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Tradiţie în avangardă.
Avangardă în spiritul tradiţiei

Adrian Lesenciuc

La 80 de ani de la afişarea revistei murale Prisma pe
străzile unui Buenos Aires decadentist, şi spaţiului
cultural braşovean - amorţit şi suprasaturat cu
manifestări literare în care nu dragostea de frumos
predomină, ci lauda celui ce a putut să-şi treacă
numele pe o carte, sub un articol, sub un poem -, i se
propune o revistă murală. O revistă care nu e nouă,
Aisberg, care are tradiţie în mişcarea avangardistă
actuală – nota bene: avangarda nu a murit! -, dar care
recurge la forma inedită de prezentare pentru
facilitarea accesului la produsele culturale a tuturor
participanţilor la viaţa comunităţii şi pentru crearea
unei alternative la mediul cultural opac,
ideologiza(n)t. Aisberg, născut în 1990, reluat între
2005 şi 2008 ca revistă avangardistă transilvăneană:
Braşov – Cluj-Napoca – Baia Mare, promite, şi în
această formă, să menţină direcţia de acţiune
proiectată în urmă cu 22 de ani: întoarcerea, prin
avangardă, la tradiţie, la sistemele autohtone de
valori. Nu există, probabil, o modalitate mai fecundă
de a ilustra întoarcerea prin avangardă la tradiţie
decât amintindu-l, în deplinătatea puterii sale
creative de a isca noul din ceea ce s-a ascuns preţ de

mii de ani în profunzimea sufletului românesc, pe Constantin Brâncuşi. Şi ne vom alătura înţelesului paradoxal al
avangardei întru tradiţie, adeseori asociată lui Eco, dar pe care a practicat-o cu mult timp înainte poporul român, cu
urechea aplecată pe mit.
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