor 
care simţeau cǎ le mai rǎmâne mereu ceva de 
învǎţat într-un domeniu în care se aruncaserǎ cu, 
drept arme şi bagaje, numai dorinţa de a schimba 
cenuşiul zilelor la fel (dintr-un timp de zgurǎ şi de 
îngheţ sufletesc), într-un curcubeu de tainǎ pe un 
cer prea strâmt. N-au fost uitaţi nici criticii de artǎ 
care le-au desluşit cǎile devenirii, nici cei investiţi 
cu statut de coordonatori – preşedinţii –, nici 
„batalioanele“ noilor veniţi pe „frontul“ niciodatǎ 
încheiatei bǎtǎlii întru ilustrarea frumuseţii lumii de 
pe aceastǎ Portocalǎ Albastrǎ ca o pajişte de senin 
smǎlţatǎ cu flori de suflet omenesc.

Partea cea mai consistentǎ a albumului este 
rezervatǎ actualilor membri ai Cenaclului ca pentru 
a depune mǎrturie cǎ, da!, ei vor duce mai departe 
dulcea povarǎ a creaţiei pe drumul început în urmǎ 
cu 60 de ani şi, cǎ ştiu bine cǎ ne mai rǎmâne mereu 
ceva de adǎugat la o istorie, oricât de veche ar fi 
aceasta sau, mai cu seamǎ.

Şi totuşi, bilanţul fǎcut de Cenaclul „Ion 
Ţuculesu“ în vara anului pe care-l traversǎm spune 
de o „recoltǎ“ de frumos cu care s-ar mândri orice 
Uniune de creaţie din lumea artisticǎ româneascǎ.

La Mulţi Ani, dragi şi frumoşi oameni creatori 
de artǎ din tot mai nǎpǎstuita lume medicalǎ din 
timpul nostru bezmetic în care urâtul îşi tot încoardǎ 
struna!


