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de artiºti renumiþi. ªi avea ºi o impresionantã
colecþie de discuri, cu interpretãri unice în lume.
Aºa m-am ataºat de viitorul meu soþ, admirându-l,
iar dupã ce ne-am cãsãtorit, a rãmas pentru mine
tot profesorul venerat ºi respectat.

INTERVIU

- Cum ai ajuns sã desenezi pãsãri, un motiv regãsit
ºi în pictura lui Viorel Mãrginean ?
- Da, suntem în consonanþã, dar eu privesc
pãsãrile ca pe mesageri din altã lume. Cred în
poveºtile unde sufletele se reîntorc pe pãmânt, ca
pãsãri. Aºadar, ele au suflet! În lucrãri, am introdus
pe lângã pãsãri, un fel de scriere cu ramuri, frunze sau fructe, pe care o consider din altã lume, ºi
prin care se transmit aceste mesaje. Am convingerea cã suntem conectaþi cosmic ºi cu aceste
mesaje, dacã ºtim sã le primim. Mai cred cã atunci când trece prin aer, o pasãre lasã o urmã din
sufletul ei. La fel ca acele corabii dispãrute, care
apar dupã sute de ani. Pãsãrile picturilor mele
marcheazã trecerea timpului.
- Olga Morãrescu Mãrginean, deºi ai participat la
zeci de expoziþii în þarã ºi strãinãtate încã din 1972,
prima personalã ai prezentat-o
o în 1996. De ce atât
de târziu ?
- Sunt un om idealist ºi romantic. Ador liniºtea ºi
reveria. Îmi place sã fac totul temeinic. Pentru o
expoziþie personalã, lucrãrile trebuie selectate
îndelung. Trebuie sã se armonizeze între ele, sã
“cânte împreunã”.
- Tehnica miniaturii ºi caligrafia prin care pui în paginã compoziþiile fac sã te gândeºti la arta orientalã.
Pe de altã parte, te preocupã desenul, ceea ce m-aa
determinat sã spun: Olga Morãrescu Mãrginean e în
cãutarea desenului ideal. De ce aceastã preferinþa?
- Cred cã desenul este chintesenþa artei. Caut un
desen pur, abstract, neobiectiv, atemporal, un
desen care trãieºte prin el, ideal, transcendent,
fãcând legãtura dintre “aici” ºi “dincolo”. Liniile pe
fond alb aº vrea sã iasã în afara tabloului. Aº vrea
sã surprind în desen trecerea timpului. Pentru
mine, desenul este rege. Caut încã esenþa formei.
Culoarea este un cântec, o boare de vânt, o strãlucire.
- Dacã priveºti lucrãrile tale, deºi vezi flori, fructe,
insecte, pãsãri pe care le zãreºti ºi în realitate, de
fapt, compoziþiile se referã la o lume interioarã. În
ele poþi citi gânduri, stãri de spirit, aspiraþii. Mã
înºel?
- Îmi place sã analizez mult un element, sã-l pun în
relaþie cu lumea înconjurãtoare. Apoi, totul în viaþã
se desfãºoarã conform unor întâlniri precise între
elemente. Lumea începe cu cea micã, nevãzutã.
- Învãþãmântului i-aai dedicat aproape jumãtate de
veac. Ce relevanþã are aceastã activitate pentru
biografia artisticã ?
– Cum spuneam, de micã am vrut sã mã fac profesoarã. Dezvoltarea talentului unui copil este una
dintre cele mai fascinante îndeletniciri, mai ales cã
adesea oamenii nu sunt conºtienþi de talentul lor.
De aceea, trebuie ajutaþi sã se descopere, aºa
cum bine observase Socrate încã din antichitate.
Gabriela Bidu
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