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Poft\ de carte Mai frumos ca anul acesta, ca anul trecut [i
ca anul care va veni, T`rgul Gaudeamus n-a
fost niciodat\. {i a[a de frumos a fost, c\
puteai dormi pe la standuri, era cald, se auzea
un zumzet de copila[i cititori [i un trop\it
intelectual `n tot locul. Ba chiar un `nger se
plimba printre c\r]i, pus de o editur\ s\
prezinte lumea de apoi a lecturii. T`rgul de Carte Gaudeamus 2004

Interviu cu Florian Pitti[

�Competi]ia `n domeniul
artei este o t`mpenie�

�Eu m\ uit la ce se `n-
t`mpl\ c`nd un om c`t de
c`t cunoscut � nu-mi `ng\-
dui s\ spun vedet\ sau star �
este invitat `ntr-o emisiu-
ne sau i se ia un interviu [i
se ajunge, inevitabil, la
cum face]i salat\ de boeuf
[i a[a mai departe. Mi-a
r\mas `n minte teribil de
bine unul dintre dialo-
gurile lui Platon `n care se
spunea: «Nu m\ inte-
reseaz\ p\rerile filosofice
ale buc\tarului, ci m\ inte-
reseaz\ cum face el m`n-
carea bun\». {i atunci `n-

cerc s\ selectez [i s\ stau
de vorb\ cu oameni care
sper s\ m\ `n]eleag\ [i
care sper s\ fie interesa]i
numai de ce doresc eu s\
le ofer celorlal]i oameni.
~n rest, chinul meu perso-
nal m\ prive[te. Mi se
adreseaz\, peste tot unde
m\ duc, celebra `ntrebare
banal\ jurnalistic\: «Ce
planuri de viitor ave]i?».
{i eu le spun de cele mai
multe ori c\ nu-mi place s\
se uite oamenii la mine
c`nd fac baie.� 

PAGINILE 8, 9

Fa]a Bifest 
a Festivalului
Dakino
Dakino a r\mas, p`n\ la

urm\, `n Bucure[ti. Preluat

de Lucian Georgescu de la

Dan Chi[u, acesta a deve-

nit parte dintr-un festival

interna]ional de film cu sec]iuni speciale pentru

publicitate [i televiziune. Georgescu, cunoscut

[i pentru c\ are obiceiul s\ fac\ tot ce-i

place, a ad\ugat festivalului mai multe

sec]iuni surpriz\, printre care una de lung-

metraje, f\r\ competi]ie. Aceast\ sec]iune

aduce la Bucure[ti pelicule premiate prin

festivaluri de specialitate ca Vene]ia [i

Cannes.
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

~ ncheiat\ vineri, 26 octombrie, campania electoral\

nu las\ `n urm\ prea multe certitudini, neper-

mi]`ndu-ne `nc\ s\ tragem concluzii definitive.

Totu[i, unele observa]ii pe marginea ultimei luni politice

ne pot m\car limita incertitudinile.

{i putem porni `n c\utarea observa]iilor de la

realitatea c\ am avut parte de una dintre cele mai

lini[tite campanii postdecembriste. Faptul s-a datorat [i

CNA-ului, care a impus �g`tuirea� spectacolului, d`nd,

aparent, o [ans\ discursului civilizat. Problema e `ns\

c\, sub pretextul elimin\rii circului, CNA a reu[it s\

elimine [i dialogul. Iar asta a `nsemnat, `n principal

pentru opozi]ie, o tura]ie `n gol. {ansa opozi]iei era

tocmai intrarea `ntr-un dialog `n care s\ aib\ posi-

bilitatea de a se prezenta ca o alternativ\ real\ � prin

urmare, sigur c\ opozi]ia `n general [i Alian]a D.A. `n

special se pot pl`nge de lipsa oportunit\]ilor egale `ntr-o

aparent\ [i, astfel, perfid\ �democra]ie electoral\�.

~ntrebarea e de ce strategii electorali ai Alian]ei nu s-au

preg\tit pentru o asemenea campanie, de vreme ce au

[tiut regulile jocului, iar ele nu s-au schimbat `n ultimele

s\pt\m`ni. Cel pu]in nu `n liniile lor importante.

De[i se p\streaz\ `nc\ incertitudinea privind c`[tig\-

torul alegerilor, senza]ia de sf`r[it de campanie e c\

Alian]a putea face mai mult pentru a ie[i `n eviden]\.

PNL-PD, prin impunerea lui Traian B\sescu ca prezi-

den]iabil, promiteau practic ca vor r\sturna cu susul `n

jos lumea politic\ româneasc\ `n aceste zile. C\ nu s-a

`nt`mplat a[a nici nu mai trebuie s-o probeze sondajele

de opinie (care, anun]`nd victoria Uniunii PSD+PUR, nu

s`nt totu[i foarte credibile; unele dintre institutele de

sondare a opiniei publice, au demonstrat-o [i la locale,

par mai interesate s\ induc\ o opinie dec`t s-o redea);

ne este de ajuns s\ observ\m fie [i c\ cele c`teva fitiluri

aprinse de Alian]\, cum ar fi RAFO sau publicarea

stenogramelor unor [edin]e PSD, de[i �cu poten]ial�, nu

le-au ridicat probleme serioase actualilor guvernan]i.

Tocmai pentru c\ regulile campaniei erau dinainte

cunoscute de c\tre strategii PNL-PD, devine acum mai

greu `n]eles `nlocuirea lui Stolojan cu B\sescu. Mai cu

seam\ pentru cei ce au v\zut `n ea o strategie genial\

a Alian]ei, a c\rei finalitate era prezentarea unui

candidat mai activ, mai spectaculos. Traian B\sescu

n-a fost/n-a putut s\ fie `ns\ nimic din toate acestea.

Mai mult, candidatura lui a oferit adversarilor un

�argument� electoral de toat\ jena, dar, din p\cate,

viabil la noi: trebuie s\ ne reprezinte un om care arat\

decent, nu ca... (Argument cu at`t mai penibil cu c`t

vecinii ucraineni � `n ciuda rezultatului oficial � i-au dat

un vot consistent lui Viktor Iu[cenko, candidat

nicidecum mai �ar\tos� dec`t primarul Capitalei.)

O concluzie preliminar\, `n lipsa rezultatului ale-

gerilor, este deci c\ [i `n cazul `n care acesta va fi

favorabil Alian]ei, ne-am afla tot `n zona politic\ a

votului negativ. De vreme ce candida]ii PNL-PD nu au

avut suficient\ vizibilitate, nou\ ne r\m`ne nel\murirea

dac\ ei constituie o alternativ\ `n toat\ puterea

cuv`ntului. Simpla alternan]\ la putere, condi]ie esen-

]ial\ pentru acceptarea unei ]\ri ca democra]ie, s-a

`ndeplinit `n 1996. Acum `ns\, pentru o fixare definitiv\

`n democra]ie, am fi avut nevoie de o alternan]\ de puteri.

Dezam\girea tocmai de aici vine: indiferent de

rezultatul alegerilor, campania electoral\ nu ne-a per-

mis s\ ne l\murim dac\ avem, `ntr-adev\r, o putere re-

al\ [i `n opozi]ie. F\r\ `ndoial\ c\ exact asta a dorit

PSD-ul. Din p\cate, tot f\r\ `ndoial\ e [i faptul c\ Alian]a

nu a [tiut s\ s\ dep\[easc\ evidentele obstacole pentru

a ne asigura c\ reprezint\, `ntr-adev\r, o putere. Pentru

orice l\muriri suplimentare, ne r\m`ne doar solu]ia votului.

Alternan]a de puteri

L ibr\ria C\rture[ti de pe
strada Edgar Quinet din
Bucure[ti a `mplinit pe 22

noiembrie patru ani de exis-
ten]\. S\rb\toarea s-a ]inut `ns\
`n spa]iul inaugurat anul trecut
pe Magheru. Pornind de la
ideea din logo � ceai, muzic\,
dichis �, gazdele au organizat
trei concursuri de tip �recuno[ti
[i c`[tigi!�: unul cu premii `n
c\r]i, unul cu ceai [i, nu `n
ultimul r`nd, unul cu muzic\.
Cine a [tiut, s-a ales pe loc cu
cadouri. Cei prezen]i s-au
delectat mai apoi cu un recital

al forma]iei Domni[oara Pogany,
iar patru actori au interpretat
c`te un moment de teatru,
mimic\ [i step (Dana Cavaleru,
Andi Vasluianu, Richard Bov-
noczki [i Vlad Oancea), pentru
cei patru ani aniversa]i. �Au
venit pe la noi prietenii no[tri
mai celebri: Ada Milea, Ducu
Bertzi, Cosmin Bumbu], Dan
Chi[u. De[i nu am putut da
tuturor premii `n c\r]i sau ceai,
i-am premiat pe to]i cu dichis!�,
ne-a declarat Cristian Neagoe,
director de rela]ii publice al
libr\riilor C\rture[ti. 

�Suplimentul de cultur\�,
lansat la Bucure[ti
Vineri, 19 noiembrie, de la ora 17:30, la standul
Editurii Polirom de la T`rgul de Carte Gaudeamus
a avut loc �lansarea bucure[tean\� a
�Suplimentului de cultur\�. 

A u participat Ioan T. Morar, jurnalist la �Aca-

demia Ca]avencu� [i senior editor al �Co-

tidianului�, Simona Sora, jurnalist\ la �Dilema

Veche� [i realizatoare a rubricii �Portrete tombale�

din pagina a [aptea a �Suplimentului�, precum [i

Paul Cernat, scriitor, coautor al volumelor O lume

disp\rut\ [i Explor\ri `n comunismul românesc.

Simona Sora le-a dest\inuit celor prezen]i c\

lectura �Suplimentului de cultur\� a determinat-o s\

se g`ndeasc\ din nou la emigrare. �Am vrut s\

emigrez `ntotdeauna, am [i f\cut-o, la un moment

dat... Dar, dac-a[ mai emigra vreodat\, a[ emigra,

desigur, la Ia[i�. Paul Cernat vede apari]ia publica]iei

ca o intrare `n normalitate. �Era [i timpul ca Ia[ul s\

aib\ un s\pt\m`nal de cultur\. Este un model de

publicistic\ cultural\ dinamic\, interactiv\, deschis\

c\tre cititori. O publica]ie care mizeaz\ pe texte

scurte, pe informa]ie [i opinie. Un «Supliment» deloc

narcisist, deschis c\tre cititor. ~n acela[i timp,

observ\m c\ `n paginile sale coabiteaz\ oameni

foarte diver[i, de tendin]e foarte diverse � [i v\d `n

aceast\ coabitare un simptom de s\n\tate a c`mpului

nostru cultural�, a afirmat Cernat.

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

C unoscutul politolog Vla-
dimir Tism\neanu va
primi pe 6 decembrie, `n

cadrul celei de-a 36 a edi]ii a
Conven]iei Na]ionale de la
Boston, Massachusetts, pre-
miul �Barbara Jelavich� pen-
tru cartea Stalinism for All
Seasons: A Political History of
Romanian Communism (Sta-
linism pentru eternitate. O is-
torie politic\ a comunismului
românesc), publicat\ la
University of California Press.
Distinc]ia este acordat\ de
American Association for the
Advancement of Slavic Stu-
dies (AAASS), una dintre cele
mai importante organiza]ii pro-
fesionale de tip non-profit din
SUA. Asocia]ia are ca prin-
cipal scop aprofundarea stu-

diului ]\rilor din fosta URSS,
Europa Central\ [i de Est.

Vladimir Tism\neanu este
`n prezent profesor la Catedra
de {tiin]e Politice [i director
al Centrului de Cercetare a
Societ\]ilor Post-comuniste
din cadrul Universit\]ii Mary-
land. Volumul Stalinism for
All Seasons este prima lucrare
care exploreaz\ istoria Parti-
dului Comunist Român de la
`nceput [i p`n\ la finalul s\u.
�Subiectul c\r]ii `l reprezint\
aventura istoric\ a comu-
nismului românesc, privit\ ca
parte a fenomenului general
european [i chiar global al

radicalismului utopic `n seco-
lul XX. Se bazeaz\ pe do-
cumente de arhiv\ mult timp
inaccesibile, pe numeroase
interviuri cu fo[ti militan]i, pe
memorii [i coresponden]\
personal\�, ne-a declarat
autorul.

Vladimir Tism\neanu afir-
m\ c\, prin acest volum, a
`ncercat s\ descopere elemen-
tele centrale ale culturii poli-
tice a comunismului româ-
nesc. �Am propus drept cheie
interpretativ\ dimensiunea bi-
zantinismului politic. Este
vorba a[adar despre o expli-
ca]ie `n ad`ncime a transfor-

m\rii unei mi[c\ri izolate [i
sectare `ntr-un partid de mas\,
a fanatismului permanent, ca
[i a cauzelor care au dus la
experimentul «socialismului
dinastic» [i la aberantul cult al
lui Ceau[escu. Discut, de ase-
menea, despre luptele intesti-
ne din conducerea PCR, `n
clandestinitate, dar [i dup\
1944, competi]ia centrelor de
putere, logic\ [i efectele di-
verselor valuri de epur\ri.�

Cartea va ap\rea [i `n limba
român\, la Editura Polirom, `n
cursul anului viitor. �Tradu-
cerea, realizat\ de doi cerce-
t\tori care m-au ajutat cu mult
entuziasm s\ termin lucrarea,
Cristina [i Drago[ Petrescu, este
`n curs de definitivare. Am dis-
cutat recent cu Mircea Mih\ie[
un plan de lans\ri, care va
include [i un moment ie[ean,
pe l`ng\ Timi[oara, Bucure[ti
Bra[ov [i T`rgu-Mure[.�

�Nu mi-am propus
s\ scriu o istorie a
represiunilor, `ns\,
evident, men]ionez
natura terorist-

poli]ieneasc\ a
sistemului comu-

nist. ~ncerc, `n
egal\ m\sur\, s\
aflu r\spuns la
`ntrebarea: «De ce
nu a existat [i `n
România o tendin]\
reformatoare `n
partidul comunist?».�

Stalinism for All Seasons: 
A Political History of
Romanian Communism
a ap\rut la University of
California Press [i va fi
lansat\ anul viitor `n
România.

Patru ani de ceai, carte,
muzic\, dichis la C\rture[ti

Printre c\r]ile lui Vladimir Tism\neanu ap\rute la Editura

Polirom, se num\r\: Reinventarea politicului (1997),

Mizeria Utopiei (1997), Fantasmele salv\rii (1999),

Ghilotina de scrum (2002), Scrisori din Washington

(2002), precum [i c\r]i �`n dialog� cu Mircea Mih\ie[ �

Balul mascat (1996), ~ncet spre Europa (2000) [i, recent,

Schelete `n dulap (2004).

Vladimir Tism\neanu, premiat de
americani pentru o carte despre români
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ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Mutu ca o leb\d\

S f`r[itul lui octombrie [i `nceputul lui noiembrie au

fost `nc\rcate de evenimente majore: `nceputul

campaniei electorale `n România, Constitu]ia

Europei unite, un cutremura[ `n Vrancea, alegerile din

Statele Unite, agonia [i moartea lui Yasser Arafat... Au

mai fost c`teva greve, c`teva dezastre etc. Dar [tirea

cea mai important\, cea mai obsesiv reluat\ [i care a

ocupat cel mai mult din spa]iul programelor de [tiri a

fost cea a concedierii [i suspend\rii lui Mutu: c`t de

lung\? c`t de grav e? unde va merge? cine ce face?

cine ce zice? de unde zice ce zice? [.a.m.d.

Nici un eveniment � politic, social sau de alt\ natur\ �

nu a putut st`rni at`ta interes c`t soarta unui fotbalist

român devenit vedet\ european\. Sau, ca s\ fiu mai

precis, soarta unui român devenit una din nenum\ratele

vedete de scandal europene. Fiindc\ � haide]i s\ recu-

noa[tem! � nu performan]ele fotbalistice deosebite pe

care le-ar fi avut Mutu `n ultimul an l-au adus pe prima

pagin\ a ziarelor din Anglia [i din alte p\r]i. La ora

actual\ nu e plasat nici m\car printre primii ze-

ce-dou\zeci de fotbali[ti ai Europei. Mi se pare cam

pu]in pentru importan]a acordat\ cazului. Iar povestea

lui e [i ea relativ banal\: un pu[ti din România, care s-a

trezit brusc bogat [i adulat, f\r\ s\ aib\ l`ng\ el pe

cineva care s\-i explice riscurile unei asemenea pozi]ii.

Dar nu de Mutu e vorba aici, mai ales c\ fotbalistul

nostru nu vorbe[te despre pr\bu[irea brusc\ spre care

erau destule semne c\ se `ndrepta. Importan]a acor-

dat\ evenimentului vorbe[te mai degrab\ despre noi,

despre percep]ia pe care o avem despre lumea din jur.

Sau cea pe care ne-o `ntre]in mass media. Pe noi nu ne

intereseaz\ evenimentele majore ale planetei, nici

m\car cele care ne influen]eaz\ direct. Sau ne

intereseaz\ mai `ncolo. Mai dup\ meci [i bere. Nimic

din ceea ce se leag\ de o activitate responsabil\,

relevant\ pentru viitorul ori chiar pentru prezentul

României, nu este at`t de important ca soarta unui

fotbalist rezerv\ la un club britanic [i c\pitan al unei

na]ionale mediocre.

A[ `n]elege mai u[or dac\ ar fi vorba de un sport `n

care excel\m, dac\ am fi o Brazilie a Europei sau

m\car o Oland\ a Balcanilor. Dar na]ionala de fotbal a

României n-a fost niciodat\ o mare putere. Cel mai

notabil rezultat al nostru a fost o calificare `n sferturile

de final\ ale unui campionat mondial, `n timp ce

Ungaria, Cehia (Cehoslovacia), Polonia sau fosta Iu-

goslavie au o istorie mult mai bogat\. ~n fotbal avem un

trecut mediocru, de care se lipe[te foarte bine un

prezent `n care ne chinuim s\ `nfr`ngem Macedonia (!)

m\car la un gol diferen]\. Mo]ul pe fri[c\ l-a pus egalul

smuls cu greu `n deplasare, `n Armenia, unde Mutu s-a

deplasat [i el, desigur, ca... nu [tiu exact � probabil ca

român care avea chef de o deplasare `n Armenia.

Dup\ cum s-a v\zut, dezastrul echipei noastre de

fotbal `n Armenia a devenit mai important dec`t s\r\cia

`n care se zbat milioane de români. B\nuiesc c\ nici

m\car cazul RAFO One[ti n-a f\cut at`ta r\u partidului

de guvern\m`nt c`t a f\cut meciul României de la

Erevan. Iar asta pare ori iresponsabilitate, ori de-a

dreptul t`mpenie resemnat\. M\ `ntreb dac\ nu e vorba

cumva de o strategie evazionist\, de teama de a ne

g`ndi serios sau de a ne lua `n serios. Admir\m suc-

cesul `n fotbal (nu `n matematici aplicate [i nici m\car la

canotaj), fiindc\ e la fel de vizibil ca vedetele de film. Ne

place poleiala aruncat\ pe fug\. Iar c`nd vine momentul

s\ ne asum\m riscul de a `ndr\zni ceva, dec`t s\

gre[im, mai bine nu facem nimic, c\ci cine nu munce[te

nu gre[e[te. Iar despre lucrurile de care nu s`ntem `n

stare s\ vorbim, mai bine t\cem. Ca lebedele. Sau ca

Mutu. E singura [ans\ de-a tr\i mai departe cu iluzia c\,

dac\ am vrea noi, ce frumos am putea c`nta!

R\zvan }upa
cosmint@expres.ro

E venimentul este produs de
Balkanski Proiect [i TVR,
cu sprijinul Ministerului

Culturii [i Cultelor, Prim\riei
Capitalei [i al Centrului Na-
]ional al Cinematografiei.

Prima sear\, cea de luni,
22 noiembrie, a fost a lui
Kusturica. Ultimul s\u film,
Via]a e un miracol, a `nchis o
zi `n care Bifestul [i-a intrat `n
drepturi cu toate sec]iunile.
~naintea proiec]iei, mai multe
zvonuri au adus `n sala de la
Muzeul de Art\ cinefili pasio-
na]i � care de filmele s`rbului,
care de arta lui Wong Kar
Wai. Organizatorii anun]aser\

pelicula regizorului din Hong
Kong, 2046, `ns\ p`n\ la urm\
s-a preferat fantezia cu r\z-
boiul din Bosnia, pe care cei
mai mul]i dintre cei prezen]i
`n sal\ au `nceput s\ o guste
abia dup\ ce proiec]ia trecuse
de jum\tate. �Iar gaguri s`r-
be[ti?� Asta auzeai `n prima
or\ a filmului. Dup\ care lu-
crurile se schimbau. Perso-
najele `ncepeau s\-]i fie sim-
patice [i apucai s\ te [i bucuri
de ele.

VIP-uuri doar pentru
cunosc\tori
�Bifest este o umbrel\ festi-
valier\ ce acoper\ trei eve-

nimente importante: Festi-

valul Interna]ional de Scurt-

metraj DaKino, CINEPUB,

eveniment situat la confluen]a

dintre film [i publicitate, [i

MEDIAVERT� primul t`rg de

formate de televiziune orga-

nizat `n România [i unicat `n

regiunea est-european\.� Cam

a[a [i-au definit organizatorii

Festivalul. Dac\ nume ca

Milka Pogliani (McCann Erick-

son Europe Vice President &

Creative Director), Andy Ca-

meron (Creative Director Fa-

brica, agen]ia de publicitate a

firmei Benetton) sau Donald

Gunn (autorul celebrului

Gunn Report, care clasific\ `n

fiecare an industria de publi-

citate) nu spun prea multe

celor care nu s`nt pasiona]i de

publicitate, un nume ca Fré-

déric Beigbeder atrage `n mod

cert aten]ia. Beigbeder este

directorul literar al Editurii

Flamarion [i o figur\ care a

dat na[tere multor scandaluri

`n Fran]a cu volumele sale

Memoriile unui t`n\r ]icnit

sau 199.000 lei (`n original,

99 F), ap\rute [i `n România

la Editura Pandora-M.

Cinefilii [i vedetele lor
discrete

Ca s\ m\ `ntorc la film, s-ar

spune c\ invita]ii pe care i-a

preferat Georgescu pentru

acest Festival s`nt vedete mai

degrab\ pentru cinefilii `n-

r\i]i. Am probat acest lucru

printre cei care se `nv`rteau

prin sal\. Am v\zut o mul]ime

de spectatori rezist`nd cu

stoicism primei p\r]i a filmu-

lui lui Kusturica, pentru ace[-

tia, arti[ti precum Jerzy Stuhr,

Anna Galiena sau chiar Jiri

Menzel nefiind vedete incon-

testabile. Primul a fost actorul

preferat al lui Kieslowski

(Alb din Trei culori [i episo-

dul S\ nu pofte[ti la bunul

aproapelui t\u), iar Anna a

fost Coafeza din So]ul Coa-

fezei al lui Patrice Leconte, `n

timp ce Menzel a f\cut istorie

pentru cinematograful euro-

pean cu Cioc`rliile pe s`rm\

sau Acei oameni minuna]i [i

aparatele lor de filmat.

Georgescu a invitat totu[i

[i o vedet\ pe care s\ o recu-

noasc\ oricine: Anthony Min-

ghella, regizorul care a aprins

spiritele la Hollywood dup\

ce a filmat `n România un

film cu buget mare � Cold

Mountain. Spuneam �a aprins

spiritele� `ntruc`t i-a f\cut pe

americani s\ se g`ndeasc\ la

eventualele pierderi pe care le

aduce industriei filmului mu-

tarea `n Europa de Est a pro-

duc]iilor mari. {i de aici pro-

teste, interpel\ri politice etc.

Minghella a anun]at c\ vine

ca s\-[i ia un trofeu de exce-

len]\ la Bifest, dar p`n\ `n ziua

`n care va fi premiat vrea s\ se

plimbe incognito prin România.

Fa]a Bifest 
a Festivalului
Dakino

Debutul primei edi]ii a BiFEST a fost furtunos, marcat
de demisia directorului de PR al festivalului, Dana Di-
mitriu. ~ntr-un comunicat de pres\, Dimitriu `[i anun]a
demisia ca urmare a divergen]elor cu pre[edintele
Lucian Georgescu. �Motivele concrete ale retragerii
mele s`nt divergen]ele domnului Georgescu cu o serie
de personalit\]i din lumea filmului, incompatibile cu
structura [i misiunea unui adev\rat Festival de Film
european, a[a cum ar fi bine s\ devin\. (...) Probabil c\
un management defectuos l-a adus pe domnul Lucian
Georgescu `n situa]ia de a declina asupra mea
reponsabilit\]i care `i apar]in exclusiv, cum ar fi
achitarea la timp a taxelor pentru filmele selectate.�

Printre invita]ii de onoare ai acestei edi]ii a Bifest se
num\ra ini]ial [i regizorul polonez Jerzy Stuhr, c\ruia
i-a fost dedicat un medalion cu o serie de trei titluri din
filmografia sa. Din p\cate, datorit\ unor complica]ii de
s\n\tate, Stuhr a fost prezent doar simbolic, pe afi[ul
festivalului.

BACKGROUND

Dakino a r\mas, p`n\ la urm\, `n Bucure[ti. Preluat
de Lucian Georgescu de la Dan Chi[u, acesta a
devenit parte dintr-un festival interna]ional de film cu
sec]iuni speciale pentru publicitate [i televiziune.
Georgescu, cunoscut [i pentru c\ are obiceiul s\ fac\
tot ce-i place, a ad\ugat festivalului mai multe
sec]iuni surpriz\, printre care una de lungmetraje,
f\r\ competi]ie. Aceast\ sec]iune aduce la Bucure[ti
pelicule premiate prin festivaluri de specialitate
ca Vene]ia [i Cannes.

B`rfe
Anul acesta a fost mare concuren]\ la capitolul

�parteneriate media�. Pre[edintele festivalului

nu a mai dorit ca pe afi[e s\ apar\ zeci de sigle

ale publica]iilor sau televiziunilor. Acest fapt a

f\cut ca la conferin]a de pres\ unii ziari[ti s\

adopte o atitudine ostil\. �~mbufna]i� de

decizie, s-au pornit s\ caute nod `n papur\

Bifestului. ~n timp ce �starostele� evenimen-

tului enumera personalit\]ile pe cale de a-i p\[i

pragul, din sal\ veneau `ntreb\ri `n genul: �Dar

unde-i Dan Chi[u?�. R\spunsul lui Georgescu

a fost c\ �are pu]in\ treab\ sub du[�, f\c`nd

trimitere, cu umor, la volumul lansat recent de

Chi[u, Singur sub du[, ap\rut la Nemira. Mai

pe sear\ a ap\rut `ns\ [i Chi[u, unul dintre

pu]inii c\l\tori `n jurul lumii de la noi.

Premiere mondiale [i premiere
`n Rom=nia

Pe 26 noiembrie a fost lansat `n România `n

premier\ mondial\ raportul Gunn pentru

anul 2004. Raportul, foarte important pentru

pia]a de publicitate european\, este unul

dintre documentele cele mai `nsemnate `n

func]ie de care se alc\tuiesc statisticile

anuale pentru publicitate.

P`n\ s`mb\t\ au putut s\ fie v\zute pelicule

semnate de Wim Wunders, Jaz Russel,

Malkovich, iar duminic\, pe 27 noiembrie,

Festivalul se `nchide cu pelicula lui Oliver

Hirschbiegel despre ultimele zile ale lui

Hitler, C\derea.
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ARS COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

C a s\ nu ne auzim vorbe cum c\ am trage tot meniul

acestei rubricu]e pe spuza b\n\]ean\, iaca [i ceva

pentru gazdele noastre. Tot o poveste (adev\rat\)

[i tot de pe vremuri, de pe la 1844, spus\ de însu[i

Mihail Kog\lniceanu într-un roman r\mas neterminat.

Întrebare: dragi ia[io]i, tineri sau b\tr`ni, b\rba]i [i femei,

studen]i la Litere ori nu, prozatori au ba, citit-a]i oare

Tainele inimei, aceast\ delicates\ cu care poate c\

începe romanul rom=nesc? V-a]i desf\tat cu dulcea]a

limbii sale ori cu pi[c\tura frazei? Dac\ da, atunci cu

siguran]\ ve]i fi aflat cine, cum [i c`nd a v`r`t Ie[ii de-a

dreptu-n Europa deserturilor. Iar dac\ nu, ce alt prilej

mai bun dec`t a vi-l reaminti, dimpreun\ cu conu�

Mihalache, pe c`ndva celebrul Felix Barla.

C\ci el, vajnicul b\rbat venit tocmai din Piemont,

r\m`ne în amintirea cunosc\torilor drept �cel mai vechi

confetar din Ia[i, decanul înghe]atelor [i p\rintele lisei�.

El, [i nimeni altul �a avut privilegiul s\ îndulceasc\

balurile [i mesele celor de pe urm\ domni fanario]i�, �a

introdus în Moldova biscotele, lisele, pastilele, dra-

gelele, pralinele, mar]ipanele, caramelele, oranjatele,

limonadele [i înghe]atele�.

De[i nu ni-i prea clar dac\ lis\ e o pr\jitur\ sau numai

o glazurare (cu zah\r) a feluritelor bun\t\]i, s\ încerc\m

a deslu[i revolu]ia f\ptuit\ de bravul italian în istoria

ie[ean\. Totul se va fi înt`mplat pe uli]a mare, într-o

cas\ ridicat\ dup\ gustul micului investitor str\in �ro[u

la fa]\, cu p\rul c\runt, scurt [i bun ca to]i oamenii de

lume�: un separeu pentru degustat la mese cele

dulciuri, un loc (cam str`mt) pentru luat delicate]uri

acas\, o înc\pere de v\zut ([i cump\rat) ultimele nou-

t\]i într-ale modei [i, culme a marketingului!, un t`rna]

pentru mu[terii la vreme de var\, �cu marf\ de r\corit

stomahul [i de aprins inimile: înghe]at\ [i modiste�.

Dup\ o preumblare prin C`mpiile Elizee din dealul

Copoului, în tr\sur\, caret\, butc\, tilburiu, dro[c\ ori

bri[c\, s-ar fi cuvenit ca lumea bun\ s\-[i trag\ sufletul,

[ez`nd r\bd\tor la r`nd uneori [i dou\-trei ceasuri, spre

a prinde �un loc la Felix�. C\ci de vei fi voit s\ te sim]i în

hailaifu Moldovei, era musai s\ fii v\zut pe t`rna]ul lui

Barla ori în\untru, înghesuit la una dintre mescioare.

Era bontonul bontoanelor. Piscul revolu]iunii în mora-

vuri, progresul în civilizare, intrarea în Evropa. Înainte

de-a r\s\ri felicele vestitor al occidentului, zice Kog\l-

niceanu, totul se pr\v\lea în varvarie: �p\rin]ii no[tri nu

cuno[tea dec`t curmale, nohot, smochine, coarne de

mare, alune; singurele zaharicale era pe atunce ceva

confete boite pe migdale [i s`mburi de zarzare, ce se

vindea la Panaiti Butcariu de pe Podul Vechi�.

Iat\ cum stau fa]\-n fa]\, ca doi vr\jma[i, trecut [i

prezent, vechi [i nou, R\s\rit [i Apus, s\lb\ticie [i

civiliza]iune: �În loc de înghe]ate, oranjate, limonade se

întrebuin]a sorbetele turce[i [i braha moldovineasc\; în

loc de lis\, gugoa[ele, în loc de mar]epan, simi]ii, în loc

de torte, pl\cintele cu carne sau cu br`nz\ [i în loc de

p`ne de Spania, covrigii... trii la para�. {i-n încheierea

g`ndului: �Domnul Felix a introdus, în sf`r[it, în Moldova

toat\ literatura zah\rului. Judeca]i dar din ce barbarie

ne-a scos d. Barla, el care a dat confeturi maicelor

noastre, femeilor noastre [i acum d\ [i copiilor no[tri.

Cu toate acestea ia[enii îi s`nt prea pu]in recunosc\tori�.

A[a s\ fie? Pare-se c\ da. R`ndurile de mai sus s`nt

scrise la 1850. Pe atunci, Barla avea temei de sup\rare

pe ie[eni. Mul]i cump\rau pe datorie [i uitau s\

pl\teasc\, pompierii [i poli]ia îl somau, municipalitatea

îl jertfea între primii dup\ marele incendiu, silindu-l s\

d\r`me vechiul l\ca[, spre a-[i zidi case noi, cu

�acoperem`nt de fer�. Îns\ lumea se îmbulzea c`t\

frunz\, c`t\ iarb\ la confet\rie, iar numele lui Felix Barla

era rostit cu sfin]enie. Dar azi? C`]i mai [tiu cine-a fost

p\rintele deserturilor ie[ene [i ce înseamn\ lis\? V\

a[tept\m a ne scrie.

SUPLIMENTUL LUI JUP

Desert la Ie[i

Casiana Ioni]\
casianaionita@yahoo.com

D intre toate pove[tile
scrise despre MoMA
cel nou, pictorialul din

luna noiembrie al edi]iei
americane a revistei �Vogue�
este una aparte. Fotografa
Annie Leibovitz a a[ezat
zei]e moderne îmbr\cate în
crea]ii haute couture marca
Christian Dior, Jean Paul
Gautier, Christian Lacroix
sau Chanel în s\lile muze-
ului aflate `nc\ în construc-
]ie, printre mun]i de p\m`nt
în gr\din\ sau tablouri înc\
neag\]ate pe pere]i. Unii
dintre cei mai celebri crea-
tori de mod\ francezi au luat
astfel în st\p`nire MoMA
înainte de a se deschide.
Pictorialul din �Vogue� pare
un fel de botez al transfor-
m\rii muzeului, în m\sura în
care înt`lnirea dintre haute
couture [i high art propune
o redefinire a conceptului de
�modern�, pe urmele mo-
dernului poet Mallarmé, cel
ce scria [i pentru o revist\ de
mod\.

Zei]ele se `mbrac\
de la Valentino

Dac\ John Updike numea
noul MoMA o catedral\ in-
vizibil\, muzeul chiar apare
în �Vogue� ca o catedral\ în
construc]ie. Una modern\, al
c\rei rol nu este acela de a
înlesni venerarea sfintelor
tablouri, ci de a propune un
spa]iu transcendent, dinspre
arta modern\ înspre ora[ul
postmodern [i înapoi. Annie
Leibovitz surprinde tocmai
aceast\ mi[care c\tre un sa-
cru modern, fotografiind
modelele îmbr\cate în crea-
]ii somptoase în ipostaze de
muze. Una dintre fotografii
se nume[te �În\l]area lui Ve-
nus� [i surprinde un mane-
chin într-o rochie Christian
Dior în mijlocul gr\dinii în
renovare, printre mun]ii de
p\m`nt [i muncitorii opri]i
din lucru pentru a o venera.
Muncitorii arat\ îns\ ca ni[te
suporteri ai echipei de base-
ball newyorkeze Yankees, bu-
cur`ndu-se ca de o victorie
pentru c\ muza le-a ap\rut
exact `n mijlocul [antierului.

Alte fotografii surprind
interiorul muzeului, cu s\lile
ce tocmai se amenajeaz\.

Tablouri de Matisse, Gino
Severini [i Rothko a[teapt\
s\ fie a[ezate pe pere]i, `n
timp ce modelul de l`ng\ ele,
îmbr\cat cu o rochie Chanel,
pare o sculptur\ demn\ de
asemenea companie. Picto-
rialul se încheie cu prive-
li[tea uneia dintre marile s\li
MoMA, pe cale de a fi fini-
sat\, spre care coboar\ trep-
tele modelul purt`nd o cre-
a]ie Valentino, ca o zei]\ ve-
nind s\ î[i protejeze spa]iul
[i supu[ii arti[ti. Pictorialul
din �Vogue� reu[e[te astfel
s\ defineasc\ MoMA mult
mai concret dec`t multe
dintre discu]iile despre rolul
unui muzeu de art\ mo-
dern\. Manechinele pot fi
privite ca întruchip\ri ale
formelor de carton, decupa-
te precum adev\ratele opere
de art\, pe care curatorii au
fost nevoi]i s\ le foloseasc\
o perioad\, neput`nd s\ adu-
c\ tablourile [i sculpturile,
pentru c\ s\lile nu aveau
temperatura adecvat\. Mo-
delele �Vogue� s`nt aseme-
nea forme diafane purt`nd
crea]ii mitologice [i st\-
p`nind noul muzeu creat de
Taniguchi, d`ndu-i for]a de a
aduce modernul în mijlocul
New York-ului.

MoMA a ap\rut `n
1929 sub forma unei
expozi]ii ini]iate de trei
femei `ntr-un spa]iu
`nchiriat la etajul al
doisprezecelea al
cl\dirii Heckscher. ~n
cele [apte galerii
improvizate erau
expuse tablouri de
Cézanne, Van Gogh,
Gaugain [i Seurat. ~n
1932, muzeul a fost
mutat `ntr-o cl\dire cu
cinci etaje apar]in`nd
lui John Rockefeller, `n
Manhattan, acolo
unde se g\se[te [i azi,
de[i `n alt\ form\. ~n
1939, arhitec]ii Philip
Goodwin [i Edward
Durell Stone au g`ndit
cl\direa muzeului sub
forma unei cutii rupte
de restul ora[ului.
Aceasta a fost extins\
[i modificat\ `n diverse
feluri `n 1951, 1964 [i
1984. ~n 1996, hotelul
[i c`teva alte cl\diri de
l`ng\ muzeu au fost
cump\rate de MoMA,
care a putut astfel s\
`[i extind\ spa]iul.
Dup\ un concurs `ntre
arhitec]i de renume,
japonezul Taniguchi,
nu foarte cunoscut `n
afara Japoniei, a fost
ales s\ reconstruiasc\
muzeul. ~n ultimii doi
ani [i jum\tate, MoMA
a fost mutat din
Manhattan `n Queens,
`ntr-o fost\ fabric\
devenit\, dup\ reve-
nirea muzeului `n
loca]ia ini]ial\, pe 20
noiembrie anul acesta,
depozit [i spa]iu
pentru expozi]ii tempo-
rare. Din anii �50,
MoMA nu [i-a mai
v`ndut achizi]iile pe
m\sur\ ce se `nve-
cheau, a[a cum f\cea
la `nceput, c`nd erau
cump\rate mai ales de
muzeul Metropolitan.
Astfel colec]ia s-a
extins [i acum are un
spa]iu pe m\sur\,
unde este loc pentru
numeroasele tablouri
de Picasso (Domni-
[oarele din Avignon se
afl\ printre ele),
Matisse [i mul]i al]i
arti[ti moderni.

(Cf. site-ul MoMA,
www.moma.org)

Muzeul la mod\Muzeul la mod\

Dup\ doi ani [i jum\tate de reconstruc]ie a
vechii cl\diri a Muzeului de Art\ Modern\
(MoMA), muzeul s-a redeschis pe 20
noiembrie, în centrul New York-ului. S-a
scris deja foarte mult, mai ales în presa
newyorkez\, despre cum arhitectul japo-
nez Yoshio Taniguchi a recreat `n totalitate

cl\direa, ]in`ndu-[i celebra promisiune
f\cut\ boardului administrativ al MoMA �
�Da]i-mi [i mai mul]i bani [i pot face
arhitectura s\ dispar\�. Noul muzeu este
definit deseori, `n articole, ca fiind un
spa]iu �diafan�, mult mai deschis spre ora[:
o cas\ nou\ pentru �vechiul� modern.

SCURT| ISTORIE

�Noul MoMA nu este o cl\dire ostentativ\. Cele [ase etaje ale sale cu înc\-
perile albe, înv\luite de turnul de sticl\ gri [i maro al lui Pelli, se topesc în
peisajul ora[ului, iar comorile lor creeaz\ o catedral\ invizibil\.� (John
Updike, �Catedrala Invizibil\�, `n �The New Yorker�, 9 noiembrie 2004)



V oi nu m-a]i `ntrebat niciodat\
de ce ur\sc eu botani[tii. {i m\
refer la botanist `n prima accep-

]iune a termenului, adic\ la nenea cu
plantele. M\ rog, e pu]in cam mult
spus c\-i ur\sc. Nu le-a[ face niciodat\
vreun r\u major. Poate doar le-a[ da
c`teva `mbr`nceli.

Totul a `nceput `ntr-o toamn\ t`r-
zie [i rea. M\ plimbam prin p\dure
cu iubita, sper`nd c\ ruginiul frun-
zelor plus c`teva `mb`rlig\turi roman-
tice m\ vor ajuta s-o cuceresc.
Lugu-lugu, frunzuli]a a c\zut, totul e
ro[iatic [i nostalgic, o m`n\ timid\ pe
dup\ umeri, dou\ [oapte catifelate
[i... Ce-i cu tine, m\i?

~n fa]a mea � un brad. Verde! Alo,
[efu, `n caz c\ n-ai observat, abureala

mea era despre copaci goi-pu[c\ [i
frunze c\zute. }ie nu ]i-a spus nimeni
c\ a venit toamna? Pune m`na [i
`ng\lbene[te-te! Bradul � nimic. Da�
tu chiar crezi c\ to]i ceilal]i copaci
s`nt ni[te pro[ti? Adic\ ditamai steja-
rul se conformeaz\, `[i otr\ve[te frun-
zele [i le zv`rle, iar tu nu te po]i scre-
me s\-]i cazi ni[te ace am\r`te?

Botanistul ]i-ar spune minciuni de
genul: bradul este verde tot timpul,
este simbolul perenit\]ii [i garant al
re`nvierii prim\v\ratice. Aiurea! Eu
am fost acolo [i v\ zic: b\iatul \sta e
un lene[ `mpu]it.

Nu zice nimeni c\ e u[or. Ce, voi
dac\ a]i avea frunze, v-ar c\dea pur [i
simplu? Ne scutur\m, ne zburlim, e
un efort. Pe care lene[ul \sta de brad
nu [i-l permite.

Dom�le, de a[
fi eu conifer, v\
garantez c\ a[ che-
li primul din p\-
dure. Nici nu a[tept s\ vin\ toamna.
Uite a[a, ca s\ v\ demonstrez c\ se
poate. M\ screm, m\ `nchircesc [i e
imposibil s\ nu-mi cad\ acele. A[
putea chiar s\ chem p\durarul [i s\-i
dau 50.000, ca s\ m\ smulg\ el. Sau
m\ duc s\ `nfiin]ez Societatea
Na]ional\ De Belit Brazi S.A. Solu]ii
s`nt, dar lenea...

Normal c\ [tiu ce va urma! Iarna,
saniu]a, z\pada, iubita, bujori `n o-
br\jori, lugu-lugu. {i chiar c`nd s\ o
`mbr\]i[ezi mai organizat, pleosc! O
st\lpan\ de z\pad\ `]i sparge capul [i
te lini[te[ti. De unde a c\zut? Din
brad, bine`n]eles. D\ toporul!

Bobi

VOI N-A}I ~NTREBAT, F|R| ZAH|R V| R|SPUNDE
de BOBO {I BOBI

R atingul e o chestie tare ciudat\. Oamenii gri din
spatele reflectoarelor dorm cu treaba asta sub
pern\; diminea]a, c`nd se trezesc, dau afar\

vedete dac\ au visat ur`t; dac\ ratingul cre[te ([i, de
regul\, dac\ ratingul cre[te, fratele lui mai mic, share-ul,
are prostul obicei de a se lua dup\ el), `l folosesc pe
post de pansament gastric. Oamenii sub]iri, str\ini de
m\sur\torile de audien]\, au stabilit c\-i de �bonton� s\
condamni ratingul. Ca atare, d`n[ii las\ impresia c\ se
uit\ numai la Mezzo: nici filme cu van Damme n-au
privit, nici� Mai lipse[te doar o Irin\ s\-l amenin]e cu
pu[c\ria (pentru cine `[i mai aminte[te�). Rating bun e
atunci c`nd Iepura[ul portocaliu m\n`nc\ �s\l\]ile� din
gr\dina Ursului sau c`nd Laura Andre[an vorbe[te pentru
Mutu. Acestmedicamentpoatefieliberatf\r\prescrip]ie.
Dac\aparmanifest\rinepl\cuteconsulta]iDiscoveryArte-
AnimalPlanet.

Trebuie c\ patronii de televiziuni din România au
avut dimine]i cu mult soare s\pt\m`na trecut\. Nu ai `n
fiecare zi [ansa campaniei electorale, dublat\ eficient
de scandalul na]ionalei de fotbal. Dac\ lumea se plicti-
se[te de vot [i de `ntreb\rile fundamentale ale lui nenea
Iancu, se uit\, ciorchine, la �nea Puiu�. Parantez\:
adaug, cu acest prilej, `nc\ un �exemplar� `n ]arcul
`mprejmuit de Radu Pavel Gheo, `n num\rul anterior �
Puiul, stabili]i dumneavoastr\ �ce fel de�. Nea Puiu,
a[adar, a ap\rut nu zilnic, ci aproape din or\-n or\ pe
sticla colorat\. Nea Puiu desc\lec`nd din jeep, nea Puiu
duc`ndu-[i copiii la [coal\, nea Puiu scriindu-[i demisia.

Mass-media au construit remarcabil aceast\ cam-
panie pe parcursul c\reia nu au putut s\ se foloseasc\
de aproape nici o declara]ie a celui urm\rit mai ceva ca
talibanii. {i, ironia sor]ii, Adrian N\stase a fost pentru
prima dat\ eclipsat, ca spa]iu de emisie, de � cine? �
colegul s\u de partid. Abia t`rziu, pe la o vineri, Anghel
Iord\nescu a vorbit. {i-a dat demisia. Dup\ aceea, la fel
de furtunos cum `ncepuse, lin[tea a c\zut zgomotos
peste nea Puiu [i p\]aniile sale. Televiziunile [i-au
retras carele de reportaje din s\lile de conferin]\ [i-au
chemat �adelin-petri[orii� `napoi `n redac]ii. T\cerea
peste acest caz a ]inut doar c`teva ore. Mai precis, p`n\
duminic\ noaptea, c`nd, `n studioul lui Ovidiu Ioa-
ni]oaia, �problema de interes na]ional� a fost iar\[i pus\
pe tapet. De data asta, parc\ pu]in mai domol, prin
vocea r\gu[it\ a lui don Giovanni, care aducea mai mult
cu un bruiaj sonor din Na[ul urm\rit pe ultrascurte,
dec`t cu ceea ce se petrecuse cu pu]ine ceasuri `nainte.

Tardiv, poate, ]in s\ precizez: subsemnatul, n\scut `n
data de�, m\ solidarizez cu spa]iul alb al c\rui
proprietar este Radu Cosa[u, oferit tuturor celor
exaspera]i de zgomotul ultimelor zece zile, conform ar-
ticolului domniei sale de vineri, 18 noiembrie 2004, din
�Gazeta Sporturilor�. A[adar:

Sandra? Lucian?

carte SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 3, 27 NOIEMBRIE � 3 DECEMBRIE 2004 5
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LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

HOMEPAGE, SWEET HOME
de FLORIN L|Z|RESCU flazarescu@polirom.ro

Puiul, variant\
ad\ugit\

C elor care doresc s\ afle
cum mai st\ treaba `n
lumea paranormal\ a

spiritului f\r\ s\ joace la
yoga, le recomand site-ul
www.spiritus.go.ro. Aici,
doamna consilier parapsi-
hologic Nina Petre �`[i
asum\ `n totalitate respon-
sabilitatea pentru ceea ce
scrie [i le transmite, prin
intermediul Internetului,
tuturor celor dornici de a
cunoa[te unele dintre as-
pectele inedite ale vie]ii
contemporane�. ~n genere,
doamna Nina este expert `n
karma [i re`ncarnare. Nu
acord\ interviuri, ]ine s\ nu
apar\ `n public, `ns\ [i-a
c\lcat pe suflet [i v\ invit\
s\ descoperi]i, colocvial,
tainele am\r`tei noastre
vie]i. Cum? Printre altele,
lu`nd interviuri. Unul
dintre cele mai spirituale,
de exemplu, e cel cu un
motan paranormal, botezat
�Costic\� de st\p`na lui din
Bucure[ti, doamna Popescu.
Costic\ ]inea posturi ali-
mentare de peste 10 zile,
perioad\ `n care nu m`nca
nimic. ~ntr-o vreme c`nd la
doamna Popescu locuia `n
gazd\ un t`n\r yoghin,

motanul medita [i el o dat\
cu acesta. Luat la `ntreb\ri
pe c\i astrale, motanul
m\rturise[te: �Am fost
yoghin `ntr-o via]\ ante-
rioar\... Eu vreau s\ fac
yoga, dar nimeni nu m\
`n]elege... Vreau s\ le spun
oamenilor s\ aib\ mai
mult\ grij\ de pisici, s\ le
`nve]e s\ se comporte
asemenea lor, s\ le dea c`te
ceva de f\cut, c`t le st\ `n
putere, pentru a deveni [i ele
folositoare celor din jur�.

Prietenii `mi
spuneau Fedea
Un alt exemplu de interviu �
ca s\ nu ne `ndep\rt\m de
t\r`mul culturii � e cel cu
Mircea Eliade. Departe de
a limpezi �cearta intelec-
tualilor�, Mircea Eliade se
pierde `n explica]ii inutile
despre dragostea lui cu
Maitreyi: �«Episodul Mai-
treyi» a fost pentru mine o
vraj\ care m-a cuprins
instantaneu [i m-a p\truns
ca o otrav\ persistent\ p`n\
la sf`r[itul zilelor mele�.
Nici Zamolxis, profet [i
zeu dac, nu se sfie[te s\
dea declara]ii picante des-

pre extratere[tri: �Au venit
de mai multe ori ma[ini din
cer. {tiam c\ s`nt mesagerii
altor ]inuturi. I-am v\zut [i
`ndeaproape. Erau bl`nzi,
prieteno[i, foarte ur`]i la
chip, nu sem\nau cu noi
dec`t foarte pu]in, foarte
mici de statur\ (pe l`ng\
daci, care erau `nal]i c`t
brazii, musafirii le ajun-
geau p`n\ la genunchi)�.
Mai g\si]i pe site interviuri
cu Elena [i Nicolae Ceau-
[escu, cu Lady Di sau cu
spiritul lui Dumitru Tinu. 

Eu unul cred c\ m-am
scos citind o m\rturisire de
ultim\ or\ a lui Osama Bin
Laden: �M\ g\sesc `n cea
mai `ntunecat\ regiune
cosmic\, un spa]iu abisal,
unde ajung cele mai rele [i
mai de temut fiin]e de pe
planeta numit\ P\m`nt.
~nc\ mai stau la Dreapta
Judecat\ a ~nal]ilor Dem-
nitari Cosmici, unde mi se
dezv\luie toate gre[elile [i
faptele criminale de care
s`nt acuzat�. Abia a[tept
s\-i sun pe b\ie]ii de la FBI
& CIA ca s\ le spun unde

se afl\ teroristul [i s\ umflu
recompensa.

Evident, doamna Nina
`[i ofer\ pe site serviciile
contra unei sume (confi-
den]iale): �Cei care doresc
s\ beneficieze de consili-
ere parapsihologic\ s`nt ru-
ga]i s\ `[i comunice nume-
le real [i s\ manifeste sin-
ceritate�. Doamna Nina,
`ndr\znesc s\ v\ rog ceva,
da� nu mai spune]i nim\-
nui. Mi-amintesc vag c\
`ntr-o via]\ anterioar\ m\
chema Dostoievski. Fedea
`mi ziceau prietenii, parc\.
Dar nu mai ]in minte ce
Doamne-iart\-m\ f\ceam
ca s\-mi c`[tig traiul. Nu
pute]i afla dumneavoastr\?
Sau m\car ajuta]i-m\ [i pe
mine c-un necaz. Pe scurt,
de vreo dou\ s\pt\m`ni m\
dor m\sele de mor. Am [i
probleme cu spatele. Pe zi
ce trece m\ simt din ce `n
ce mai nemuritor. Nu m\
pute]i pune [i pe mine `n
leg\tur\ cu unu� Ghilga-
me[, fost rege, care se zice
c\ avea ni[te leacuri numai
bune s\ tr\ie[ti non-stop?

Juca]i la yoga!

O, brad ur`t!

~n studen]ie, am avut doi colegi vai de karma lor. Unul, om
de nota zece `n primul semestru, dup\ ce a prins a se
hr\ni numai cu orez fiert [i cu spirit `ncins la cursurile de
yoga, m-a convins c\ `i lipse[te un nivel (cel mult dou\)
p`n\ a se aburca spre Nirvana. De c`te ori m\ `nt`lneam cu
el [i-l `ntrebam de ce nu mai trece pe la facultate, r`dea.
N-am habar cum se sim]ea pe din\untru, dar pe dinafar\
ar\ta ca [i cum printr-o minunat\ interven]ie chirurgical\
`[i `ntip\rise un z`mbet ve[nic pe fa]\. De cel\lalt, instruit
[i el la [coala orezului fiert, `mi amintesc cum se certa la
cantina studen]easc\: el dorea separat doar orezul,
buc\t\reasa o ]inea pe-a ei, c\ por]ia include obligatoriu [i
carne. Noroc cu o alt\ buc\t\reas\ care i-a pus o pil\:
�Las\-l, drag\. Pe \sta `l [tiu eu. Joac\ la yoga!�.



Camera
dreptunghiular\ (II)

Indica]ii de regie
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Romanul Pianista o are `n prim-plan pe Erika Kohut, o femeie
nem\ritat\ `n v`rst\ de treizeci [i cinci de ani, care a fost
sacrificat\ de mama sa autoritar\ pe altarul artei. Din nefericire,
Erika nu este `ntr-at`t de talentat\ `nc`t s\ devin\ pianist\ de
concert, astfel c\ se resemneaz\ cu statutul de profesoar\ la
Conservatorul din Viena, la mijlocul anilor �70. Ea `nc\ locuie[te
cu mama sa [i toat\ lumea o consider\ o fiic\-model. Erika `[i
dezv\luie `ns\ [i o latur\ violent\, pervers\: se duce la peep
show-uri, frecventeaz\ localuri dubioase unde imigran]i turci [i
s`rbo-croa]i aga]\ femei, totul culmin`nd cu o scen\ de auto-
mutilare `n care `[i taie labiile. C`nd unul dintre studen]i se
`ndr\goste[te de ea, Erika `l supune unor ritualuri sado-ma-
sochiste `nainte s\ se culce cu el. Dragostea imposibil\ dintre
cei doi o `mpinge la o tentativ\ de sinucidere.

Elfriede Jelinek, Pianista, Editura Polirom, Colec]ia
�Biblioteca Polirom�, 280 de pagini, 179.000 de lei

Jurnalistul Lucian M`ndru]\, cunoscut publicului larg din emi-
siuni ca �Profe]ii despre trecut� de la PROTV sau �Observa-
torul� Antenei 1, reune[te, `n prima sa carte, o selec]ie de
eseuri politice [i pamflete, publicate `n Dilema [i Dilema Veche.
Ironia fin\, umorul [i povestirea alegoric\ dau articolelor o va-
loare literar\. Personajele � pe care le po]i recunoa[te imedi-
at � se transform\ `n actori ai unor piese c`nd grote[ti, c`nd
triste, dar `ntotdeauna interesante. România lui M`ndru]\ de-
vine astfel o �]ar\ a tuturor imposibilit\]ilor� unde, surprinz\tor,
se poate tr\i cu z`mbetul pe buze. �S`ntem o na]iune de
vr\jitori. Doar c\ `n loc de baghet\ magic\ folosim c\delni]a.
Ea transform\ orice mizilic `n ditamai evenimentul [i orice
mizerie `n fapt de via]\ perfect suportabil.� (Lucian M`ndru]\)

Lucian M`ndru]\, Fabrica de t\m`ie. Carte de munc\
`n industria cuvintelor, Editura Polirom, Colec]ia
�Ego. Publicistic\�, 512 pagini, 249.000 de lei.
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D umnezeu se uit\ la noi cu binoclul [i iat\ ce vede

drag\ Lou: 

3) ~n camera dreptunghiular\, cu zugr\veli lini[tite [i

tandre pe cei patru pere]i adormi]i (dar prin unghere

se-aud, g`ng\vit, cimilituri deocheate!), o femeie uria[\

st\ culcat\, cu fa]a `n sus, pe du[umelele negeluite de

vreme. Fusta ei de stamb\ decolorat\ e ridicat\ `n

falduri viclene, unele sub]iri [i t\ioase ca lama, altele

late c`t omida p\roas\ a dudului dulce, descoperindu-i

feeric coapsele zdravene, p\rul ondulat al pubisului

zvelt ascu]it. ~n m`na st`ng\ ea ]ine, cu str\[nicie,

degetele-i sub]iri `mpalid`ndu-i-se treptat, `ncep`nd de

la unghii, spre palm\, o c\r\mid\ ro[ie, proasp\t\,

fermec\tor de paralelipipedic\, scoas\ parc\ acum

dintre fl\c\ri alegre de athanor. Monoton, `ntr-un ritm

plin de candoare (ceas cu arcul aproape desf\[urat), ea

se `nc`nt\ alene pe sine. Celalt\ femeie o prive[te fix,

cu un z`mbet din ce `n ce mai larg� 

4) ~n camera dreptunghiular\, cu ferestre scobite

mig\los `n ziduri de me[teri necunoscu]i, dou\ femei

uria[e stau fa]\ `n fa]\, temeinic proptite `n coate [i `n

genunchi. Lumina izbe[te puternic trupurile lor

v`njoase, `mbr\cate `n rochii de stamb\ decolorat\.

Z`mbetele ad`nci s`nt din ce mai crispate, mai

r\ut\cioase. Se p`ndesc de mult timp, a[tept`nd

nemi[cate, superbe, cu ferocitate. Dac\ una dintre ele

ar face cea mai mic\ mi[care, cealalt-ar mu[ca-o,

necru]\toare, de ceaf\� 

5) ~n camera vast\, dreptunghiular\, cu ferestrele abia

z\rindu-se-n opacitatea zidului bl`nd, dou\ femei s-au

a[ezat pe vine, fa]\ `n fa]\. Picioarele falnice (carne

umplut\ cu lemn de mesteac\n!) s`nt dep\rtate destul

de emfatic. ~n spate, rochiile de stamb\ decolorat\

se-nvolbureaz\ n\valnic, a[ijderea p`nzelor unor cor\bii

cuceritoare de noi [i bogate ]inuturi, l\s`ndu-le fesele

str\lucitoare `n zorii de ziu\, de secol�

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

Clasat\ pe locul secund prin votul publicului la
edi]ia din acest an a T`rgului Gaudeamus, Editura
RAO preg\te[te pentru sf`r[itul anului noi titluri de
mare interes, ne spune directoarea de marketing a
editurii, Gabriela Bartic. Printre c\r]ile ce vor putea
fi g\site `n cur`nd `n libr\rii, amintim: Enrique Vila-
Matas, Batelby & Co; Ernesto Sabato, Eseuri (vol. I);
Franz Kafka, America; Philippe Sollers, Steaua
aman]ilor.

CE NE MAI PREG|TESC EDITURILE

Dan C. Mih\ilescu

~ n tinere]ea c\ut\toare de
surse reflexive [i modele
morale, e de g`ndit te-

meinic, cred, la ce Curte
princiar-divin\ a literaturii
te angajezi ucenic. Sigur,
nu este neap\rat un �p\cat�
s\-l frecventezi asiduu pe
Jules Verne f\r\ s\ fi citit o
pagin\ din Pascal, ori
s\-]i legi

emo]ia de Martin Eden
plictisindu-te de Werther,
M`[kin sau Don Quijote.
~ns\ mai devreme sau mai
t`rziu e[ti dator s\ accep]i c\ �
vorba sf`ntului Bernard din
Clairvaux, citat de Dante �
�ce-i fericirea n-ai s\
pricepi, dac\ prive[ti
`n jos�.

Astfel `nc`t te vei sim]i
obligat s\ faci un popas la
aceste hanuri ale bunei ha-
lucina]ii, care s`nt autorii
Divinei Comedii, ai Furtu-
nii [i ai lui Faust, Don
Quijote [i Demonii.

Ei bine, fiin]\ solar\ [i
minte riguroas\, t`n\rul
Horia-Roman Patapievici a
fost, cum spune, �`nc\ din
liceu un cititor de Dante�.
La `nceput, Dante l-a in-
trigat �prin puterea ima-
ginilor lui, [i `n aceast\
privin]\, am g\sit `n
T.S. Eliot argumen-
tele� (i.e. dou\ eseuri,
din 1929 [i 1936).
Fizician, minte hiper-
speculativ\, dar prin
legile cristaliz\rii
geometrice, este
mult mai perme-
abil la savanteria
dantesc\ dec`t la
deliciile filolo-
gului. �Dante
nu avea doar
cultura poe-
ziei. El era
un savant,
avea toat\
cultura [ti-
i n ] i f i c \ ,

filosofic\ [i teologic\ a
timpului s\u. (...) Dac\
r\sfoim Convivio, [i dac\
citim Scrisoarea a XIII-a,
adresat\ lui Can Grande de
la Scala, ori Questio de
aqua et terra, vedem c\
Dante poseda perfect [tiin-
]ele timpului s\u. El vorbea
cu dezinvoltur\ limba sava-
n]ilor, nu doar a retorilor.�

Aici e cheia
demersului de fa]\
~n al doilea r`nd, �Dante
este un excelent profesor
de dispre] � pentru ceea ce
merit\ dispre] � [i un demn
de `ncredere instigator la
respect [i admira]ie, pentru
ceea ce merit\ respect [i
admira]ie. (...) La el nu ve]i
g\si niciodat\ umorul ca
alibi pentru la[itate, `n
ambele sensuri: moral\ [i
cognitiv\. (...) El nu e
neutru. Ceea ce `mi place.
~n plus, m-a intrigat cre[ti-
nismul lui, care se putea
instala `n providen]\ biciu-
indu-i pe papi [i f\c`nd de
batjocur\ institu]ia istoric\
a bisericii�.

Peste ani, o burs\ de o
lun\ de zile la biblioteca
Institutului Warburg din
Londra avea s\-i confirme
`n mai multe r`nduri fostu-
lui licean teoria hipersferei,
dezvoltat\ intuitiv odini-
oar\, prin studiul lui Mark
Peterson din 1979 despre
cea de-a treia sfer\, publicat
`n �American Journal of
Physics�, cartea matema-
ticianului Robert Osserman,
The Poetry of the Universe:
A Mathematical Exploration

Se poate face, la rigoare, o `mp\r]ire a
fiin]elor g`nditoare `n func]ie de
specificul op]iunii pentru una dintre
marile embleme ale literaturii lumii:
Shakespeare, Dante, Cervantes, Goethe,
Dostoievski...? ~n cazul meu, bun\oar\,
ce s\ `nsemne, oare, `n ad`nc, pl\cerea
infinit mai mare cu care, adolescent ori
cincagenar fiind, m\ cufund `n
monologul hamletian, `n loc s\ cutreier
br`urile infernale ale Divinei comedii ?

M\ simt mult mai acas\ printre groparii
[i bufonii shakespearieni, cu Falstaff [i
Jacques Fatalistul, dec`t printre lumile
eterice dante[ti, `n c\utarea Beatricei,
a Rozei mistice, a quintesen]ei [.a.m.d.
Oroare de ordine? Alergie la rigorile
matematice ale Arhitecturii? Hedonism
fabulos, vraj\ sulfuroas\ [i magia
calamburului versus alchimia istoriei,
sublimarea religiosului, legea ocult\
[i r\celile celeste?

Hipersfera lui Dante �Pentru fizica
modern\, Dumnezeu
nu mai este o ipotez\
explicativ\, dar ideea
c\ universul este o
enorm\ sfer\ plin\ a
c\rei circumferin]\
este o singularitate
`n originea spa]iului
[i timpului � este
chiar una din
descrierile [tiin]ifice
valide ale formei
universului nostru.� 

Horia-Roman Patapievici

Horia-Roman
Patapievici,
Ochii Beatricei.
Cum ar\ta cu adev\rat
lumea lui Dante?,
Editura Humanitas,
2004, 118 pag.



of the Cosmos, 1995, eseul
publicat de William Egging-
ton, profesor la Stanford,
pornind de la demonstra]ia
lui Mark Peterson [.a.

Beatrice � �mediul prin
care se r\sp`nde[te
lumina dintre adev\r
[i minte�
Calitatea primordial\ a c\r-
]ii lui Patapievici este sus-
pansul demonstra]iei. Un
suspans seduc\tor, glisant,
`nc\rcat de fervori, [i nu
asprit cu r\ceal\. Punctul
de pornire este conside-
rarea c`t se poate de se-
rioas\ a caracterului [tiin]i-
fic al operei poetice a �di-
vinului florentin: �...poste-
ritatea sa imediat\ a luat
foarte `n serios con]inutul
[tiin]ific al operei dante[ti.
Si nu m\ refer aici la [tiin]a
filosofic\ a timpului s\u,
care vedea `n neoplatonism
[i `n teoriile medicale, iar
mai t`rziu `n ceea ce
Frances Yates a numit
tradi]ia hermetic\ a Re-
na[terii, o cheie de inter-
pretare a tuturor tainelor
lumii. M\ refer la tentativa
de a traduce viziunile lui
Dante `n termeni geome-
trici [i astronomici preci[i.
Exist\ o `ntreag\ linie de
exege]i care a interpretat
viziunea dezvoltat\ de
Dante `n Infernul, Purga-
toriul [i Paradisul `n terme-

nii unei geografii, cosmo-
grafii [i cosmologii reale�.

Trecem, a[adar, din zona
sublunar\ `n zona celest\,
c\tre quinta essentia [i
stelele fixe. Travers\m
primul punct de inver-
siune, c`nd Dante [i Virgi-
liu trec prin Centrul P\m`n-
tului, un punct �`n care
sensul de jos devine sens
`n sus, f\r\ ca ei s\ fi
schimbat direc]ia deplas\-
rii: ca s\ `n]elegem cu ade-
v\rat cosmosul lui Dante
trebuie s\ acord\m toat\
aten]ia acestor puncte de
inversiune (...) O alt\ in-
versiune fa]\ de Infern, `n
ansamblul s\u, apare `n
Purgatoriu. Dac\ `n Infern
spirala cobor`rii este ori-
entat\ spre st`nga, `n
Purgatoriu este orientat\
spre dreapta�. Ne instal\m
`n inter-mediul esen]ial
care este Beatrice (�mediul
prin care se r\sp`nde[te
lumina dintre adev\r [i
minte�), apoi `n la mente
divina, pentru a ne cu-
prinde `n sf`r[it `n chinga
spa]iului sferic, `n hiper-
sfer\: �...orice privire `n
ad`ncul cerului este de fapt
o privire aruncat\ `n trecut,
[i anume, cu c`t mai
departe ne uit\m `n spa]iu,
cu at`t mai la `nceput �
spre `nceputul timpului �
p\trundem (...) Pentru fi-
zica modern\, Dumnezeu
nu mai este o ipotez\ expli-
cativ\, dar ideea c\ uni-
versul este o enorm\ sfer\

plin\ a c\rei circumferin]\
este o singularitate `n ori-
ginea spa]iului [i timpului �
este chiar una din descri-
erile [tiin]ifice valide ale
formei universului nostru.
Este solu]ia ecua]iilor rela-
tivit\]ii generale ale lui
Einstein: o hipersfer\, adi-
c\ o sfer\ `n patru dimen-
siuni, o sfer\ a c\rei supra-
fa]\ ar fi un spa]iu tridi-
mensional. ~n descrierea
lui Einstein, universul este
o hipersfer\. Ei bine, exact
acela[i lucru se poate spu-
ne despre universul descris
de Dante. El este o hiper-
sfer\. Iat\ demonstra]ia�.

{i urmeaz\ demonstra]ia
�Nu sus]in c\ Dante ar fi
avut facult\]ile de geo-
metru ale lui Bernhard
Riemann ori c\ el [tia c\
vorbe[te de o hipersfer\! El
nu a [tiut c\ a descris o
hipersfer\, dar `n ones-
titatea, inteligen]a [i geni-
ala lui capacitate de vizu-
alizare, ceea ce a f\cut a
fost s\ ]in\ seama de con-
str`ngerile teologice ale
cre[tinismului (...) c`t [i de
imaginea universului sferic
impus\ de astronomia ma-
tematic\ a grecilor. (...)
Dante a putut s\ fac\
descrierea uimitoare pe

care a f\cut-o pentru c\ era
o minte deprins\ s\ g`n-
deasc\ simultan, `n suspen-
dare [i conserv`nd tensiu-
nea, polarele contradictorii �
[tia s\ le ]in\ `n tensiune f\r\
s\ le scape din fr`u.�

~n fine, ispititoare este
deschiderea de la p. 102,
unde este citat\ observa]ia
lui Umberto Eco privind
neta preferin]\ ar\tat\ In-
fernului de cititorii Divinei
Comedii, paralel cu mo-
dera]ia fa]\ de Purgatoriu
[i dezinteresul aproape
total fa]\ de Paradis. Tr\im
`ntr-o lume care a p\strat
intacte codurile Infernului,
r\spunde Eco. Paradisul ne
apare ca fiind desc\rnat,
plictisitor [i rotindu-se `n
gol. Este profund fals,
exclam\ Patapievici, la
r`ndu-i. �Paradisul este re-
almente cea mai frumoas\
parte din Divina Comedie.
Fire[te, pentru asta trebuie
s\ ai emo]iile proprii as-
pira]iilor paradiziace, adic\
s\ posezi sim]uri paradi-
ziace! Noi, pre]uind doar
excelen]a Infernului, dove-
dim de fapt c\ mai po-
sed\m `n chip firesc numai
o senzorialitate infernal\�.

Aici rezid\, cred, minu-
nata lec]ie a acestui excurs.

printre r`nduri carte
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Ap\rut\ `n 2002 `n Fran]a [i abia acum `n România, cartea
Alexandrei Laignel-Lavastine are toate [ansele s\ provoace
din nou reac]ii puternice. Motivul este subiectul abordat de
cercet\toarea francez\: trecutul celor trei mari scriitori de
origine român\, Emil Cioran, Mircea Eliade [i Eugen Ionesco.
~n paginile volumului ve]i descoperi concluzii surprinz\toare,
bazate pe documente din arhivele române[ti [i str\ine. De
exemplu, autoarea sus]ine c\ simpatiile fa]\ de extrema
dreapt\ ale lui Cioran [i Eliade n-ar fi fost doar simple p\cate
ale tinere]ii, ci, mai grav, fundamentul pe care [i-au construit
`ntreaga oper\. Alexandra Laignel-Lavastine este specializat\
`n cercetarea istoriei contemporane a Europei de Est [i mai
ales a României. Este doctor `n filosofie [i colaboreaz\
frecvent la cotidianul francez �Le Monde�.

Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionescu:
Uitarea fascismului, Editura Est, 656 de pagini

Kenzaburo Oe, laureat al Premiului Nobel pentru literatur\ `n

1994, este recunoscut, de mai bine de trei decenii, drept unul

dintre cei mai interesan]i scriitori japonezi contemporani. Un

eveniment `i marcheaza `n mod hot\r`tor destinul: `n 1963,

devine tat\l unui copil grav handicapat [i, fiind pus `n situa]ia

de a alege `ntre a-l l\sa s\ moar\ [i a-l las\ s\ traiasc\, face o

c\l\torie ini]iatic\ la Hiroshima, loc cu o puternic\ `nc\rc\tur\

simbolic\. ~n anul urm\tor public\ romanul O experien]\

personal\, istoria lui Bird, un intelectual frustrat, `nc\tu[at `ntr-o

c\s\torie ratat\, al c\rui vis este spulberat c`nd so]ia d\ na[tere

unui copil cu un serios handicap cerebral. O experien]\ auto-

biografic\ transformat\ `ntr-una romanesc\.

Kenzaburo Oe, O experien]\ personal\, Editura RAO,

192 de pagini, 129.000 de lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Filosofia
nemuririi

E ram `nc\ `n vechea cas\ a lui Malaxa de pe Aleea

Alexandru, unde s-a n\scut Dilema, `ntr-o dimi-

nea]\ sinistr\ de noiembrie, cu ploaie, zloat\ [i

v`nt. Vreme de schimbare, chef de duc\. I-am v\zut ca-

pul `n u[a dubl\ care mai ad\postea seiful � acum gol �

al magnatului expropriat. Intr`nd, a disp\rut `ns\ cu

totul, acoperit de silueta masiv\ a lui Dan Stanciu, care

se ridicase s\-l `nt`mpine. Cine o fi � m-am `ntrebat,

mirat\ de solicitudinea colegului meu suprarealist. Nu

mi-a fost mai limpede nici c`nd s-au apropiat am`ndoi de

mine � doctorul T., medic dermatolog, scrisese o carte

despre filosofia nemuririi pe care voia s\ mi-o lase.

Avea o m`n\ `nghe]at\ [i, `n timp ce r\scolea prin

servieta maron rezemat\ de propriul genunchi ridicat `n

aer, ne privea pe am`ndoi deodat\, `[i rotea ochii prin

biroul care mai p\stra ceva din [taiful vremurilor de

alt\dat\ [i vorbea f\r\ `ncetare.

Scund [i cu o aparen]\ fragil\, vorbind deopotriv\

precipitat [i profesoral, reu[ea s\ te ]intuiasc\ locului

f\r\ s\-[i prind\ privirea. Am sc\pat cu greu, invoc`nd o

[edin]\ iminent\. M\ c\utase [i alt\ dat\, Dan `l sf\tuise

s\ vin\ azi. Am l\sat cartea `ntr-un sertar ne`ncuiat, de

unde a disp\rut prompt, iar peste c`teva s\pt\m`ni, c`nd

doctorul T. a revenit cu o impresionant\ map\ de pres\,

a trebuit s\-i m\rturisesc adev\rul. Plus `nc\ unul mai

mic: rubrica mea se ocupa strict de literatur\. Eram `n

imensul hol de la parterul Funda]iei Culturale Române.

Vocea i-a r\sunat apodictic, str\b\t`nd sala de recep]ii:

�O ve]i citi!�. �Ba n-o voi citi!� � `n]elege]i reac]ia. M-a

fixat scurt, cu un z`mbet sub]ire, fa]a str`ng`ndu-i-se `n

jurul buzelor ]uguiate a repro[ copil\resc: �Chiar a[a,

dumneavoastr\ n-a]i avut niciodat\ nevoie de un der-

matolog?�. Eram pe teren cunoscut, cariera mea me-

dical\ o dep\[ise `n intensitate pe cea jurnalistic\. Ne-am

desp\r]it `n zece secunde.

Am fumat c`teva ]ig\ri [i am ie[it la un magazin din

apropiere s\-mi iau iaurtul dietetic. A[teptam s\ pl\tesc,

`ncerc`nd s\-mi alung din cap figura versatil\, ascuns\

sub o p\l\rie gri, a doctorului T., c`nd mi-am sim]it

piciorul drept fulgerat de o durere atroce. Apoi st`ngul.

Un prurit `nfior\tor m-a f\cut s\ scot un icnet scurt, dup\

care m-am ghemuit la podea cu iaurtul la piept. Am

ajuns cu greu la Urgen]\, de unde familia m-a trans-

portat la cel mai apropiat... dermatolog. ~i descriam

simptomele, `i povesteam debutul fulger\tor, iar `n timp

ce simpaticul doctor, cu sur`sul lui Clooney pe figur\,

`mi punea un diagnostic tarkovskian � zona zoster �,

am observat pe birou, cu cea mai periferic\ vedere de

care s`nt `n stare, o carte verzulie nou-nou]\, cu un titlu

nemilos: Filosofia nemuririi.

O reprezentare a Paradisului dantesc, ilustra]ie din volum

Bucure[ti, la 22 noiembrie 2004

Domnului Redactor-[ef al Suplimentului de cultur\.

D-le George Onofrei,

~n discu]ia at`t de agreabil\ pe care am avut-o acum
c`teva s\pt\m`ni `n redac]ia revistei ID [i care s-a
soldat cu interviul publicat de Dvs. sub titlul amuzant
�Nu prea sem\n cu Adrian N\stase� (nr. 1/13-19
noiembrie 2004), datorit\ fluidit\]ii dezordonate a
discu]iei s-a strecurat o formulare care, prin ceea ce
omite, m-a deprimat: �Ple[u�, spuneam eu, �a plecat
din CNSAS din motive de s\n\tate�. E fals. Andrei
Ple[u a plecat din CNSAS pentru c\ a considerat
decizia Colegiului CNSAS de a-l exonera pe
Corneliu Vadim Tudor de vina de a fi f\cut poli]ie
politic\ drept scandaloas\ [i intolerabil\. Iar acest
fapt trebuia notificat opiniei publice printr-un gest
simbolic � pe care nu a `nt`rziat s\ `l fac\.

V-a[ fi recunosc\tor dac\ a]i insera `n revista Dvs.
aceast\ rectificare.

H.-R. Patapievici

PRECIZARE
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A]i fi devenit la fel de cunoscut
dac\ v-a]i fi lansat `n condi]iile
pie]ei muzicale de ast\zi? M\
g`ndesc c\ exist\ o �[ans\� a
genera]iei dumneavoastr\ de a fi
transmis versuri, melodii la care
lumea nu avea acces `n mod
natural...

Eu nu m-am considerat niciodat\
muzician sau c`nt\re]. Am dorit s\
�informez� oamenii din jurul meu.
Am reu[it s\ str`ng `n cas\ o ade-
v\rat\ avere: discuri, casete-video,
casete-audio, ulterior [i CD-uri. Nu
le-am str`ns numai eu, au contribuit
la aceast\ avere [i buni prieteni
precum Anda C\lug\reanu sau Petre
Lupu... Am o colec]ie `ntreag\, pe
care mi-am dorit `ntotdeauna s\ o
pun la `ndem`na tuturor. Am `nre-
gistrat oricui `mi cerea, gratis � n-a
fost vorba despre o afacere sau o ne-
gustorie, nici nu le-am f\cut dec`t la
cerere individual\ � [i, `n general
erau discuri ciudate, nu cele care se
g\seau pe pia]\. Acesta e motivul
pentru care am [i f\cut acel celebru
spectacol �Poezia muzicii tinere�:
Pentru c\ `n acea perioad\ nu exista o
asemenea colec]ie, foarte necesar\ `n
opinia mea, nici la Biblioteca Acade-
miei, nici la Biblioteca Universitar\,
nici la Biblioteca Central\ de Stat.
Undeva trebuia `ns\ s\ existe. Pro-
babil, a[a cum al]ii `[i fac o colec]ie
de tablouri personale [i o pun la dis-
pozi]ia `ntregului public, a[a [i eu am
adunat at`tea

informa]ii [i mi s-a p\rut ridicol s\ le
]in doar pentru mine sau s\ le
`mp\rt\[esc numai la o halb\ de bere
ori o cafea... Sau cum am tradus
Dylan. Pentru c\ al]ii nu-l c`ntau,
l-am c`ntat eu, informativ. Nu mi-am
dorit niciodat\ s\ ajung pe locul `nt`i
`n topuri [i nici nu-mi doresc. Dup\
p\rerea mea, competi]ia `n domeniul
artei este o t`mpenie. N-ai cum s\
compari mere cu pere.

Totu[i trebuie s\ existe ni[te
repere, stabilite pe baza unor
criterii de apreciere...

Reperele s`nt numai de circula]ie. De
c`t interesezi `n momentul de fa]\. Este
un criteriu obiectiv. Punct. ~n rest, ]i-a
pl\cut, nu ]i-a pl\cut � e deja un criteriu
individual. Ce juriu poate s\ spun\ c\ e
mai bun sau nu Elvis Presley dec`t
Frank Sinatra sau dec`t Ray Charles?
Elvis Presley este Elvis Presley, iar
Ray Charles e Ray Charles!

Recunoa[terea trebuie s\ vin\
totodat\ [i din cadrul breslei...

Da. S\ v\ spun cum am r\spuns
`ntr-un interviu total surprinz\tor
pentru Iosif Sava. Se spunea c\ Ion
Caramitru este un actor mai bun
dec`t mine. {i am spus: domnule Iosif
Sava, nu mi-am dorit niciodat\ s\
ajung al doilea Caramitru. Eu `mi
doresc s\ fiu primul Pitti[.

Poate lumea s-ar fi a[teptat ca
apari]iile dumneavostr\ `n public
s\ fie mai dese. Cu toate acestea,
`n afar\ de c`teva interviuri prin
revistele culturale, Florian Pitti[
nu este o prezen]\ foarte vie `n
spa]iul public.

Dac\ observa]i, nickname-ul
meu pentru chat este
Dylan sau Bob Dylan.
Dylan de la serviciu [i
cel de acas\. Dylan p\s-
treaz\ distan]a normal\
`ntre interesul vulgar [i
via]a lui personal\.

Deta[area aceasta de

spa]iul public provine

dintr-o dezarmare...?

Nu. Nu e a[a. Eu m\
uit la ce se `nt`mpl\
c`nd un om c`t de c`t
cunoscut � nu-mi `ng\-
dui s\ spun vedet\ sau
star � este invitat `ntr-o
emisune sau i se ia un
interviu [i se ajunge,

inevitabil, la cum face]i salat\ de
boeuf [i a[a mai departe. Mi-a r\mas
`n minte teribil de bine unul dintre
dialogurile lui Platon `n care se
spunea: �Nu m\ intereseaz\ p\rerile
filozofice ale buc\tarului, ci m\
intereseaz\ cum face el m`ncarea
bun\�. {i atunci `ncerc s\ selectez [i
s\ stau de vorb\ cu oameni care sper
s\ m\ `n]eleag\ [i care sper s\ fie
interesa]i numai de ce doresc eu s\ le
ofer celorlal]i oameni. ~n rest, chinul
meu personal m\ prive[te. Mi se
adreseaz\, peste tot unde m\ duc,
celebra `ntrebare banal\ jurnalistic\:
�Ce planuri de viitor ave]i?�. {i eu le
spun de cele mai multe ori c\ nu-mi
place s\ se uite oamenii la mine c`nd
fac baie. A[a c\ `i rog s\ m\ lase
s\-mi v\d treaba terminat\...

S`ntem la final de campanie
electoral\. Cum vede]i lupta
dintre candida]i?

Arat\ mult mai civilizat de data
aceasta. Dar nu vreau s\ fac nici un
fel de recomandare. Singura reco-
mandare pe care doresc s\ o fac este
ca lumea s\ se duc\ la vot [i s\ se
implice din ce `n ce mai mult. Altfel,
ajungem `ntr-o situa]ie ridicol\: n-am
fost la vot, dar strig\m `n gura mare:
�P\i, de asta v-am votat noi?�. S\
`n]eleag\ foarte bine c\ responsabili-
tatea de contribuabil este ceva mai
mare dec`t cea de cet\]ean. Deci s\ se
`mplice c`t mai mult, inclusiv la
alegerile comitetului de bloc, de
exemplu. S\ se duc\ mai `nt`i s\
voteze [i apoi s\-l trag\ la r\spundere
pe administratorul de bloc.

S`nte]i un om de st`nga sau de
dreapta?

Habar n-am! Nu `mi s`nt foarte clare
doctrinele, nu `mi s`nt foarte clare

op]iunile. Eu [tiu doar at`t: c\ fac
parte din partidul John Lennon � Bob
Dylan.

Crede]i `n teza rezisten]ei prin
cultur\ `n perioada comunist\?

Evident, unica salvare a intelectu-
alilor era rezisten]a prin cultur\, la fel
cum `n Republica Democrat\ Germa-
n\ sau `n fosta Uniune Sovietic\,
principalul mijloc de rezisten]\ era
rezisten]a prin sport. Pentru c\ numai
astfel reu[eau s\ circule `n `ntreaga
lume. Era totu[i doar o salvare indi-
vidual\, nu una �de popor�.

Tema a fost, de altfel, discutat\ [i
la un seminar la care am participat, la
Indiana University, anul trecut, exact
pe tema rezisten]ei prin cultur\ a
]\rilor comuniste. Un g`nditor ungur
denumea rezisten]a prin cultur\
�velvet prison� [i ideea mea acolo a
fost c\ oricum este o etap\ dep\[it\. E
foarte frumos c\ ni[te istorici se
ocup\ de asta, dar pe mine m\ inte-
reseaz\ mult mai mult, `n momentul
de fa]\, universul �www�, c\ruia eu
i-am spus �velvet freedom�.

Mai e trecutul interesant `n vreun
fel pentru dumneavoastr\? De
exemplu, v\ intereseaz\ serialele
din ziare despre fo[tii securi[ti?

E adev\rat. Fostele romane poli]iste
din trecut s-au transformat `n astfel
de seriale ap\rute `n tot felul de ziare;
nu cred c\ mai are rost dup\ at`]ia ani
s\ o tot ]inem a[a, otova, cu ideea
asta. Ne `ntoarcem la concep]iile co-
muni[tilor, c`nd imediat dup\ venirea
lor la putere, la toaleta din Ci[migiu,
de l`ng\ Liceul Laz\r, `ngrijitor era
un fost [i extraordinar profesor. Co-
muni[tii s-au r\zbunat pe intelectuali,
pe oamenii cu o anumit\ concep]ie.
Mie mi se pare chiar de un ridicol
f\r\ seam\ acest lucru. Valoarea nu

Florian Pitti[ reprezint\ pentru cei mai mul]i dintre noi vocea de la
�Teleenciclopedia�. Una care ne poart\ prin lumea maya[ilor sau ne
(re)descoper\ America. La ceas de sear\, Pitti[ transform\ toate
propozi]iile `n adev\ruri universal-valabile. Dincolo de colaborarea cu
televiziunea, s-a �dedulcit� cu actoria [i muzica (este cunoscut mai ales
`n calitatea sa de fost component al forma]iei �Pas\rea Colibri�.
Pe �eternul adolescent�, membru marcant al genera]iei hippie de la noi,
`l mai auzim din c`nd `n c`nd la radio (la orele 14.00 fix pe Radio 3 NET
cu serialul �Nici o zi f\r\ the Beatles�) sau coment`nd sport. ~n rest, st\
�`nchis� `n biroul s\u de director de la Radiodifuziunea Român\. Cu o
m`n\ `[i fumeaz\ �Carpa]i�-ul, iar cu cealalt\ tasteaz\ replici pe chat.

Numele corect
de familie al
artistului este
Piti[. �Cu doi
«t» l-a scris
jandarmul care
mi-a f\cut actul
de na[tere. {i
tat\lui meu i-a
fost un fel de
lene s\ `ndrep-
te aceast\
gre[eal\.�

Tat\l s\u,
Nicolae Piti[,
a fost coman-
dor aviator �
[ef de [coal\
de pilotaj, co-
mandant de
escadril\.

Porecla �Mo]u�
i se trage de la
bunica din
partea tatei.

Prima dat\ a
urcat pe scen\
c`nd avea 4
ani. Era vorba
despre specta-
colul �Congre-
sul pu[tilor�, de
Sa[a Geor-
gescu [i
I. Avian. Parte-
nerii s\i au
fost Flavia
Buref,
Alexandru
Lulescu,
Ileana
Cotruba[.
Se `nt`mpla
`n 1947.

�Competi]ia `n domeniul

Florian Pitti[, pe vremea c`nd era al\turi de Mircea Baniciu,
`n forma]ia �Pas\rea Colibri�, `n 1996

P`n\ la disc te m\n`nc\ sfin]ii

�Ca s\ intr\m `n posesia unui disc oficial la radio, trebuie s\ facem cerere, s\
fie aprobat\, s\ fie trimis\ la sectorul Achizi]ii, apoi s\ se duc\ la magazin s\
vad\ dac\ exist\, s\ ni-l aduc\, s\-l bage `n depozit, din depozit s\-l iau eu cu
bon [i pe urm\ s\-l `nregistrez [i s\-l bag `n server. Cam asta ar fi linia
normal\. ~n ceea ce prive[te linia uman\, nu e de mirare c\, `n 1998, c`nd a
ap\rut Pilgrim al lui Eric Clapton, cu o s\pt\m`n\ `nainte de a ap\rea «`n
lume», `l cump\rasem de la col] de la Universitate. Chiar discul, nu o variant\
piratat\.�

Interviu realizat de George Onofrei
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~n [coala
primar\ a v\zut
de 23 de ori
capodopera
O scrisoare
pierdut\,
regizat\
de Sic\
Alexandrescu.

Primul succes
adev\rat s-a
petrecut `n
muzic\, pe
c`nd era la
gr\dini]\. Mai
t`rziu, l-a
cuprins patima
rock-ului.

A urmat alt\
nebunie a
artistului: filmul.
(Roluri `n:
Gioconda f\r\
sur`s � 1967,
Adio, drag\
Nela � 1972,
Veronica se
`ntoarce � 1973,
Ma-ma �1976,
Ultima noapte
de dragoste �
1979, ~nnebu-
nesc [i-mi pare
r\u � 1992 etc.)

~n 1958 a f\cut
figura]ie `n
spectacolul
Omul cu
m`r]oaga, la
Teatrul
Na]ional.

Dup\ propriile-i
m\rturisiri, cele
mai apro-
fundate studii
teatrale le-a
f\cut `n Teatrul
�Bulandra�,
unde chiar `n
anul `n care a
�picat� la
admitere s-a
angajat ca
electrician
voluntar.

Zodia: Balan]\
(4 octombrie)

Consum\ de
obicei: orice, `n
afar\ de
coniacul
�Ovidiu�

C\s\torit

Culori
preferate:
alb-vi[iniu

Vorb\ de duh:
�Omul care
lupt\ pentru
idealurile sale
este un om viu�
(Miguel de
Cervantes �
Don Quijote de
la Mancha)

`ntrebarea moarte n-are interviu

mai exist\. Cred c\ e unul singur cel
care ne poate judeca din toate
punctele de vedere: Dumnezeu. ~n
rest, s`nt de acord cu Iisus � �Cel f\r\
de p\cat dintre voi s\ arunce cel
dint`i piatra�. Eu n-a[ arunca.

A]i afirmat c\ Radio 3 Net e cel
mai bun proiect pe care l-a]i f\cut
`n via]a dumneavoastr\. Nu v\
hazarda]i pu]in? A]i f\cut destule
lucruri...

Nu, nu m\ hazardez deloc. Au fost
multe proiecte, `ntr-adev\r... Dac\
m\ g`ndesc numai la spectacolele `n
care am jucat, puse `n scen\ de Liviu
Ciulei. Peste 330. Am jucat [i `n s\li
cu o capacitate de 500 de in[i. Deci,
`n condi]iile `n care ar fi fost plin\ la
fiecare dintre cele 330 de spectacole,
`nseamn\ c\ au fost cam 180.000 de
spectatori. Prin urmare, nu au fost at`t
de mul]i oameni care m-au v\zut `n
piese de teatru. A fost foarte bine ce am
f\cut [i `n emisiunea lui Alexandru
Boc\ne]. Fire[te, se petrecea `ntr-o
zon\ limitat\, a divertismentului...
Sau ce am f\cut cu cenaclul �Fla-
c\ra�... Toate acestea `nsemnau `ns\ o
zon\ a r\sp`ndirii culturale `ntr-o
singur\ direc]ie. De data aceasta, cu
Radio 3 Net, este vorba despre un
proiect foarte ambi]ios care ̀ ncearc\ s\
combine ideile de pop-art � eu ]in
foarte mult la asta �, de r\sp`ndire a
culturii prin edi]ii de tip �Biblioteca
pentru to]i�, cu o arhiv\ echivalent\ cu
o bibliotec\ de `nalt\ ]inut\, din care
poate nu accesezi nimic, dar despre
care e bine s\ [tii c\ o ai acolo. ~n cas\

nu ]ii ziarele pe care le cite[ti zilnic, `n
cas\ ]ii R\zboi [i pace. De c`te ori
cite[ti romanul \sta? Dar `l ai acolo!

C`t de important este pentru
dumneavoastr\ ca mesajul s\
ajung\ la c`t mai mult\ lume?

Lucrurile s`nt destul de complicate `n
mintea mea din punctul acesta de
vedere. S`ntem `ntr-o cu totul alt\ pe-
rioad\ fa]\ de cea `n care m-am
format eu, g`ndirea este alta, percep-
]ia este alta... Mi-a[ dori foarte mult
ca mesajul meu s\ se r\sp`ndeasc\
prin vechile metode, s\ ajung\ poate
chiar `ntr-un manual [colar (obliga-
toriu!), la toat\ lumea. S`nt perfect
con[tient `ns\ c\ ne afl\m `n anul
2004 [i c\ un astfel de radio trebuie
s\ existe. Iar op]iunea de a-l accepta
s\ fie la totala libertate a oric\rui om.

Ave]i o structur\ destul de
ciudat\. Fuma]i �Carpa]i�, dar, `n
acela[i timp, lansa]i un radio pe
Internet. Un radio care, `n
România anului 2004, sun\ a
Jules Verne...

Da. ~n România, un utilizator de
Internet este o persoan\ destul de
abstract\ [i neutr\. Nu [tii [i nici nu
conteaz\ dac\ fumeaz\... Dac\ bea
alcool, s-ar putea s\ tasteze gre[it. ~n
rest, `n ceea ce prive[te fumatul, nu e
obligatoriu s\ ai o eviden]\ pe
Internet. Nu e nici un fel de contra-
dic]ie. Singurul r\zboi important este
`ntre scrumul ]ig\rii [i tastatur\.
Obraznic, scrumul cade pe tastatur\

[i, ce e mai grav, dac\ te ui]i la de-
getele mele o s\ vezi c\ s`nt galbene
at`t la m`na dreapt\, c`t [i la st`nga.
Fumez cu ambele m`ini din cauza
mouse-ului.

De ce are nevoie radioul public
de un asemenea proiect?

Nu are nevoie radioul public, are
nevoie popula]ia. S-a n\scut deja o
nou\ civiliza]ie, o civiliza]ie paralel\
pentru unii. Aceast\ civiliza]ie numi-
t\ �www�, cum foarte inspirat o nu-
mea un prieten de-al meu din Ame-
rica. Se caut\ o titulatur\ pentru noua
genera]ie, iar cea mai frumoas\ denu-
mire e cea de �dot-com�. Eu am avut
pe vremuri [i o rubric\ cu o titulatur\
ca aceasta. Aici lucrurile stau cu totul
diferit dec`t `n civiliza]ia obi[nuit\.
Libertatea este mult mai mare: s-a
ajuns chiar la un nou limbaj, cu totul
altul dec`t cel obi[nuit... Sf\tuiesc pe
oricine s\ ia o revist\ de specialitate
sau s\ se uite `n paginile � populare,
de altfel � din ziare pe marginea
acestui domeniu [i vom constata c\
foarte greu pot fi `n]elese dou\ pro-
pozi]ii una dup\ alta. Mai mult,
limbajul la care s-a ajuns aduce cu
scrierea prin pictograme, cuneifor-
me, hieroglife, iconi]e...

~n acela[i timp, exist\ [i foarte
mul]i sceptici vizavi de fenomen.

Eu s`nt un optimist. {i [tiu ce `n-
seamn\ optimistul: cel care se ghi-
deaz\ dup\ regula succesului dat\ de

Winston Churchill. �Succesul `n-
seamn\ s\ tr\ie[ti din e[ec `n e[ec cu
acela[i optimism�.

Mult\ lume v\ repro[eaz\ c\ a]i
l\sat s\ se distrug\ un post
na]ional � Radio România
Tineret.

N-am l\sat eu s\ se distrug\ un post
de radio na]ional, ci condi]iile teh-
nice `n care exist\m `n momentul de
fa]\. Uniunea European\ a acordat
doar patru re]ele na]ionale, r\sp`ndite
pe tot teritoriul, din care dou\ private
[i dou\ publice. Societatea Român\
de Radio avea mai multe posturi [i a
optat pentru dou\ re]ele. Una dintre
ele este Radio România Actualit\]i [i
mai este un alt canal, care se concepe
`n momentul de fa]\ [i care `[i
propune s\ combine sarcinile cul-
turale cu sarcinile de responsabilitate
`n privin]a tinerilor. Dac\ noi ne-am
fi `ncr`ncenat s\ ne men]inem `n FM,
ar fi fost o op]iune total ridicol\. ~n
fond, `ntre ce s\ alegem: Cultural sau
Tineret? Era r\u [i dintr-un punct de
vedere, [i din cel\lalt, indiferent de
op]iune. Sau, dac\ nu aveam r\s-
p`ndire na]ional\, deveneam un radio
local, cu o frecven]\ doar `n Bu-
cure[ti. V-ar fi convenit, `n restul
]\rii, s\ se `nt`mple asta? Plec`nd a[a,
iat\, avem un radio care e mai mult
dec`t na]ional, este universal. Nu mai
are meridiane, nu mai are fus orar, nu
mai are grani]e...

De ce a fost ales un artist s\ se
ocupe de manageriatul unui post
de radio?

Artist po]i s\ fii [i pun`nd potcoave la
cai. Nu despre asta este vorba. Nu s-a
ales un artist, ci a ajuns la a[a ceva un
om care `[i dore[te din inim\ s\ fie
ve[nic curios, s\ priveasc\ cu ochii
mari realitatea din jurul lui, a[a cum
apare ea, zi de zi: cu totul altfel.

Ce urm\re[te `n continuare
Radio 3 Net?

Nu m\ pricep tare bine, dar a[ dori s\
am un consultant `n domeniul marke-
tingului. S\ existe lucruri spectacu-
loase pe l`ng\ postul de radio, deci `n
public, s\ scrie ziarele despre noi. ~n
rest, cred c\ e mare nevoie de a[a
ceva, mai ales `n 2004. Deseori, bu-
getul destinat reclamei pentru un
film american este mai mare dec`t
bugetul de produc]ie. Iar `n rest,
puterile mele [i lungul nasului `mi
spun c\ interesul principal trebuie s\
fie ̀ n privin]a con]inutului acestui post.

PE SCURT:

�Primul Pitti[ despre care a aflat tata a fost
preotul Bonifachie Piti[ din Scheii
Bra[ovului � un str\-str\bunic al meu.
Atestat istoric este faptul c\ `n gr\dina
str\-str\bunicului meu, Anton Pann i-a dat
lui Andrei Mure[anu muzica pentru
De[teapt\-te, române! Un fiu al lui
Bonifachie Piti[ a cobor`t la Bucure[ti � [i
din spi]a asta m\ trag eu...�

artei este o t`mpenie�

Culcat pe iarb\
`n patria lui George Washington

�Nu `mi place s\ tr\iesc din amintiri. Cum scria pe un calendar hippie cu 365 de
pagini: «Ast\zi este prima zi din restul vie]ii tale». Eu s`nt copil acum.�



�Nu cred `n criza culturii�
Ce nu v-a pl\cut la edi]ia de
anul acesta a t`rgului?

Sonorizarea, faptul c\ nu se poate `n]e-
lege om cu om. Se aud trei-patru dis-
cursuri paralele `n microfoane, este o
atmosfer\ total improprie pentru
discu]ii despre carte, pentru ̀ ntreb\ri de
la cititori. Altfel, spa]iul e mai bun dec`t
la �Bookarest�, la Teatrul Na]ional. Dar
acolo m\car te mai po]i `n]elege.

Se apropie maturizarea pie]ei de
carte din România?

S-a maturizat foarte mult! Bolile alea
post-revolu]ionare gen Sandra Brown
pentru femei [i lucruri de felul \sta
s-au diminuat mult, foarte mult, [i
lumea a `nceput s\ citeasc\ din nou
carte serioas\. Eu nu cred `n vorbele
astea despre criza culturii, �nu mai
cite[te nimeni!�, s-au ivit tot felul de
fraze apocaliptice... S\ fim serio[i! Se
cite[te, `n general, carte bun\!

V`nz\ri minime la standul de mici
Poft\ de carte
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dosar prob\ scris\

S \ zicem c\ ai bani `n bu-
zunar. {i s\ mai zicem
c\-]i place s\ cite[ti.

Cum alegi din sute de edituri,
din mii de c\r]i? E ca la Mall.
Care arat\ mai bine ne face s\
alerg\m `ntr-acolo.

FAZA UNU: standul. C`t
era t`rgul de mare, rar vedeai
standuri atr\g\toare. Adic\
rar vedeai o idee de promo-
vare `n spatele vreunei c\r]i.
Desigur, au existat [i ex-
cep]ii. Editura Pandora-M
[i-a `mbr\cat c\r]ile `n sfori [i
le-a sp`nzurat peste tot, pen-
tru ca noi, muritorii, s\ d\m cu
fruntea de ele, poate ne mai
vine mintea la cap. Humanitas
a mers pe linia veche, `n com-
bina]ii lemn-sticl\, Rao [i All
[i-au construit or\[ele ale c\r]ii,
cu por]i [i ziduri. Intrai [i te
minunai. Cump\rai sau nu,
lumea c\r]ilor te `mprejmuia.

FAZA A DOUA: promo-

vare, direct marketing. Aici

trona Polirom, cu un stand aglo-

merat de ahtia]ii de cultur\. {i

peste tot cataloage, multe

cataloage, informa]ii cu du-

iumul, tot ce vrei despre c\r]i. 

FAZA A TREIA: colec]ii
[i c\r]i. Colec]ii noi nu prea
am v\zut. Dar m-am mul]u-
mit cu cele existente. Cea mai
frumoas\ r\m`ne �Panopticon�
de la Editura Idea, cu noile
sale titluri: Michel Foucault �
Ce este un autor [i Peter Slo-
terdijk � Eurotaoism. Vine
tare din spate Editura Est, cu
o bomb\ editorial\: traduce-
rea c\r]ii Cioran, Eliade,
Ionesco. Uitarea fascismului
de Alexandra Laignel-Lavas-
tine, a c\rei edi]ie francez\ a
produs un scandal imens `n
Fran]a [i România, `n urm\
cu doi ani. Un alt lucru sur-
prinz\tor-`nc`nt\tor este `n-
toarcerea la poezie: ca o
bijuterie editorial\ apar anto-
logia Gellu Naum de la
Polirom, dar [i c\r]ile unor
poe]i tineri (ai anului 2000!)
de la Editura Vinea: Mihai
Vakulovski � Odada, Dan
Sociu � Fratele P\duche,
Dumitru Crudu (inventatorul
fracturismului) cu pooooooo-
ooooate [i Bogdan Perdivar\ �
kilometri de pivni]\. Titluri
nebune, parc\ inspirate de
Samuel Beckett. Care Beckett

poate fi citit de la Editura
Paralela 45, unde, `n colec]ia
�Gemini�, a ap\rut Poezii,
urmate de M`zg\lituri. Nu-i
singur `n colec]ie, mai stau
cu el T.S. Eliot, Fernando
Pessoa [i al]i poe]i mari ai
secolului trecut. Iar cum
orice poezie trebuie tratat\ cu
psihanaliz\, am oprit [i pe la
Editura Trei s\ ne mai ali-
ment\m cu Freud [i Jung
pentru vremea geroas\ care
va veni.

FAZAA PATRA: rarit\]i.
Circula prin t`rg o revist\ nu-
mit\ ca [i cum, scoas\ de o
ga[c\ din Arad, un exemplu
clar c\ rostul culturii nu se
decide la Bucure[ti. De ne-
ratat interviul cu Andreï
Makine. O alt\ raritate a fost
prezen]a Institutului Cervan-
tes, cu un stand sobru, dar
doldora de invita]ii la mani-
fest\rile sale (expozi]ii, fil-
me, muzic\, dans, ay fla-
menco!). O prezen]\ insular\
au reprezentat-o Noesis (care
produce enciclopedii multi-
media despre Nichita St\nes-
cu, I.L. Caragiale, Brâncu[i
etc.) [i Softwin. Au fost [i
persoane publice `n t`rg.
M-am bucurat s\ v\d dou\
Simone: Popescu [i Sora,
un Ion Bogdan Lefter, un
Gabriel Liiceanu, un {tefan
Agopian, un George Mih\i]\,
dar [i naufragia]i cu sufletul
pe-acolo, adic\ un actual-c`t-
-de-cur`nd-fost-pre[edinte plus
alte animale, ca ursul, lupul,
]apul [i deloc iepura[ul.

Au fost patru straturi ale
aceluia[i eveniment. Am fost
aten]i, n-am ratat nimic. Dar
parc\ tot mai bine e s\ cite[ti
acas\, f\r\ s\ te bat\ nimeni
la cap cu t`rgul lui. A[a c\ plec
tiptil-tiptil de-aici, tot m\ flu-
ier\ cineva la ie[ire, e chiar `n-

gera[ul-manechin ca-
re m\ cheam\ la o lec-

tur\-n doi.
Pot s\ `l
refuz?

Poft\ de carte
V`nz\ri minime la standul de mici

Mai frumos ca anul acesta, ca anul trecut [i ca
anul care va veni, T`rgul Gaudeamus n-a fost
niciodat\. {i a[a de frumos a fost, c\ puteai
dormi pe la standuri, era cald, se auzea un
zumzet de copila[i cititori [i un trop\it

intelectual `n tot locul. Ba chiar un `nger se
plimba printre c\r]i, pus de o editur\
s\ prezinte lumea de apoi a lecturii. Frumos
manechinul-`ngera[ (90/60/90 garantat!), dar
n-a convins pe nimeni s\ cumpere c\r]i.

Manual de utilizare

S tam at`rnat de-un stand
[i `n fa]a mea se tele-
porteaz\ din mul]ime

Ada Milea. Era duminic\
afar\, iar `n t`rg revolu]ia
cultural\ se mai domolea.
~ncepe cursa.

Arunc\ `n rucsac, strati-
ficat, Cocteau, Michaux [i
Onfray. O cunosc to]i editorii
care, la vederea ei, se bucur\
ca ni[te copii cu p\rul b\lai la

apari]ia soarelui. {i fiecare
`ncepe s\-i `ndese `n rucsac
c\r]i, cataloage, afi[e, nu-
mai-numai i-o iubi [i pe ei
bunica lui Apolodor. Iar Ada
`ncearc\ s\ refuze cadourile,
din varii motive. Cel mai im-
portant este cel al pre]uirii:
cartea are un pre], [i el tre-
buie pl\tit cash, pe loc. Pe la
al treilea stand cu editori �in-
tra]i `n fibrila]ie�, Ada se

g`nde[te la un experiment pe
care nu-l pune `ns\ `n practic\:
`n ritmul acesta ajunge ea s\
cear\ cu tupeu c\r]i, iar pe
editorii care-o refuz\ s\-i ia
la b\taie.

Planul de eliberare
a poeziei
Traverseaz\ genuri diferite
ca un virus cultural. Extaz la
vederea poemelor lui Samuel
Beckett, angajament `n fa]a
lui Boris Vian, dar mai ales
dragostea infinit\ pentru
suprarealism. Bunica lui
Apolodor tr\ie[te cu t\rie `n
Naumiada, are grij\ de Zenobia
acum c`nd Drume]ul incendiar
s-a retras `n baraca de tir. Iar
pe partea cealalt\ mai exist\
Cristian Popescu, un poet pe
care Ada vrea s\-l pun\ `n
scen\, dar nu g\se[te actorul
potrivit. {i a[a a povestit
fragmente din minunea tea-
trului, despre Vlad Zografi
c`nt`nd arii de oper\ pe str\-
zile Vienei, despre Victor
Frunz\ [i mont\rile sale fabu-
loase, despre istoria comu-

nismului a lui Vi[niec pus\ `n
scen\, dar mai ales `n sal\,
printre spectatori, cu nebuni
[i avioane gigantice.

La cinci minute, mai ap\-
reau un prieten sau vreun
t`n\r c-o foaie `n m`n\, iar ea
le scria tuturor c`te-o carte `n
loc de autograf. Ne-am a[e-
zat obosi]i `n fund, pe-o
strad\ a t`rgului, [i am pus la
cale un plan dement de eli-
berare a poeziei, pe care nu-l
dezv\luim, c\ nu se face. {i
nu voi dezv\lui nici ce spec-
tacol preg\te[te acum despre
un domn aparte, care tot b`n-
tuie de sute de ani Europa.

A[a, t`rgul de carte a de-
venit fic]iune. Pentru c\ vreo
dou\ ore Ada Milea a r\s-
turnat lumea atent organizat\
de acolo. Iar din c\r]i au `n-
ceput s\ se preling\ literele,
s\ invadeze min]ile oameni-
lor [i s\ conduc\ planeta. Da,
[tiu, textul \sta pare a fi un
poem, nu un reportaj, dar
ecua]ia t`rg plusAda produce
para-realitate, iar din aceast\
libertate nu putem ie[i. {i e
mai bine a[a, s\ stai `n inima
culturii ca `ntr-un fotoliu.

Domnule Popescu, v\ caut\ cineva

La bra] cu Ada Milea printre standuri

Ada Milea, supranumit\ bunica lui Apolodor,
la taifas cu Zenobia Naum

CRISTIAN TUDOR POPESCU

Texte de Constantin Vic\, interviuri de George Onofrei



C eva `i lipse[te tocmai
pentru c\ are prea
mult. Prea mult\ tele-

viziune se `nv`rte pe-acolo,
dar cartea tot pu]in vizibil\ r\-
m`ne. T`rgul românesc e
transmis live pe internet, dar
nici o revist\, editur\ sau por-
tal cultural on-line nu are
stand. E suspect, pentru c\
editurile trec `n era digital\,
`[i deschid libr\rii on-line,
dar media de internet lipse[te
cu des\v`r[ire. S-o l\s\m `n
colb de cronici, vorba
poetului, [i s\ ne ocup\m de
realitatea de jos, palpabil\.

Ceva nou aduce t`rgul:
mutarea accentului de pe
autori pe carte. Important este
produsul carte [i, automat,
cump\r\torul s\u, cititorul.
Iar a doua muta]ie fundamen-
tal\ este cea de pe autorul
str\in pe autorul român.

Gaudeamus renun]\, de la
edi]ie la edi]ie, la rolul s\u de
t`rg educa]ional. Se rup
grani]ele `ntre cartea ex-
clusiv educa]ional\ (de `nv\-
]\tur\) [i cea de mas\, pentru
orice lector. E cel mai bun
semn c\ `n România re`n-
cepe pasiunea pentru carte.

Oamenii nu mai cump\r\ de
nevoie, ci din pl\cere. ~ncepe
sf`r[itul unei prea lungi
tranzi]ii.

Dar situa]ia nu e general\.
Am asistat la spectacole gen
C`ntarea României, am v\zut
editori apatici [i ofensa]i de
insisten]a cititorilor. Dar [i
mul]i tineri care efectiv
alergau dup\ c\r]i, dup\ ceea
ce nu se mai publicase la noi
niciodat\. Aveau o garan]ie:
acele c\r]i `i aduceau la zi `n
Europa.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar
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V\ deranjeaz\ ceva la t`rg?

E nepl\cut faptul c\ nu exist\ un
loc central pentru lans\ri. S-ar
putea ca la mine s\ ]in\ de obi[-
nuin]\ sau de un efect pavlovian:
anume c\ `n mijlocul t`rgului s`nt
lans\rile importante, ale auto-
rilor care ]in raftul `nt`i ale libr\-
riilor. Acum s`nt dou\ spa]ii �
standul 1 [i standul 2 � unde nici
nu prea vine lumea, pe care
trebuie s\ le cau]i, deci pierzi
timp. Or, cred c\ nu d\ bine
lucrul \sta. Eu cred c\ s`nt mul]i
autori care se v`nd bine `n
România [i care ar fi meritat s\
fie chiar `n centrul t`rgului,
lumea s\ se str`ng\ ca `n anii
trecu]i, s\ `i vad\, s\ `i asculte [i
s\ le cear\ autografe. Acum ne
ascundem pu]in dup\ dud. Eu nu
am chef s\ fac asta nici m\car `n
c\utarea unui scriitor. Dac\
vreau s\-l caut, o pot face `n li-
br\rie. Aici vreau s\-l [i v\d.
Acum, dup\ 15 ani de libertate �
voi spune un cuv`nt ur`t! �,
scriitorii au �mecle�! Au figuri,
s`nt pip\ibili, `i vezi cum respir\.
Este important\ aceast\ rela]ie
direct\ a cititorului cu autorul.
S\-l vad\ cum se-mbrac\, s\-l
vad\ cum gesticuleaz\ sau cum
se str`mb\ la cititorul care-i
cump\r\ sau nu-i cump\r\ car-
tea. ~mi place `ns\ mult mai mult
spa]iul de la Romexpo dec`t cel
de la Teatrul Na]ional Bucure[ti,
unde are loc t`rgul din mai,
�Bookarest�. ~l prefer [i ca om

de televiziune, pentru c\ aici pot
s\ filmez mai `n lini[te.

Pute]i prefigura primele trei
evenimente editoriale ale
anului?

Ohooo, ar trebui s\ fiu Silviu
Brucan ca s\ pot r\spunde la `n-
trebare asta. Ca s\ m\ joc, a[ pu-
tea s\ zic c\ A cincea roat\ (car-
tea lansat\ de Robert {erban la
Gaudeamus � n.r.) va fi eveni-
mentul editorial al anului. Dac\ e
s\ merg pe nume c`[tig\toare, a[
spune Horia Roman Patapievici,
a[ mai spune Tom Gallagher, a[
mai spune colec]ia �Ego. Proz\�
de la Polirom, colec]ia �Impact�
de la Pandora-M. Pot s\ fie
Virgil Mazilescu de la Editura
Muzeului Literaturii Române,
Ioan Florea de la Paralela 45...

Ce v\ enerveaz\ la edi]ia
de anul acesta a t`rgului?

P`n\ acum am dat vreo trei interviuri
cu �ce v\ place `n t`rg�. M\ enerveaz\
ce m-a enervat `n fiecare an: aceast\
monstruozitate `nfior\toare care este
sabotarea lu\rilor de cuv`nt la lans\ri
de c\tre microfonul t`rgului. E o sta]ie
care, atunci c`nd tu, ca lansator, te
scremi s\ spui cele mai iste]e lucruri,
`ncepe s\ c`nte Perini]a. Iar maniera
de a face lans\rile ar trebui schimbat\.
Pe de o parte, vin patru-cinci in[i (mai
mult nu!) care s`nt prietenii autorului,
mama [i nevasta. Pe de alta, cred c\ e
preferabil s\ stai trei ore pe un col] de
mas\ [i s\ dai autografe celor care trec
[i te recunosc dec`t s\ vin\ trei oameni
care s\ vorbeasc\ dou\ lucruri. {i nici
m\car nu spore[te v`nzarea astfel. V\d
c\ mul]i s`nt partizanii Salonului de
Carte. Eu nu prea [tiu care e diferen]a
`ntre un salon [i un t`rg pentru c\ n-am
fost `n via]a mea la un t`rg interna-
]ional de carte. ~n rest, m\ bucur c\
publicul se `ntinere[te cu fiecare an ce
trece. A[a c\ noi, care ne consider\m
animale de prisos, v\d c\ `nc\ mai
avem un rost.

Despre micii de afar\ ce
p\rere ave]i?

P\i, s`nt mici afar\? Nici n-am v\zut.
Nu cred c\ e un lucru r\u. Noi s`ntem
un popor de paradoxuri. La noi `ntot-
deauna metafizicii i-a stat bine pe
l`ng\ mici, preo]ii no[tri au fost ni[te

buni m`nc\i [i, `n general, marii
metafizicieni pe care `i avem s`nt he-
doni[ti. Ple[u [i Patapievici s`nt dou\
dintre exemple. M\ mir c\ nu s`nt
micii aici, `n t`rg. Tot e bine c\ s`nt
afar\. Eu ]in la tot ce este natural, s`nt
un obsedat de firesc. ~mi displac
catedra, diploma]ia [i tot ce ]ine de
[taif, de patru ace.

Cum comenta]i prezen]a
editurilor la Gaudeamus?

V\ dezv\lui acum articolul meu din

revista �Idei `n dialog� pe care `l scriu

pentru num\rul viitor. M\ bucur\

foarte mult concuren]a aceasta furi-

bund\ `ntre Polirom [i Humanitas. M\

`ntristeaz\ c\ lumea tot `ncearc\ s\

`nvenineze fie pe o parte, fie pe alta

rela]iile dintre cele dou\ edituri. Cred

c\ dac\ a existat o concuren]\ cinstit\

[i profitabil\ `n România a fost cea

care a `nceput `n �95 `ntre PRO TV [i

Antena 1, exact cum e acum cea din-

tre Polirom [i Humanitas. Iar la nivel

de c\r]i, m\ bucur\ c\ editurile la care

am numai du[mani � cum e Paralela

45 � lanseaz\ acum noua traducere

din Cervantes. A[a c\ m\ bucur s\-mi

laud du[manii.

ROBERT {ERBAN

Robert {erban a filmat `ncontinuu
pentru emisiunea sa
de la Analog TV Timi[oara

Spre deosebire de standurile cu c\r]i noi, anticariatele din t`rg
au jucat rolul de muzeu.

C\r]ile la 20.000 de lei au avut un succes deosebit `n special la elevi.
Cu ace[ti bani `]i puteai cump\ra de la dic]ionare p`n\ la manuale
care te `nva]\ ce po]i face `n caz de incendiu.

Premiile celei de-a XI-a
edi]ii a T`rgului Interna]io-
nal de Carte Gaudeamus:

Cea mai r`vnit\ carte:
Discern\m`ntul moder-
niz\rii de H.-R. Patapie-
vici (Editura Humanitas)

Edituri ce au publicat
anul trecut peste 100 de
titluri: Premiul I � Hu-
manitas; Premiul II:
Grupul RAO; Premiul
III: Editura Polirom.

Dintre editurile ce au
publicat `ntre 50 [i 100
de titluri a fost aleas\
Cartea de Buzunar, una
dintre cele mai noi edi-
turi de pe pia]\, iar dintre
cele cu sub 50 de titluri
pe an, Editura Nemira.

Presa a votat separat
pentru cel mai bun expo-
zant [i cea mai r`vnit\
carte, preferin]ele sale
fiind: Humanitas, res-
pectiv Misterioasa fla-
c\r\ a reginei Loana de
Umberto Eco (Editurile
Polirom [i Pontica).

LAURII

}i-ai dorit un loc al tuturor locurilor? Un loc `n care libr\ria,
cinematograful, sala de spectacole, biblioteca, Internetul [i
mass-media s\ se intersecteze infinit, ca `ntr-un desen de
Escher? Totul e posibil, locul e probabil. Nu are limite, nu
are nici centre, nu are periferii. E un loc liber [i mult prea
`nc\rcat. E loc de desf\tare [i de enervare, de suspin [i de
tandre]e, e ca Odiseea lui Homer rescris\ de Brumaru. Cam
a[a arat\ T`rgul de Carte Gaudeamus. Cam a[a ar fi trebuit
s\ arate, dincolo de ambalaj.

Magie [i plictis

�Ne ascundem pu]in dup\ dud�

ION BOGDAN LEFTER

Cum g\si]i edi]ia din acest an
a Gaudeamus-ului?

T`rgul Gaudeamus e o imagine `n mic a
lumii române[ti: acela[i tip de compara]ie,
de r\sfr`ngere `l putem observa [i `n cazul
altor evenimente � culturale [i nu numai.
A `nceput [i Gaudeamus-ul cum a `nceput
[i România post-comunist\: cu mult elan
[i destul de haotic, de improvizat sau de
incomplet. La `nceput, t`rgul avea un

profil mult mai limitat. Erau energii,
dorin]a de a fi bine. ~ncet-`ncet, lucrurile
s-au stabilizat [i arat\ ast\zi, ca [i fratele
lui mai mare din luna mai, ca [i �Booka-
rest-ul�, asemenea oric\rui t`rg din lumea
civilizat\. Peste tot atmosfera a[a este �
un aspect de modernitate eclatant\,
design-uri spectaculoase de standuri,
reclame, mult\ culoare, coperte atr\g\-
toare [i mult public. Cred c\ este un loc
foarte pl\cut [i d\ o imagine �de bine�
despre România dup\ ce am sc\pat de
ce-am sc\pat `n 1989.

�Lucrurile s-au stabilizat�

DAN C. MIH|ILESCU

�La noi `ntotdeauna metafizicii
i-a stat bine pe l`ng\ mici�



C e faci c`nd mai ai trei gloan]e pe ]eav\ [i o mie
de provoc\ri? Armezi [i pleci la atac. Prima
]int\: b\e]ii d\ cartier. Biblioteca Metropo-

litan\ din Bucure[ti a editat prima Culegere de texte
hip-hop 2004. Aici g\se[ti crea]iile ultimului val
de hip-hop-eri români, una mai tare ca alta. A[a
cum spunea [i Lektor, unul dintre ei, �vorba lo-
ve[te mai tare ca pumnul�. Respect lor [i trecem
la a doua ]int\: manualul. Cum arat\ noul Manu-
al de literatur\ de la Editura Vinea? Nu e
manual de [coal\, e manualul de citire [i recitire
al obsedantului deceniu zece. Tranzi]ia poeziei,
din comunism `n postmodernism. Mai avem
ultima ]int\. Arm\m [i tragem `n {erban Foar]\.

~n poetul
care a adus la
t`rg cinci c\r]i.
Patru la Editura
Brumar: Caragi-
aleta, Caragiale-
ta bis, Fractalia
[i Honorificabi-
l i t u d i n i t a -
tibus, iar a
cincea, la Car-
tier, Ethernul
p h e m i n i n .
Raf inament ,
savoare, ironie, intertextualitate. For]a-Foar]\ `[i
spune cuvintele cu patru t\i[uri. Pe c`mpul de
lupt\ al culturii e singurul general f\r\ armat\,
pentru c\ nu are nevoie de ea. Nu-i plac oricum
apari]iile publice [i t`rgurile: �Nu cred c\ s`nt un
filistin, nici c\ bolesc de `ngereal\, dac\-mi
declar inapeten]a pentru sintagma t`rg de carte�.

S `nt [i multe c\r]i proaste, asta

[tim cu to]ii. Dar c`nd le vezi la

t`rg, te iei cu m`inile de cap [i

alergi sus de tot, pe ultimul inel, la

galeria de art\. Organizat\ de Gold

Art Gallery, i-a adus la un loc pe cei

mai importan]i arti[ti contemporani.

Am ales dintre ei pe C\t\lin R\-

dulescu, inventator de ceasuri supra-

realiste, nu cele ale lui Dali. Un ceas

care merge invers, baroc, plin de

b\nu]i [i desene, simboluri peste tot,

fragmente de sticl\ � de fapt, un

obiect indescriptibil. Dar func]ionea-

z\! Picturile sale, Ovus mater [i Nud,

ar sta bine `n orice muzeu de art\ con-

temporan\. Ca [i cele ale lui Marius

Barb, Antoniu Gabor sau Niculi]\

D\r\[tean. Se observau combina]ii

stranii `ntre suprarealismul lui Magritte

[i jocul culorilor din pop-art, o lume

mai actual\ [i mai atent descoperit\

dec`t `n multe din c\r]ile t`rgului.

Al\turi de galeria de art\ am

redescoperit lucr\rile graficienilor de

carte. Devis Grebu, care a locuit p`n\

`n 2001 ̀ n SUA (a lucrat, printre altele,

la �Washington Post�, �Le Monde� [i

�Gallimard�), Geta Br\tescu (editor al

revistei �Secolul 21�), Done Stan au

fost c`teva dintre numele prezente cu
lucr\ri. Tr\im un spectacol fascinant
despre cum se na[te o carte din
imaginarul unor arti[ti. Ce nu am
`n]eles [i nu `n]eleg de mult\ vreme
este dispari]ia c\r]ii de art\ din
România. Pentru c\ ace[ti arti[ti
expuneau sus, pe ultimul inel, dar
nu-i reg\seai pe copertele c\r]ilor sau
`n interiorul lor. Poate anul viitor...

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 3, 27 NOIEMBRIE � 3 DECEMBRIE 200412 arta grea

)

S osit\ la Bucure[ti de
pu]in\ vreme, m-am dus
la edi]ia 2004 a T`rgului

Gaudeamus g`ndind c\ aici
g\sesc c`]iva editori de carte
[colar\ [i fiind foarte intrigat\
de numele celebrului dublu al
lui Mircea Eliade acordat
acestui �Salon Interna]ional de
Carte de `nv\]\tur\�... Igno-
ran]a mea a fost puternic con-
tracarat\ de amploarea mani-
fest\rii [i de prezen]a aproape
unanim\ a editorilor români,
oricare ar fi fost credo-ul lor.
T`rgul, impropriu numit, se
adevere[te, de o bun\ bucat\ de
vreme, a fi dep\[it limitele
c\r]ii [colare prin deschiderea
u[ilor sale c\tre literatur\, filo-
sofie, psihanaliz\ etc.

Cu certitudine, �Gaudea-
mus� este un adev\rat Salon de
Carte, cu suita sa de lans\ri [i
conferin]e de pres\, cu aleile
care poart\ nume celebre � ca
`n toate saloanele lumii. Dar
ceea ce am re]inut este nu-
m\rul iubitorilor de cultur\ ve-
ni]i s\ ia parte la aceast\ mare
ceremonie a C\r]ii. Chiar dac\
am suportat incomod, pe mo-
ment, busculadele din fa]a
standurilor tapetate de c\r]i,

aceste mult-r`vnite obiecte, nu
pot dec`t s\ m\ bucur a
posteriori. Faptul de fi fost
prezent\ la aceast\ �celebrare�
a textelor m\ `narmeaz\ cu un
optimism pe care-l voi etala de
fiecare dat\ c`nd, de acum
`nainte, mi se va mai vorbi de
starea critic\ a activit\]ii edito-
riale din România. Da, editorii
români au `nc\ multe de f\cut;
da, editarea de carte este un
sector care sufer\ consecin]ele
unei istorii literare sugrumate
de Marea Istorie. Dar `n timpul
celor cinci zile am v\zut profe-
sioni[ti ap\r`ndu-[i, ca [i `n ce-
lelalte 360 de zile ale anului,

convingerile, autorii [i textele
lor, propov\duind un cult al
c\r]ii capabil `nc\ s\ atrag\
mul]imile...

�Gaudeamus� mi-a confir-
mat buna alegere pe care am
f\cut-o acum c`teva luni ve-
nind `n România pentru a-i
sprijini pe diferi]ii actori de pe
pia]a editorial\ româneasc\, de
la scriitor p`n\ la cititor. Or,
ironia sor]ii vrea ca prezen]a
mea la Bucure[ti s\ fie `n parte
efectul admira]iei mele pentru
acest om care a fost maestrul
g`ndirii mele, cel care a creat
personajul lui Gaudeamus,
Mircea Eliade.

JUDITH ORIOL, responsabil birou carte, Ambasada Fran]ei `n România

La `nt`lnirea cu Mircea Eliade

�O editur\ nu trebuie s\ serveasc\ numai
o cultur\ care plute[te deasupra istoriei�

C`t este de important un t`rg de carte `n via]a unei edituri?

~ntotdeauna un t`rg este un prilej de o enorm\ mobilizare
de energie. Vrei s\ ar\]i c`t e[ti de bun, de prezent, vrei s\
vii cu c\r]i-eveniment. Iar `n anul acesta cred c\ am creat
evenimente reale. ~n contextul acestui haos aparent care
este t`rgul, am reu[it totu[i s\ adun\m lumea [i s\ o
determin\m s\ asculte, s\ `n]eleag\ despre ce-i vorba. O
editur\ nefiind un ziar cu apari]ie zilnic\, trebuie ca la
t`rgurile de carte s\ le dea impresia oamenilor c\ vorbe[te
despre lucrurile care `i preocup\. C\r]ile trebuie s\ fie
fierbin]i. O editur\ nu trebuie s\ serveasc\ numai o
cultur\ care plute[te pe deasupra istoriei.

�O senza]ie tonic\�
Cum v\ sim]i]i, `n calitate de autor, la Gaudeamus?

Pentru un autor, un t`rg de carte este un eveniment
important. El are ocazia rar\ s\-[i `nt`lneasc\ publicul.
~ntotdeauna plec reconfortat de la o vizit\ la t`rgurile de
carte, deoarece constat cu foarte mare pl\cere c\ exist\
`nc\ un public de carte `n România destul de abundent.
De[i pre]urile c\r]ilor s`nt mari, de[i via]a este grea [i

exist\ o mul]ime de alte tenta]ii `n afara c\r]ii, publicul acesta s-a conservat
`ntr-un mod spectaculos. Editurile nu dau faliment, se prezint\ onorabil la
aceste t`rguri de carte, care s`nt foarte pline. E o senza]ie deosebit de tonic\.

�Viitorul culturii este incert�
C`t de mult spune acest eveniment despre pofta
rom=nului de a cump\ra carte?

T`rgul acesta e pentru mine o iluzie necesar\. Ultima
iluzie a noastr\ ar fi s\ credem c\ nu mai avem nici o ilu-
zie. Sigur c\ dincolo de zidurile t`rgului lucrurile stau cu
totul altfel. Nu este aglomera]ie `n libr\rii, nu v\d editori
care s\ stea s\ r\sfoiasc\ ni[te c\r]i cu febrilitate. Dar
m\car din c`nd `n c`nd avem nevoie s\ credem c\ `nc\ n-au disp\rut cititorii `n
România, de[i eu cred c\ acei cititori pasiona]i de la noi ar trebui declara]i mo-
numente ale naturii.

S`nte]i optimist `n ceea ce prive[te industria c\r]ii de la noi?

Industria... poate. Viitorul culturii e `ns\ incert. Eu nu m\ tem pentru mine `n
calitate de cititor, pentru c\ eu, `n fond, pot s\ m\ retrag `n biblioteca mea [i s\
citesc orice vreau. Eu m\ tem pentru ]ara asta, pentru c\ vedeam `n decembrie
�89 pe {tirbei Vod\ o biseric\ ce trebuia mutat\ [i din care fuseser\ scoase toa-
te icoanele, altarul. Ei, eu m\ tem c\ România risc\ s\ r\m`n\ ca biserica aceea.

OCTAVIAN PALER

dosar prob\ scris\

GABRIEL LIICEANU

ANDREI PLE{U

Cine mai st\ la galerie?

România `n
trei ]inte



Edi]ia 0 a Festivalului
Experimental de Teatru,
organizat de Teatrul
Imposibil [i Funda]ia Tranzit,
Cluj-Napoca, 18-21
noiembrie 2004

E pentru prima dat\ dup\
patru ani c`nd Clujul are un
festival de teatru. De[i nici
nu s`nt clujean\, [i nici n-am
vreo leg\tur\ cu organiza-
torii, nu pot dec`t s\-mi do-
resc ca festivalului s\-i
mearg\ at`t de bine, înc`t s\
treac\ de la statutul de
experiment la cel de valoare
confirmat\. {i pentru c\ tot
veni vorba de experiment,
trebuie neap\rat pomenit

însu[i debutul acestui festi-
val � conferin]a de pres\,
prieteneasc\ [i familiar\, cu
mult diferit\ de morga obi[-
nuit\ în asemenea cazuri.
Din discu]ia cu totul infor-
mal\ am aflat c\ organizato-
rilor li s-au pus be]e în roate
(o treime dintre afi[e au fost
smulse mai probabil de
�du[mani� dec`t de fani ai
graficii afi[ului), c\ trupa
Teatrului 74 din T`rgu-Mure[
a renun]at s\ mai vin\ în ul-
tima clip\, c\ de la anul pre-
zen]a va fi interna]ional\, iar
atributul de experiment se
va muta mai aproape de cu-
v`ntul �teatru�. Unul dintre
jurnali[tii prezen]i, semi-pus

în chestiune, cum se înt`m-
pl\ de obicei, a întrebat dac\
[i acest festival î[i propune
s\ atrag\ publicul cu specta-
cole care [ocheaz\. Nu-mi
pot explica de ce experi-
mentul în general are în
ochii unora func]ia de a [o-
ca. Pe mine nu m-a [ocat ni-
mic la acest festival, poate
doar tenacitatea [i curajul
organizatorilor, pu]in ciu-
date în tot înghe]ul cultural
de început de iarn\. 

{i, p`n\ la urm\, ce se în-
t`mpl\ la edi]ia 0? Vin Com-
pania DAYA, Teatrul LUNI
de la Green Hours, Marius
Damian de la Oradea (Cel
mai bun t`n\r actor al anului,
Gala HOP), Drago[ Pop din
Cluj, Compania La Scena
(Bucure[ti), studen]ii de la
sec]ia de teatru a Facult\]ii
de Litere din Cluj, se orga-
nizeaz\ un t`rg de carte de
teatru, se lanseaz\, cu un spec-
tacol-lectur\, cea mai impor-
tant\ carte de dramaturgie a
anului (Waxing West de
Saviana St\nescu). Nu vreau

s\ m\ g`ndesc c`t de plin\ de
evenimente o s\ fie edi]ia
urm\toare, dac\ acum asis-
t\m doar la un experiment...

Spectacolul 1 al edi]iei 0

Compania DAYA a deschis
festivalul joia trecut\, la
Casa Tranzit, cu Un spec-
tacol de teatru, adaptarea [i
regia apar]in`nd lui Chris
Simion, iar textul, lui Au-
reliu Manea. Mai bine dec`t
at`t nici nu se putea, c\ci
spectatorii au asistat timp de
o or\ la o poveste despre
teatru, despre actori [i re-
gizori [i chiar despre propria
lor condi]ie de spectatori.
�Au asistat� e pu]in spus,
pentru c\ la o astfel de re-
prezenta]ie nimeni nu e în
siguran]\ pe scaun, poate fi
chemat oric`nd pe scen\ s\
fac\ pe buturuga, pe c`inele
sau pe copacul în v`nt. Spec-
tacolul e, de fapt, despre un
alt spectacol, despre o repe-
ti]ie. Regizorul se declar\
�postmodernist�, actri]a prin-

cipal\ e de mod\ veche (i se
pare absurd s\ joace pe tex-
tul din Îmbl`nzirea scorpiei
fluier`nd), toat\ lumea se
ceart\ cu toat\ lumea,
femeile de serviciu danseaz\
pe muzica lui Yann Tiersen,
absolventa institutului de
teatru e o pup\z\ care îl
�joac\� pe Shakespeare f\r\
vorbe, dans`nd step, iar
spectatorii r`d cu gura p`n\
la urechi, aplaud\ zor-nevo-
ie, particip\ [i ei la repeti]ie.
Numai c\ în final to]i se
înduio[eaz\ brusc, actri]a
principal\, care î[i d\duse
demisia pl`ng`nd, se întoarce
[i intr\ în jocul coregrafic al
noii genera]ii, lumina se
stinge treptat, muzica lui
Tiersen r\m`ne în minte, iar
aplauzele dureaz\ cu mult
peste cele trei minute anun-
]ate pe afi[. Mie mi-a pl\cut
Un spectacol de teatru ex-
trem de mult, mi-au pl\cut
cei [ase actori tineri (în spe-
cial Gabriel F\tu), mi-au
pl\cut iventivitatea, impro-
viza]ia [i umorul teribil,

mi-a pl\cut Adriana Tranda-
fir în rolul actri]ei princi-
pale, mai ales pentru c\ a
jucat vreo zece minute cu
ochelarii mei (cu dioptrii
imposibil de mari) pe nas.
Cam at`t.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga
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lovitur\ de teatru arta grea
MEMENTO
de RUXANDRA CESEREANU

C ei mai importan]i puri[ti în leg\tur\ cu
decembrie 1989 s`nt timi[orenii. De
remarcat c\ partida timi[orenilor va

încerca, pentru a salva statutul de revolu]ie
nemanipulat\ [i neconfiscat\ al eveni-
mentelor din 16-22 decembrie în capitala
b\n\]ean\, s\ se limiteze [i raporteze la
mi[carea din Timi[oara ca la ceva rupt [i
separat de restul ]\rii, într-un fel de
autonomie moral\ [i politic\ fa]\ de cealalt\
parte a României, care, cel pu]in în 16-21
decembrie, înc\ se mai afla sub regimul
ceau[ist. O alt\ strategie a timi[orenilor este
aceea de a nu exclude întru totul o posibil\
lovitur\ de stat, dar numai dup\ ce revolu]ia
s-a consumat: cu alte cuvinte, cele dou\
(revolu]ia [i puciul sau orice fel de conjura]ie)
nu au avut loc în paralel sau simultan, ci
puciul a fost ulterior revolu]iei, dup\ ce
aceasta a fost relativ încheiat\ (la nivel vizi-
bil, chiar dac\ în umbr\ s-au mai negociat
detalii între noua [i vechea Putere).

Timi[orenii s`nt, prin urmare, cei care
sus]in în primul r`nd ideea de revolu]ie pur\:
unele voci s`nt mai patetice (revolu]ia a fost
un �miracol dumnezeiesc�), altele s`nt mai
laconice [i propun formule exacte: �Eveni-
mentele din decembrie 1989 pot fi definite,
în mod cert, ca revolu]ie, prin muta]iile
profunde declan[ate în via]a economic\, so-
cial\, politic\ [i spiritual\�. Miodrag Milin, un
consecvent biograf al revoltei timi[orene,
precizeaz\ cu aplomb: �Pentru evenimentele
de la Timi[oara, cu prec\dere pentru cele din
s\pt\m`na insurec]ional\ anticomunist\
16-22 decembrie 1989, vom prefera (ase-
meni timi[orenilor) termenul REVOLU}IE, în
accep]iunea de schimbare violent\ a siste-
mului politic � ceea ce la Timi[oara s-a [i pe-
trecut, spre deosebire de restul României�;
un alt termen folosit cu destul\ frecven]\
este acela de �comun\ insurec]ional\�. Mul]i
al]i m\rturisitori proveni]i dintre protestatarii
[i manifestan]ii perioadei 16-20 decembrie
1989 afirm\ c\ în Rom=nia a avut loc o
Revolu]ie (cu majuscul\) [i, în ciuda unor
stimuli ori provoc\ri vizibile, consider\
neavenit\ presupunerea loviturii de stat sau
a complotului extern.

Revolu]ie pur\
�Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\�

(Hermann Scherchen)

I nutil s\-i c\uta]i numele `n
Micul Dic]ionar Enciclo-
pedic. Nu exist\. Inutil s\-i

c\uta]i discurile la Ia[i sau
Bucure[ti. Nu exist\. De[i
asem\n\tor ca statur\ lui {te-
fan cel Mare, e inutil s\-l
c\uta]i pe lista Ministerului
Culturii, la marile anivers\ri
ale anului 2004. Nu ar fi
`mplinit dec`t o sut\ de ani, iar
concertele [i expozi]iile au
fost, s-ar spune, monopolizate
de voievod. Mai cur`nd ui-
ta]i-v\ pe web. ~n dulcea
limb\ italian\ `l g\si]i sub
�grandi-tenori�, `n cea ger-
man\, surpriz\!, sub Deutsche
Post (Po[ta german\), la
rubrica de... nout\]i filatelice.
Din limba japonez\ nu v\ pot
traduce, dar acolo `i pute]i
auzi vocea `n mp3, `n radi-
oasa �O sole mio�.

~n toate dic]ionarele [i
enciclopediile muzicale, ca [i
pe Internet, Josef Schmidt
este un tenor român, unul
dintre cei mai mari pe care i-a
avut secolul XX. Din cauza
staturii scunde, doar 1,54 m,
dar [i ca semn de recunoa[tere
a unei voci excep]ionale, a
fost supranumit �Caruso de
buzunar�. Aniversarea cente-
narului scurs de la na[terea lui
Josef Schmidt din Davideni
s-a petrecut nu la Bucure[ti, ci
la Berlin, `n Germania, unde
cel care a onorat ceremoniile

a fost ministrul de finan]e
Hans Eichel. �Cu c`ntecele lui,
Josef Schmidt a r\sp`ndit o
bucurie imens\ printre ne-
num\ra]i oameni; a fost, `n
termeni populari, un superstar
adev\rat. Dar, asemenea mul-
tor altora, Josef Schmidt a de-
venit victima demen]ei rasiste
a nazismului� � a spus demni-
tarul german, ad\ug`nd: �~n
consecin]\, este mai mult dec`t
o datorie s\-i cinstim pe Josef
Schmidt [i pe to]i ceilal]i arti[ti
pe care nazi[tii i-au for]at s\
p\r\seasc\ Germania, pe to]i
cei persecuta]i p`n\ la moarte�.
Cu ocazia ceremoniilor cen-
tenarului, o [coal\ de muzic\
de la Berlin a primit numele
lui Josef Schmidt, iar po[ta

german\ a emis un timbru
aniversar. Televiziunile ger-
man\, austriac\ [i elve]ian\
s-au al\turat comemor\rii,
difuz`nd un film documentar
emo]ionant cu imagini din
Cern\u]i [i numeroase extrase
muzicale de arhiv\.

C`nd a fost for]at de nazi[ti
s\ p\r\seasc\ Germania, `n
1933, refugiindu-se mai `nt`i
la Viena, tenorul se afla `n pli-
n\ [i proasp\t\ glorie [i era
steaua necontestat\ a noului
mediu pe care `l constituia
radioul. Directorul serviciului
de oper\ de la Radio Berlin,
olandez de origine, [i el o
voce a timpului, `l desco-
perise `n 1929, iar Josef
Schmidt debutase la 18 apri-
lie, `n rolul Vasco da Gama
din opera lui Meyerbeer,
Africana. ~n 1930, c`nta, tot la
radio, sub bagheta lui Bruno
Walter, rolul titular din
Idomeneo de Mozart. Rolurile
importante aveau s\ se suc-
cead\ `n produc]ii de mare au-
dien]\ ale radioului, cu di-
rijori la fel de mari: Hermann
Scherchen, Alexander von
Zemlinsky, Georg Szell, Leo
Blech etc. Filmul Un c`ntec
str\bate lumea `l f\cea ce-
lebru [i pe ecrane, dar cariera
german\ avea s\-i fie brusc
`ntrerupt\ `n octombrie 1933,
interzis\ de nazi[ti.

Pata brun\ ce se prelingea

peste Europa avea s\-i im-

pun\ geografia refugiului, fie

el, ini]ial, [i unul glorios: de la

Viena la Bruxelles, de aici la

Paris, apoi `n zona liber\ din

sudul Fran]ei. Ca [i `n cazul

Clarei Haskil, am`ndoi cet\-

]eni români, prima reac]ie a

oficialit\]ilor elve]iene a fost

s\-i refuze intrarea legal\,

singura [ans\ de a supravie]ui.

Josef Schmidt a intrat ilegal

`n Elve]ia [i, re]inut dup\ o

s\pt\m`n\ la Zürich, avea s\

fie internat, `n 1942, `ntr-un

lag\r de refugia]i cu al]i 350

de evrei `n a[teptarea unei

decizii de azil. A murit `n mi-

zeria lag\rului de la Girenbad,

dup\ un al doilea atac de cord,

la 16 noiembrie 1942. Avea

38 de ani. Se n\scuse `n Bu-

covina, la Davideni, al treilea

copil al Sarei [i al lui Wolf

Schmidt. Acas\ vorbeau ro-

mâne[te, la [coal\, germana, [i

ca evrei, fire[te, idi[. Marele

talent i-a fost descoperit la

Cern\u]i, unde a f\cut [i pri-

mele `nregistr\ri pentru o cas\

de discuri. S-a spus [i scris

despre el c\ a fost egalul, cel

pu]in, al unui Beniamino Gigli

sau Jussi Björling. Pe ei `i

g\si]i `n Micul Dic]ionar

Enciclopedic�

CRONIC| TEATRAL|
de LUIZA VASILIU

Josef Schmidt
din Davideni

Adriana Trandafir
a jucat cu ochelarii mei

Timbru aniversar emis de Deutsche Post cu prilejul
centenarului Josef Schmidt



~n România, dou\ trupe
muzicale `[i `mpart concertele
de percu]ie neconven]ional\.
{tim cu to]ii de britanicii de la
Stomp, lansa]i prin anii �90,
dar moda a ajuns la noi mai
t`rziu. Sensor [i Sistem,
forma]iile despre care vorbim,
au pornit `n dou\ direc]ii
opuse. Sistem s`nt cei care au
c`rmit neconven]ionalul
percu]iei spre comercial. 

R\zvan }upa
cosmint@expres.ro

C el mai recent album pe
care l-au scos pe pia]\
este Industrial, cu un

sound mai mult de �fi]e indus-
trial� dec`t �pe bune�. Cei cinci
percu]ioni[ti colaborau cu
Marius Moga de la primul al-
bum (Intr\ `n sistem, 2002),
omul care face mai toate hi-
turile comerciale de prin ra-

diouri pun`nd peste Sistem [i
c`teva voci mai mult sau mai
pu]in cunoscute. Spectacolul
percu]iei este trecut `n planul
doi al `nregistr\rii pentru cel
pu]in jum\tate dintre piesele de
pe Industrial. Din cauza asta
produc\torii au ]inut probabil
s\ apar\ Loredana, Miki sau
Alexandra Nae, `ncerc`nd s\
`nmoaie de-a binelea zgomotul
sacadat al celor cinci. Pe de
alt\ parte, cei de la Sistem arat\
c\ pot s\ lucreze [i piese pu-
ternice. Cinci dintre cele zece
piese nu au nici o leg\tur\ cu
prelucr\rile timide dup\ aus-
tralienii Pseudo Echo, afirma]i
`n anii �80, pe care le `ncearc\,
[i `n român\, [i `n englez\,
Sistemul �la bra]� cu Loredana
pe acest album. 

Piesa �Bum bum bum� tre-
buie amintit\ neap\rat deoare-
ce este lucrat\ cu Vova Ser-
gheev, tobarul celor de la Spi-
talul de urgen]\ [i cel care
colaborase `n Basarabia cu o
trup\ de legend\ urban\ printre

ascult\torii de muzici alter-
native � G`ndul M`]ei.

Reu[ita sau nereu[ita unui
album nu este o chestiune pe
care s\ o constate un ascult\tor
oarecare ca mine, numai c\
neconven]ionalul are [i el pre-
ten]iile sale. Acestea s`nt legate
`n primul r`nd de capacitatea
unui muzician de a nu se `n[ela
pe el `nsu[i d`nd mult mai pu]in
dec`t poate, doar a[a... de dragul
comercialului. Altfel, b\ie]ii
s`nt chinui]i `n poze interesante,
semnate de G`lmeanu... ~[i dau
cu crem\ de ghete pe tricouri [i
se fac fundal pentru voci care
au nevoie s\ reapar\ din c`nd `n
c`nd prin lume.

F\r\ for]\
[i inventivitate sc`r]`ie
De ce scriu despre Sistem dac\
nu-mi plac [i `i prefer pe cei de
la Sensor? Pentru cele c`teva
piese ale lor despre care cred c\
s`nt bune. De pe albumul
acesta, `n ordine: �Bum Bum
Bum�, �Dubai Bossa�, �Mexi-
can Party�, �Rainorobi� [i o
prelucrare de pe primul album,
�Kaskatumtraf�. De fapt, cele

mai multe dintre compozi]iile
moi de pe albumul acesta s`nt
semnate Moga� lucru iar\[i de
mirare, de vreme ce micul
f\c\tor de hituri [tia c\ Sistemul
f\r\ for]\ [i inventivitate sc`r]`ie. 

De fapt, se pune prea pu]in
problema preferin]ei personale
aici. Pur [i simplu, ajungem s\
ne `ntreb\m de ce ascult\m
unele lucruri care ne s`nt ofe-
rite spre ascultare. C`nd este
vorba despre cel mai recent al-
bum al celor de la Sensor, r\s-
punsul nu e greu: `n prima
parte, e adev\rat, ascul]i degea-
ba voci dr\gu]e� Dar a doua
jum\tate a albumului te face s\
te `ntrebi cum ai putea s\ r\m`i
numai cu aceste patru piese `n
care se simte c\ nu mai este
vorba numai despre asem\n\ri
accidentale.

L a c`]iva ani dup\ un
r\zboi (cel din Coreea
`n primul film, cel din

Kuweit `n al doilea), se
descoper\ c\ unor solda]i
americani li se implantaser\
cipuri. Scopul acestor im-
planturi este controlarea
memoriei respectivilor sol-
da]i, `n vederea alegerii/
impunerii ca pre[edinte al
SUA a unuia dintre ei, toat\
conspira]ia fiind ticluit\ de
Manchurian Global Corpo-
ration, finan]atorul cam-
paniei preziden]iale a res-
pectivului candidat. ~ns\
dac\ `n 1962 filmul f\cea
figur\ de SF, azi nimeni nu
cred c\ se mai `ndoie[te de
verosimilitatea subiectului.
Ba chiar se pot g\si unii bol-
navi de scenarit\ care s\
cread\ c\ totul se petrece `n
realitate, c\ scenari[tii au
aflat-o prin modalit\]i ob-
scure. Asta e for]a, dar [i
pericolul cinematografului:
s\ ne fac\ s\ credem tot felul
de n\zb`tii.

Totu[i, nu subiectul te
�plesne[te� `n acest film, ci
jocul lui Meryl Streep, care a

devenit tot mai elaborat [i
mai sigur, dar, paradoxal, tot
mai eteric. Te sperie de-a bi-
nelea femeia asta, care e `n
stare s\ joace [i un cuier, [i o
femeie frumoas\, [i o pu[-
toaic\ de 20 de ani, f\r\ s\ fie
nici una dintre acestea. Pro-
babil c\ Meryl Streep e de
origine extraterestr\. Nici
m\car nu te mai las\ s\ vezi
c\ joac\. Ocup\ ecranul de
fiecare dat\ [i, l\udabil, nu
are (aici) aura accea gomoa-
s\ care parc\ ar spune: �Ve-
de]i ce bine joc! Ce tare
s`nt!�. Meryl Streep e o for]\
rar\ `n cinematograful de azi,
care te zguduie `n aceea[i
m\sur\ `n care nu pare s\ ]in\
la imaginea ei. Poate juca o
lesbian\ ̀ n Orele, o mam\ in-
cestuoas\ aici, nu `i e ru[ine
la v`rsta ei s\ se dezbrace,
cum a f\cut-o `n Adaptation.
Se inventeaz\ `n permanen]\.
{ansa de a o fi avut `n distri-
bu]ie a salvat filmul, c\ci to]i
actorii, c`nd s`nt cu ea `n
cadru, dau ce-i mai bun. Bine
se ]ine [i Liev Schreiber, care
joac\ discret pe muchea fragi-
lit\]ii, maleficului [i a gene-
rozit\]ii unui personaj dificil,
bine joac\ [i Denzel Washing-
ton, care nu merge prea ap\sat
`n portretizarea unui personaj
ce cocheteaz\ cu nebunia, dar
care r\m`ne pozitiv.

|sta-i trendul!

Dac\ actorii s`nt bine ghido-
na]i de un Jonathan Demme
eficient, nu acela[i lucru se

poate spune despre scenariu,
care se dezv\luie prea repe-
de `n liniile lui de for]\, [i
nici despre tratarea lui. {i
aici se simte lipsa m`inii
cuiva care s\ fi �updatat� ca
la carte ce era SF [i fantezie
`n 1962, c\ci azi, `n orice
caz, figura savantului nebun
nu mai e o noutate, cu at`t
mai pu]in dac\ `l `mbraci ca
`n anii �60, `i dai p\rul pe-o
parte [i `i pui pe limb\
accent britanic. Secven]ele
`n care se efectueaz\ pe bu-
ne manipularea acestor sol-
da]i cu cipuri alunec\ u[or
pe o pant\ nedorit\, a umo-
rului involuntar [i a futi-
lului, fiind [i dificil s\ crezi
c\ oricine roste[te formula
magic\ poate comanda aces-
tor p\pu[ele.

Dar m`na unui cineast se-
rios ca Demme se simte `n
alte aspecte, cum ar fi do-
rin]a de a da pu]in\ substan-
]\ psihologic\ unei ]es\turi

care promitea un thriller sec.
Un alt regizor, mai �meca-
nicist�, ar fi ignorat balastul
psihologic pentru ca eroii s\
fie mai u[ori, s\ aib\ mai
mult\ vitez\ [i thrillerul s\
curg\ mai repede. Demme
reu[e[te cel pu]in `n privin]a
rela]iei mam\-fiu (recte
Meryl Streep � Liev Schrei-
ber) un `nsp\im`nt\tor picaj
asupra unei rela]ii complexe
de dragoste [i ur\, aflate la
marginea maladivului [i a in-
cestului, lucru pe care Demme
doar `l sugereaz\, l\s`ndu-ne
s\ ne imagin\m restul [i s\
ne oripil\m pe banii no[tri.
Alt regizor ar fi mers mai `n
ad`ncime `n scursurile luptei
pentru putere, `n g\unoasele
aspecte ale campaniei prezi-
den]iale. Nici acest lucru
nu-l intereseaz\ pe Demme
dec`t accidental, de[i pre-
miera filmului a coincis `n
Statele Unite cu o perioad\
de fierbere politic\ (vezi aici

excelentele apari]ii ale lui
Jon Voight).

Oricum, \sta e trendul.
Ca s\ `mpace [i dorin]ele
produc\torilor, [i propria con-
[tiin]\, cinea[tii serio[i ac-
cept\ pactul cu marile studi-
ouri [i se str\duiesc s\ `mp\-
neze produc]iile pentru ma-
rele public (thriller-uri `n
mare parte) cu mici �cipuri�
psihologice ori de alt\ natur\
sobr\, ca s\ nu le fie ru[ine
obrazului. Vezi, pe l`ng\
Jonathan Demme, [i cazul
lui Michael Mann. Uneori
compromisul e vizibil.

Candidatul altora/

The Manchurian Candidate �

regia: Jonathan Demme,

scenariul: Daniel Pyne, Dean

Georgaris, cu: Denzel

Washington, Meryl Streep,

Liev Schreiber, Jon Voigt,

Dean Stockwell.

Distribuit de Ro Image 2000.
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CRONIC| DE FILM
de IULIA BLAGA

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

Nicolae Manolescu
Unul dintre cei mai cu-
noscu]i critici literari
contemporani, Nicolae
Manolescu `mpline[te pe
27 noiembrie v`rsta de 65
de ani. De cur`nd, autorul
celebrului eseu despre
romanul românesc Arca
lui Noe a fost premiat de
Funda]ia Anonimul cu un
miliard de lei pentru `n-
treaga sa oper\.

Criticul este membru
corespondent al Acade-
miei Române din 1977 [i
doctor `n litere. De-a
lungul anilor a ob]inut
numeroase premii ale
Academiei Române [i
Uniunii Scriitorilor. Prin-
tre cele mai importante
volume publicate se nu-
m\r\: Lecturi infidele
(1966), Metamorfozele
poeziei (1968), Teme
([apte volume publicate
`ntre 1971 [i 1988), Arca
lui Noe (1981-1984),
Istoria critic\ a literatu-
rii române, vol. I (1990),
Cititul [i scrisul (2002),
precum [i monografii
despre Titu Maiorescu,
Alexandru Odobescu sau
Mihail Sadoveanu.

~n prezent, Nicolae
Manolescu este profesor
universitar la Facultatea
de Filologie din Bucu-
re[ti [i titular � din 1990 �
al catedrei de literatur\
român\, precum [i direc-
tor al s\pt\m`nalului �Ro-
mânia literar\�.

PERSONALITATEA
S|PT|M~NII

Cipul love[te
din nou

The Manchurian Candidate � remake dup\ 50 de ani

Mircea C\rt\rescu:
�Am predat recent Editurii Humanitas
dou\ c\r]i, care vor ap\rea în prim\vara
anului viitor. Prima este volumul de po-
vestiri De ce iubim femeile (o carte des-
tins\, pentru un public foarte larg, dar nu
iliterat), ce va ap\rea în colec]ia �Cartea de
pe noptier\�. A doua e volumul doi din
jurnalul meu (primul a fost publicat tot de
Humanitas în 2001 [i a stîrnit destule
controverse). Va cuprinde al]i [apte ani, în
prelungirea celui dintîi: 1997-2003. Sper
s\ fie [i el la fel de gre[it în]eles. În rest,
prioritatea mea absolut\ este volumul al
treilea din Orbitor, la care scriu de doi ani
[i voi mai scrie poate înc\ trei.�

Mult\ poz\, pu]in\ percu]ie

2
0
0
4

1
9
6
2

Dovad\ nu numai c\ e
penurie de subiecte, dar [i
c\ istoria se poate repeta
(dup\ scheme interesante)
st\ acest The Manchurian
Candidate (tradus
Candidatul altora ), remake
dup\ pelicula cu acela[i
titlu realizat\ `n 1962 de
John Frankenheimer.
Atu � subiectul rezist\. 



Locul I
Ultima s\pt\m`n\ `nain-
tea alegerilor ne-a prile-
juit o mare surpriz\ din
partea scriitorului Mircea
C\rt\rescu. ~n edi]ia de
luni, 22 noiembrie, a
�Jurnalului Na]ional�,
acesta a dedicat unuia
dintre candida]ii angre-
na]i `n cursa preziden-
]ial\ un pamflet intitulat,
`n pur stil arghezian,
�Baroane!�. Orice co-
mentarii s`nt de prisos:
�Tot cu bunicu]a de
m`n\, Baroane? Tot cu
fr\]iorul mai mare, [colit
la Moscova, intri `n
ring? ~nc\ nu e[ti `n
stare s\-]i sufli nasul de
unul singur? C`nd ai s\
fii pre[edinte, tot tunsul
din Pia]a Unirii o s\-]i
[opteasc\ la ureche ce-ai
de f\cut?� 

Locul II
Debutul Festivalului In-
terna]ional de Film Bu-
cure[ti � BIFEST 2004.
Manifestarea aduce pro-
duc]ii `n premier\, titluri
controversate sau de
mare actualitate. S`nt pro-
gramate dou\ pemiere
importante: 2046, `n re-
gia lui Wong Kar Wai, [i
Via]a e un miracol, al lui
Emir Kusturica.

Locul III
Regizorul C\t\lin Mitu-
lescu este unul dintre cei
12 finali[ti ai edi]iei de
anul viitor a Premiilor in-
terna]ionale pentru cine-
a[ti Sundance/NHK din
SUA. Proiectul cu care
concureaz\ Mitulescu se
intituleaz\ Cum mi-am
petrecut sf`r[itul lumii [i
a primit un credit finan-
ciar rambursabil `n va-
loare de 8,692 miliarde
de lei.

Matei Bejenaru
bmatei@mail.dntis.ro

U n deceniu mai tîrziu,
pe acela[i loc era in-
stalat un panou publi-

citar Coca-Cola, ca �vîrf
de lance� al simbolurilor
unor timpuri noi. De la
�ro[ul vermillion� al drape-
lului PCR, s-a trecut la �ro-
[ul permanent�, cu pu]in
mai mult negru în compo-
zi]ie, �ro[u Coca-Cola�, a[a
cum îl denumesc profesio-
ni[tii din publicitate. 

Spa]iul public a fost
`ntotdeauna un loc de întîl-
nire a discursurilor ideolo-
gice [i, datorit\ puterii sale
de a transmite mesaje, a
fost �vînat� de cei care
de]in puterea economic\
sau politic\ (desigur, nu
vreau s\ analizez aici [i
rolul discursurilor de pu-

tere în spa]iul virtual me-
diatic). Dac\ într-un regim
totalitar, arti[tii, în general,
nu au putut s\ prezinte vi-
ziunile lor artistice inde-
pendente în spa]iul public,
într-unul democratic, situ-
a]ia este mult mai nuan-
]at\. De la elogiul, cu [anse
de a fi bine renumerat, al
establishment-ului, pîn\ la
critica direct\ [i dur\ a
puterii sub toate formele
sale de exprimare, exist\ o
dorin]\ a arti[tilor vizuali
de a fi cît mai vizibili prin
mesajul lor. Cu alte cu-
vinte, ei sînt con[tien]i c\
trebuie s\ adopte o con-
duit\ �importat\� din lu-
mea afacerilor, aceea de a
deveni propriii �antrepre-
nori� [i de a face ca �pro-
duc]ia artistic\ pe stoc� s\
fie �valorificat\� conform
scopului propus. 

Billboart � un nou canal
de comunicare mediatic\
Proiectul interna]ional Bill-
boart Gallery Europe este
o ini]iativ\ a unui grup de
arti[ti [i critici din Bratis-
lava. Ei doresc s\ expun\
lucr\ri artistice special
concepute pentru formatul
panourilor publicitare stra-
dale. Prezentarea proiec-
telor de art\ contemporan\
în spa]ii publice în mai
multe ora[e europene,
printre care [i Ia[i, a fost
gîndit\ în ideea de a crea o
structur\ func]ional\ de
�galerii billboard� în în-
treaga Europ\. Galeria de
art\ s-a metamorfozat în
suprafa]a panoului publi-
citar. A devenit astfel un
nou canal de comunicare
artistic\, mult mai vizibil
pentru un public nespe-
cific. O re]et\ de succes a
unui afi[ instalat pe bill-
board este aceea de a face
transparent mesajul la o
privire de cîteva secunde
[i, poate nu întîmpl\tor,
arti[tii s-au adaptat acestei
situa]ii specifice adoptînd
mesaje directe [i agresive. 

Grupul Nebudu din Bel-
grad a expus imaginea unei
mame care î[i al\pteaz\ de

la sîn (pe care era desenat
steagul Europei) copilul
tatuat cu logo-urile unor
companii multina]ionale
arhicunoscute, punînd în
discu]ie noua ordine eco-
nomic\ global\. Panoul
publicitar al slovacului
Roland Farkas înf\]i[a ima-
ginea unui ecran dintr-un
aeroport care men]iona
datele [i locurile aten-
tatelor de la 11 septembrie
de la New York, respectiv
11 martie de la Madrid,
ultima linie fiind în curs de
a afi[a o noile date [i desti-
na]ii ale re]elelor teroriste. 

Proiectul Billboart Gal-
lery Europe a avut mai
multe etape ce s-au des-
f\[urat la sfîr[itul anului
2003, respectiv în vara-toam-
na anului 2004. Proiectele
selectate de un juriu inter-

na]ional de curatori [i cri-
tici au fost expuse simul-
tan în Bratislava, Praga,
Var[ovia, Viena, Ia[i, Brno
[i Budapesta, în fiecare caz
existînd un partener local
în proiect (Galeria Vector
[i compania RBN la Ia[i).

F\cînd un efort de
imagina]ie, m\ `ntreb ce
s-ar fi întîmplat dac\ acel
cunoscut artist ie[ean ar fi
expus nu un tablou ce re-
prezenta panoul propagan-
distic cu imaginea lui Cea-
u[escu din fa]a Palatului
Culturii din Ia[i, ci chiar
obiectul în sine. Ar fi fost
un �ready-made�, un o-
biect �g\sit� în spa]iul pu-
blic [i integrat în galerie
într-o expozi]ie de art\,
reprezentînd o atitudine
caracteristic\ artistului pop
Andy Warhol.
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Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu realizeaz\, `ntr-o serie

de articole ce pot fi considerate elemente ale

unui puzzle publicistic, o hart\ a societ\]ii

rom=ne[ti, pe care o �ha[ureaz\� `n culorile

tranzi]iei. Scrise cu deosebit talent literar, dar

beneficiind [i de intransigen]a bine cunoscut\

a jurnalistului, articolele din volum acoper\

toat\ gama sentimentelor pe care scena

politic\ [i societatea `n ansamblul ei le pro-

voac\ observatorului neutru.

TICHETUL DE CARTE

A fi sau a nu fi�
vizibil în spa]iul public
Îmi amintesc c\, în timpul studen]iei mele, pe la mijlocul anilor �80, în fa]a Palatului
Culturii din Ia[i a fost instalat un mare panou cu portetul lui Nicolae Ceau[escu, flancat
de drapeluri tricolore [i ale PCR. Nu [tiu cît au analizat responsabilii cu propaganda
comunist\ impactul vizual al asocierii imaginii cl\dirii-simbol a ora[ului Ia[i cu cea
ceau[ist-comunist\, dar re]in c\ acest fapt a trezit interesul unui important artist ie[ean
oficial al acelei perioade, care a pictat pe pînz\ panoul, cu Palatul Culturii în fundal, în
maniera sa ironic-duplicitar\, altfel u[or de recunoscut. Figura lui Ceau[escu era, de
fapt, o reproducere de rangul doi, ea fiind v\zut\ în contextul panoului propagandistic.
Acesta, la rîndul lui, era contextualizat în spa]iul public. Tabloul a fost expus în mai multe
expozi]ii omagiale din acea perioad\.

Billboard-ul grupului Nebudu (Serbia) � �Tabula Rasa�,
a[a cum a ar\tat `n Ia[i

Lucrare de Roland Farkas

Aflasem a cui so]ie sau prie-
ten\ a fost, mi-o `nchipuiam,
dar asta doar dup\ ce scri-

itoarea S`nziana Pop
mi-a evocat-o din
prima zi a `nt`l-
nirii noastre. {ti-
am c\ e o femeie

care las\ sem-

ne. Am `nceput s\-i citesc
Jurnalul pe un fotoliu `n
secretariatul de redac]ie [i o
vreme n-am mai auzit nimic
`n jur: prive[te p`n\ c`nd
vezi! Subterfugiile la care
apeleaz\ Gabriela Melinescu
pentru a reface cincisprezece
ani din existen]a ei nordic\ `i

s`nt familiare: nu face efortul

de a poza, e voluptos-inte-

lectual\, furibund-femeie [i,

mai presus de toate spectator.

Gabriela Melinescu nu se

deta[eaz\ total de propria-i

biografie dec`t atunci c`nd

viseaz\, dar `n jurnalul ei

suedez se ab]ine de la reverie,

prefer\ s\ se predea realit\]ii.

Dup\ dou\ nop]i nedor-
mite, te duci s\-i cau]i poe-
ziile, `l mai cite[ti pe Nichita,
te obi[nuie[ti cu suferin]a, dar
[tii c\ ai avut de `mp\r]it via]a
cu un om fericit. Gabriela
Melinescu l-a avut pe Dumnezeu
`n fa]\. {i l-a v\zut!

* Gabriela Melinescu,
Editura Polirom, 2003.

Irina P\curariu v\ recomand\: Jurnal suedez II *
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H ora]iu M\l\ele e oltean.
Asta spune foarte
multe. �Mie `mi place

s\ `ncerc tot ce ]ine de
meseria mea. {i nu numai.
Dar s\ `nv\] s\ fac temeinic
[i s\ execut cu rigoare.� E
n\scut la T`rgu-Jiu, ora[
despre care consider\ c\ `i
transmite mereu energii be-
nefice [i o nostalgie pozi-
tiv\ a amintirilor din vre-
mea copil\riei.

S-a hot\r`t s\ vin\ `ns\ la
Bucure[ti, pentru a c\uta, la
r`ndu-i, st\ri contradictorii
pe care s\ le ofere publi-
cului spectator. Aici a ab-
solvit Facultatea de Art\
Teatral\ [i Cinematogra-
fic\, la clasa profesorului
Octavian Cotescu. Primele
sale roluri de pe scena Tea-
trului Tineretului din Pia-
tra-Neam] [i a Teatrului
Nottara din Capital\ l-au
consacrat drept �actor cara-
ghios [i totodat\ tragic�.
Cel care reu[e[te s\ te fac\
fie s\ r`zi cu poft\, fie s\-]i
`nghi]i pornirea de a pl`nge,
dar mai ales s\-]i ascu]i sim-
]urile pentru a percepe iro-
nia fin\ insuflat\ fiec\rui rol.

Personajul Dorde, din
spectacolul Tinere]e f\r\
b\tr`ne]e `n regia C\t\linei
Buzoianu, i-a adus, `n 1975,
premiul pentru cea mai bu-
n\ interpretare. �~l chema-
sem pentru o audi]ie la un
rol minor. A f\cut un gest
cu m`na `n sus, evaziv, spre
cer parc\. Imediat replica a
avut o conota]ie metafizic\,
o nelini[te, un fior. M-am
sim]it str\b\tut\ de o reve-

la]ie [i, ca atunci c`nd [tii c\
trebuie s\ interpretezi ceva
esen]ial, am spus: «Nu pun
piesa f\r\ acest b\iat `n
rolul principal!». Nu [tiam
c\ `n acel moment semnam
un pact pentru toat\ via]a,
nu cu Diavolul, ci cu
~ngerul. Un pact cu un
actor, un prieten, cu un
fenomen�, m\rturise[te C\t\-
lina Buzoianu.

Rolurile sale:
distorsionate, exagerate,
elaborate [i minimaliste
M\l\ele a jucat de atunci `n
peste 50 de spectacole [i `n
mai bine de 150 de roluri
de televiziune. L-am v\zut
[i poate c\ l-a]i v\zut, m\-
car o dat\, pe scenele tea-
trelor Odeon, Nottara, Bu-
landra, Na]ional, Mundi
sau Tineretului. �M-a]i v\-
zut probabil [i la televizor,
`n pielea acelui tip la[ [i
pref\cut ce surprinde prin
duplicitate, e ridicol, dar [i
odios, `nfrico[\tor�, a[a
cum spune artistul.

A ap\rut `n diverse
emisiuni tv [i `n filme, in-
terpret`nd sub `ndrumarea
unor regizori de renume
precum Alexandru Boc\-
ne], Mircea Daneliuc sau
Costa Gavras. S-a apucat el
`nsu[i de regie: �Tot spunea
un domn de la Prim\rie c\
arti[tii s`nt panglicari [i
jongleri. Probabil c\ ne con-
fund\ cu politicienii. Dac\
mi s-ar propune [i un musi-
cal, a[ dansa cu frenezie�.

Spectacole ca Puricele
(1993), Carlo contra Carlo
(1994), Escroci `n aer liber

(1995) sau Bani din cer
(2001) i-au adus premii
pentru regie [i originalitate.

Una dintre pasiunile mai

vechi � pictura � s-a mate-

rializat ulterior, adapt`n-

du-se, dup\ stilul artistului,

pe r`nd, graficii [i, `n final,

caricaturii. Figurile repre-

zentate de Hora]iu M\l\ele

arat\ la fel ca rolurile sale:

distorsionate, exagerate, ela-

borate [i minimaliste `n

acela[i timp. Trecute prin

filtrul propriei viziuni. De la

oameni politici la VIP-uri [i

p`n\ la cele ale unor actori,

fie buni prieteni sau doar

colaboratori, caricaturile lui

M\l\ele te pun pe g`nduri.

Iat\ cum arat\, de exemplu,

autoportretul artistului la

maturitate: un Hora]iu cu

z`mbet larg, u[or crispat, cu

fa]a schimonosit\ de expre-

sie, un scriitor f\r\ cerneal\.

�F\r\ cuvinte.�

�Suplimentul de cultur\� v\
recomand\ s\ vizita]i site-ul

oficial al artistului:
www.horatiumalaele.ro

ARTEFIXURI
FIXURI DE ARTIST

de T.O. BOBE
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...e fixul c`nd te iube[te. S\

zicem c\ e[ti scriitor [i stai la

o mas\, la o m\su]\, la un

taburet sau un clipboard, [i

scrii. Sau `ncerci s\ scrii.

Sau m\car pretinzi. {i, cum

stai tu a[a, nu se [tie ce `]i

vine [i r\suce[ti cu 78 de

grade capul [i vezi ceasul

sprijinit de cotoarele cu

Jules Verne, ar\t`nd, s\

zicem, 19 fix. {i atunci nu-]i

mai vine nici s\ scrii, nici s\

desenezi, nici s\ cite[ti ce-ai

scris [i nici s\ colorezi ce-ai

desenat. ~]i vine doar s\ stai

cu ochii lipi]i de cadran [i

s\-]i spui `ntruna, ca prostul:

�M\ iube[te�. Numai c\,

dac\ r\m`i a[a, n-o s\ te mai

iubeasc\. O s\ se fac\ mai

`nt`i [i un minut, apoi [i

dou\, [i trei, [i tu, pentru c\

[tii c\ a[a o s\ se `nt`mple,

`]i fere[ti privirea spre jalu-

zeaua albastr\, ape[i pe

t`mpl\ butonul cu on [i

`ncepi s\ te ui]i la filmul `n

care picioarele ei, `nc\l]ate

`n ghete g\lbui de piele

`ntoars\, apas\ alternativ

accelera]ia, ambreiajul [i

fr`na, `n care unghiile ei, la

stopuri, zg`rie u[or ebonita

volanului, `n care, la plan

general, un [ir nesf`r[it de

faruri `nainteaz\ `n cea]\,

apoi aceasta devine chiciur\

m\runt\, [i [terg\toarele

`ncep s\ ]\c\ne, [i trebuie s\

faci eforturi mari s\ nu-]i

`ntorci privirea spre ]\c\nitul

din ceaf\. De aceea, iei o

pauz\ de publicitate, te duci

`n buc\t\rie la o ]igar\, apoi

dai drumul la televizor, `l

stingi, sco]i c\r]i din rafturi,

smotoce[ti Celica [i, ca s\

po]i s\ te ab]ii, te-ntorci din

nou la mas\, la m\su]\,

taburet etc., `ncerci s\ scrii

[i, deodat\, `ntorci cu 78 de

grade capul. Abia t`rziu, la

dou\-trei minute dup\, c`nd

n\v\le[ti spre u[\ s\ des-

chizi, z\re[ti cu coada ochiu-

lui ora fix\. A venit!

�Nu `]i crea o imagine fals\. Este incomod\,
greu de `ntre]inut [i u[or de depistat.� A[a
`ncepe decalogul artistului Hora]iu M\l\ele. Cel
care, de-a lungul anilor, nu numai c\ a reu[it s\
arate publicului ceea ce este, ba a demostrat-o
chiar `n tripl\ ipostaz\: actor, regizor [i
caricaturist. De excep]ie.

L-a]i v\zut, probabil, la televizor...

�Ca `ntr-o oglind\,
mai limpede dec`t
orice, mi-am
descoperit ambi]iile
[i sl\biciunile,
norocirile [i
nenorocirile, via]a
mea, a voastr\ [i
toate la un loc,
r\sturnate `n via]a
acestei familii
imaginate � oglind\
vie a trecerii
noastre p\m`ntene.�

Spectacolul de teatru Ca-
feneaua, de Sam Bobrick
[i Ron Clark, `n adaptarea
scenic\ a lui Hora]iu M\-
l\ele, s-a jucat recent [i `n
Germania, la Düsseldorf,
`n cadrul programului de
promovare a dramaturgiei
contemporane ini]iat de
teatrul bucure[tean Bu-
landra. ~l ve]i putea vedea
[i la Ia[i, pe scena Tea-
trului Na]ional �Vasile
Alecsandri�, pe data de 29
noiembrie. Distribu]ia: Dana
Dogaru, Emilia Popescu [i
Hora]iu M\l\ele.

Premiul pentru interpretare, pentru rolul
Dodre din Tinere]e f\r\ b\tr`ne]e, `n regia
C\t\linei Buzoianu, 1975;

Premiul UNITER pentru rolul Lelio din
Mincinosul, de Carlo Goldoni, regia Vlad
Mugur, 1992;

Premiul pentru regie la Festivalul Comediei
Române[ti pentru spectacolul Carlo contra
Carlo, de Paul Ioachim, 1994;

Premiul pentru cel mai bun spectacol la
Festivalul Na]ional de Comedie de la Gala]i,
cu piesa Bani din cer, de Ray Cooney, 2001.

Cele mai noi filme `n
care `l pute]i vedea
s`nt: Magnatul,
Damen tango
(unde joac\
al\turi de
Maia
Morgen-
stern) sau
Maria, o produc]ie
`n regia lui C\lin
Netzer. Acesta din
urm\ a ob]inut
premiul special al ju-
riului pentru debut
european la Fes-
tivalul de film
de la Zelin,
Cehia.

PREMIUL I {I CORONI}|

ACTORUL RECENT

�Eu nu urm\resc s\ devin popular. Pentru mine popularitatea e un efect, nu un scop.�

Adolescentul M\l\ele juc`nd al\turi de Toma Caragiu

M|L|ELE LA IA{I

Cel mai
frumos fix...


