O dragoste la prima vedere
Omagiu prietenei mele, Liana

"Lui Getta Neumann, o dragoste la prima vedere, Liana Saxone-Horodi, 12 nov.
2015" este dedicația în albumul de pictură pe care mi l-a dăruit Liana, după
întâlnirea noastra la conferința organizată la inițiativa mea de către Asociația
Evreilor Israelieni din România şi de Institutul Cultural Român din Tel Aviv. Ne
întâlneam pentru prima oară. Eu ştiam deja de Liana şi îi admiram lucrările, îi
citeam articolele, ea m-a văzut, auzit atunci, la Haifa. Ne-am îmbrățişat spontan,
convinse amândouă că afinități sufleteşti misterioase ne leagă.
Împreună cu prietenul nostru comun, istoricul Victor
Neumann, am visat despre o expoziție de pictură a
Lianei la Muzeul de Artă Timişoara. Știind ce mă
doare, Liana proiecta să doneze banii câştigați prin
vânzarea tablourilor ei în scopul restaurării
sinagogilor. Știind ce mă alină, a pictat portretul
tatălui meu, al rabinului dr. Ernest Neumann. Nu l-a
cunoscut, desigur, dar, cu delicatețe şi empatie, i-a
pătruns gândurile şi sufletul şi i-a dat viață prin artă.
Nici acum nu pot sa-mi înving dezamăgirea că, din
motive materiale, expoziția nu se va realiza. Am fost
nevoiți să ne împăcăm cu eşecul pe care Liana a ştiut
să-l transforme într-un act suprem de generozitate:
mi-a dăruit tabloul, o operă de artă şi, pentru mine, o
prezență care mă va încălzi.
Belşugul de imaginație şi dragoste se revarsă în locuința Lianei şi a lui Mirel în Haifa
în realitatea debordantă din tablouri, în colecții de păpuşi, de obiecte din porțelan,

de suveniruri, de bijuterii – creațiile ei originale; în fotografiile de familie, cu cei doi
fii cu familiile lor, o expresie eclatantă a reuşitei, a triumfului vieții asupra
dificultăților existenței ca evrei şi israelieni.
Alții înaintea mea au scris despre încercările prin care a trecut Liana şi din care a
ieşit învingătoare; despre tatăl ei, victimă a persecuției comuniste, şi felul în care
Liana a ştiut să-i cinstească memoria; despre forța năvalnică a artei ei. Eu voiam
doar să scriu despre căldura şi integritatea ei, despre omenia şi forța ei
molipsitoare.
Mulțumesc, Liana, pentru prietenia ta!
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