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– Probabil din faptul cã ferestrele cu ancadramente princiare din lucrãri evocã limpiditatea
solemnã a luminii. Arta tapiseriei, cu tradiþii
milenare, este recunoscutã ca una dintre cele mai
dificile. Încorporeazã multã muncã, materiale
costisitoare ºi o piaþã deficitarã. Toate astea, dar
ºi mult har ºi dragoste.
– Cum reuºeºti sã depãºeºti aceste dificultãþi?
– Arta tapiseriei este una dintre cele mai
“mâncãtoare” de timp ºi cu investiþii considerabile. Pe lângã timp, ai nevoie de rãbdare ºi
muncã pânã la umilinþã, dar ºi dragoste pentru
lucrul bine fãcut. Din pãcate, azi, s-a creat un
dezacord imens între rãbdarea ºi liniºtea necesare unei astfel de munci ºi lumea în care trãim,
în care viteza este la mare preþ. Din care cauzã,
dintre absolvenþii secþiei de tapiserie, puþini
reuºesc sã creeze toatã viaþa în acest gen de artã,
ca sã se impunã cu o operã ºi un stil. Adesea se
spune cã arta tapiseriei nu poate supravieþui fãrã
mecenat. ªi aºa este, dar nu accept sentinþa
unora care spun cã suntem prea sãraci ca sã ne
poatã interesa tapiseria. ªtiu cã este o artã pentru bogaþi, dar o poþi crea din nimic. Îi aud pe
tineri spunând “aº face o tapiserie dar cine îmi
dã o commandã?” Au dreptate. Au suflu creator,
au energia necesarã muncii, dar cine îi ajutã?
Unde le este norocul? Cum am depãºit eu aceste
dificultãþi? Muncind. Am gãsit în creaþie un
elixir al voinþei. Cu fiecare lucrare aveam sentimentul cã mã aflam mai sus, cu o treaptã,
câºtigam în “înãlþime”. Acest proces de elevare
sufleteascã l-am simþit în permanenþã.
– Care sunt tehnicile tale preferate de lucru ?
– Lucrez întru arta celor de demult; nu preiau, ci
încerc o cale, între “a pãstra” ºi “a inova”, iau în
considerare regulile de lucru cu materialul,
descopãr cutume noi, le duc mai departe înnoindu-le pe cele tradiþionale. Astfel s-a nãscut colajul dintre structura textilã- folosind tehnica clasicã “haute lisse” - ºi structura textilã obiºnuitã,
utizând modelul broderiei “punctul de la Putna”,
punct de broderie folosit în broderiile medievale
din vremea lui ªtefan cel Mare.
– În 38 de ani de creaþie ai realizat o operã
de o particularitate aparte. Tapiseriile tale te
invitã într-o lume abia sugeratã, încãrcatã de
mister pe care privitorul o poate redimensiona. Care este mesajul acestor compoziþii?
– În tapiseriile mele încerc sã transmit pacea ºi
ordinea strãbunã. Încerc sã descopãr ordinea ca
substrat al spiritualitãþii noastre, al bucuriei ºi
echilibrului fundamental. Spre ce se deschid ferestrele mele? Spre aspiraþiile umane; cãtre
înãlþime, luminã, adevãr, frumuseþe, pace. Spre
vis, spre cer, spre infinit. Ferestrele le plasez la
limita dintre basm ºi realitatea trãitã ca o permanentã bucurie. Cu ajutorul ferestrei realizez o
metaforã a vieþii, fereastra fiind sigla centralã
printre celelalte semne participante la misterul
solar al vieþii. Bucuria mea nu este o bucurie
stearpã ºi silitã ci una nãscutã din gând ºi visare,
din trudã ºi har.
– Cela Neamþu, cum sunt întâlnirile tale cu
publicul ?
– Fiecare creator are publicul lui. Încât, încet, cu
pipeta, am încercat sã sensibilizez publicul,
introducându-l în universul meu, vorbindu-i
limba specialã a tapiserie, cu condiþia sã o înþelegi. Îi ofer bucuria de a trãi întru artã.
Gabriela Bidu
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