MUZICĂ
lume, l-am luat cu mine ca să vadă toate
muzeele marilor metropole, intuind
eu că astfel îşi îmbogăţea orizontul,
ceea ce îi aducea un plus talentului său
uriaş. Şi a văzut cu ochii lui ceea ce ştia
numai din cărţi.
- Unde v-aţi cunoscut?

O

a iubit-o cel mai mult. Aţi crezut în aceaste
declaraţii de dragoste ?

- Doamnă Viorica Cortez, nu de puţine
ori, în interviurile sale, maestrul Marcel
Guguianu, căruia misterul feminin i-a fost
muză, mărturisea că sunteţi femeia pe care

- Când ne-am întâlnit, eram foarte
tânără şi cum spunea toată lumea,
foarte frumoasă. Am fost nu doar
iubita şi soţia lui, ci şi muză. Un secret
al poveştii noastre de dragoste a fost
capacitatea mea de a-l înţelege ca artist,
iar când am început să călătoresc prin

adevărată inflaţie de lucrări
Guguianu a fost sesizată la casele de
licitaţie, de curând reuşindu-se retragerea
de la Artmark a unei lucrări atribuită în
mod fals cunoscutului sculptor.
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- La casa noastră din Iaşi,
înconjurată de o livadă superbă de
cireşi, părinţii mei au creat, în ciuda
vicisitudinii vremurilor, o atmosferă de
cenaclu muzical şi literar. Veneau la noi
cei mai cunoscuţi poeţi, compozitori,
artişti şi scriitori din acea perioadă.
Şi acum spun cu emoţie că Nicolae
Labiş a scris o poezie pentru mine,
”Domnişoarei Cortez”...Era, la noi
acasă, o oază de lumină, de aer curat
şi de suflet. Acolo a venit şi Marcel
Guguianu. Să vă spun sincer, era tare
urât, dar vraja pe care o răspândea
te fascina. M-a fermecat, aşa cum a
făcut, mai târziu, cu toate femeile. A
intuit romantismul meu de atunci,
mi-a desluşit visele mele şi m-am trezit
îndrăgostită de el. Ne-am căsătorit
şi curând a venit pe lume Cătălina
noastră, cea mai aleasă şi mai deosebită
operă a maestrului. Ea a moştenit şi
sensibilitatea mea muzicală şi arta
tatălui ei, iar cine o cunoaşte, îi spune :
„Eşti frumoasă ca Viorica Cortez”.
- I-aţi fost vreodată model?
- Fireşte, când eram tineri şi n-avea
un ban să-şi plătească modele. Şi
cum îmi admira trupul, m-a rugat
să-i pozez. Pe atunci îmi spunea
Antineea, aşa cum a şi botezat o

