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{trumfii,
sabia lui
{tefan [i
Magritte
Expozi]ia „Suprarealismul `n Belgia”, care a
putut fi vizitat\ `ntre 8 octombrie [i 5 decembrie
2004 la Muzeul Na]ional de Art\ al Ro-
m=niei, a adunat doar 4.000 de vizitatori. 

Poporul român tr\ie[te o democra]ie
suprarealist\, chiar dac\ doar 4.000 dintre
noi voteaz\ la urna mobil\ a artei. Con-
form c\rui calcul? Citi]i `n „Suplimentul
de cultur\”!
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Pune m`na pe-oo carte! Detalii `n PAGINA 15
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Raport despre starea
cinematografiei

„Suplimentul de cultur\” v\ propune un dosar
dedicat problemelor din cinematografia
rom=n\, la care particip\ regizorii „noului val”,
regizori consacra]i [i critici de film. Demersul
nostru s-a suprapus recentului conflict dintre
Asocia]ia Cinea[tilor [i Ministerul Culturii (prin
Centrul Na]ional de Cinematografie) privind
finan]area proiectelor cinematografice de anul
acesta. Pute]i citi opinii pe aceast\ tem\ `n
anexa „raportului”.

Â „Nu pot s\ spun
acum c\ s`nt at`t de
idiot [i de fariseu
sau de «pisser con-
tre le vent» `nc`t s\
iau numai c\r]ile cu
ambalaj prost [i
copert\ cenu[ie. Dar
prefer simplitatea, o
ador chiar [i cred `n

ce zicea Heidegger – par-
don de vorb\ mare! – c\
«simplitatea este supre-
ma]ia spiritului».”

Â „M-a `ntristat grupul
de adolescen]i care erau
la T`rgul de Carte Gau-
deamus `n jurul c\r]ii
lui Patapievici despre

Dante [i citeau, `n fran]u-
ze[te, `n loc de Beatrice,
«Beatris». Ei, asta m-a
speriat efectiv. Erau co-
pii de condi]ie intelec-
tual\, oameni dornici s\
dea banii pe Patapievici
[i care n-auziser\ de
Beatrice a lui Dante.”

Opinii de: Titus Muntean, Tudor Giurgiu, Alex. Leo {erban,
Marius Theodor Barna, C\t\lin Saizescu, Sergiu Nicolaescu, Radu Jude,

Iulia Blaga, Nae Caranfil [i Radu Gabrea.

Interviu cu Dan C. Mih\ilescu, realizatorul emisiunii „Omul
care aduce cartea” de la Pro TV

PAGINILE 8, 9

„N-am dec`t
s\ ies la pensie

bufon mediatic!”



Flashmob la kilometrul 0 din Bucure[tiFlashmob la kilometrul 0 din Bucure[ti
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

V
ictoria CDR, `n 1996, [i guvernarea care i-a urmat
au avut, pe l`ng\ alte efecte negative (dar [i efecte
pozitive pe care, din dezinteres sau tocmai din

interes, azi nu le mai pomene[te nimeni), [i pe acela al
dilu\rii, chiar al intr\rii `ntr-un fel de moarte clinic\ a
societ\]ii civile. Au devenit istorie nu numai „Golaniada”
anului ’90 sau ie[irea `n strad\ a peste un milion de
demonstran]i chema]i de Alian]a Civic\, ci p`n\ [i
apelurile publice, cu importante ecouri de pres\, ale
intelectualilor români `mpotriva oric\rui semn de
re`ntoarcere la politici [i practici nedemocratice. O dat\
cu c`[tigarea alegerilor de c\tre CDR `ns\, societatea
civil\ a adormit, ca [i cum, brusc, România c`[tigase
definitiv pariul cu democra]ia, ca [i cum binefacerile
statului de drept erau irevocabil garantate.

Eroare ce putea s\ ne fie fatal\. ~n 2000, societatea
civil\, at`t de sl\bit\ [i de f\r`mi]at\ cum era, a avut o
„tres\rire” care a contribuit la blocarea accesului la
Cotroceni al liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor.
Acela ar fi trebuit s\ reprezinte semnalul c\ armele au
fost prea cur`nd depuse, c\ România are `nc\ nevoie
de un pol civic activ. Din p\cate `ns\, cei patru ani care
au trecut de atunci n-au ar\tat o revenire `n for]\ a
intelectualilor `n via]a „cet\]ii”. Multe dintre organiza]iile
non-guvernamentale s-au retras `n lupte pentru
p\strarea unor zone verzi ori pentru drepturile
animalelor, ca s\ nu mai pomenesc de ONG-urile axate
pe orice domeniu „comunitar” produc\tor de bani, iar
cele pu]ine r\mase pentru a milita `n zona societ\]ii par,
din p\cate, izolate [i, astfel, lipsite de for]\.

Pe acest fundal, ne-am trezit, `n noiembrie 2004, cu
o pres\ scris\ care, `n mare parte, atac\ furibund
Opozi]ia, ajut`nd `ntr-un mod de-a dreptul inimaginabil
Puterea, ne-am trezit cu mai toate televiziunile sus-
]in`nd, dintr-un motiv sau altul, aceea[i Putere, ne-am
trezit cu anali[ti pe care ne-am obi[nuit s\-i consider\m
„de opozi]ie” sus]in`nd sus [i tare numai realiz\rile
acestui guvern care, p`n\ la urm\, are extrem de multe
nerealiz\ri... Cel mai grav: ne trezim, `n plin\ campanie
electoral\, c\ ni se prezint\ dovezi elementare de acte
nedemocratice ale partidului aflat la conducerea ]\rii [i nu
prea mai are cine s\ le aduc\ la cuno[tin]a publicului larg.

Iar dup\ toate acestea, societatea civil\ reu[e[te s\
se adune firav, `ntr-un mod care poate mi[ca pu]ini
entuzia[ti, dar p`n\ la urm\ absolut inofensiv, pentru a
cere c`torva crainici TV s\ ac]ioneze conform menta-
lit\]ii lor libere, educate `n Occident. Ce era de a[teptat,
adic\, `n urma scrisorii deschise adresate mar]i, 7
decembrie, vedetelor de [tiri TV? Un puci de imagine
realizat de Esca, M`ndru]\ [.a., printr-o condamnare
public\ [i neregizat\, de tip Cornel Pumnea, la TVR `n
tulburii ani imediat postcomuni[ti? Fie [i invoc`nd
simplul argument al profesionalismului, cei viza]i s\ se
revolte „dac\ pre]uiesc libertatea” se puteau sustrage
`ndemnului – [i asta au [i f\cut. Sigur, p`n\ la urm\, `n
locul nemi[c\rii cu care, din p\cate, ne-am obi[nuit,
apelul la educa]ia de tip occidental a acestor oameni [i
la libertatea lor interioar\, chiar dac\ rezultatul lui era
de a[teptat, este unul bine venit. Dar, `n acela[i timp,
extrem de t`rziu venit, c`nd deja presa, `n mare parte,
este sufocat\, prin diverse mijloace, de partidul-stat.

Aflat\ la c`]iva pa[i de u[a de intrare `n Uniunea
European\, România prive[te `ntr-acolo [mechere[te,
`ncerc`nd s\ doseasc\ prin c\ptu[eala costumului
diverse lucruri interzise. Riscul cel mare este ca, o dat\
ajun[i `n dreptul u[ii, ni[te „vame[i” curio[i s\ ne
controleze [i la c\ptu[eal\ – [i s\ fim respin[i `nainte de
a ne da seama prea bine cum s-a `nt`mplat asta.
Tocmai pentru a elimina un asemenea risc, avem
nevoie acum, mai mult ca niciodat\, de o societate
civil\ puternic\, una care s\ arate spre acele lucruri
interzise, s\ ne fac\ s\ renun]\m la ele `nainte de a fi
prea t`rziu. Ultimele dou\ s\pt\m`ni au fost suficiente
spre a ne reaminti c\, pentru a putea p\stra o demo-
cra]ie, e absolut necesar ca toate mecanismele ei s\ fie
func]ionale. Iar o societate civil\ puternic\ este un me-
canism esen]ial.

Cine (ne) caut\
sub c\ptu[eal\?

Fado – versurile care au suspendat muzica
R\zvan }upa
cosmint@expres.ro

C
u trei ani ̀ n urm\, Susana Aguiar,
alias Misia, era un nume abia
cunoscut, pe care `l pomeneam

`n timpul discu]iilor cu prietenii. „E
un fel de fado, dar sun\ foarte
original”,  mi se spunea. Celebra c`n-
t\rea]\ portughez\ a ajuns s\pt\m`na
aceasta [i `n Rom=nia [i a sus]inut, pe
6 decembrie, la Sala Palatului din
Bucure[ti, un concert de muzic\ fado.

„Fado a ajuns la mod\, e foarte di-
ficil s\ c`n]i ceea ce sim]i atunci c`nd
produc\torii caut\ noi moduri de a
interpreta fado numai ca s\ r\spund\
cererii de pe pia]\”, a avertizat Misia
de la bun `nceput. „Exist\ c`teva sute
de piese fado pe care portughezii le

pot interpreta. Pe muzica acestor
piese e[ti liber s\ a[ezi poemele care
`]i plac” – [i-a `nceput ea concertul.
Misia [i-a „am`nat” c`teva secunde
fiecare pies\ pentru o descriere a
poemului `n englez\ [i francez\.

Considerat a fi un ritual al emo-
]iilor, fado `[i trage seva din triste]ea
[i nostalgia ce i-au caracterizat
`ntotdeauna pe latini, a explicat
Misia, care este considerat\ urma[a
Amaliei Rodrigues. „Noi, `n Portu-
galia, nu avem prea mult\ informa]ie
vizual\ `n felul `n care ne interpret\m
muzica. Nu avem gesturi spectacu-
loase, dansuri – ca spaniolii ori
argentinienii. Noi st\m drept, aproa-
pe f\r\ s\ gesticul\m, [i c`nt\m
despre destin. St\m a[a... [i destinul
vine... bum!” a glumit artista.

1 decembrie,
Bucure[ti, Pia]a
Universit\]ii, ora 12:09.
Doar c`]iva trec\tori [i
vreo trei jandarmi.
Nimic ie[it din comun. 

Cristian Neagoe
cristian.neagoe@gmail.com

P
este numai un minut
`ns\, locul devine
ne`nc\p\tor. Aproape

100 de oameni se opresc
„`nt`mpl\tor” `n fa]a cor-
tului Uniunii PSD+PUR,
a[ezat `n parcul Teatrului
Na]ional. „~nt`mpl\tor”, to]i
mestec\ bomboane sau pu-
fule]i. Mult\ pres\, aparate
foto, camere video, micro-
foane. „Ce face]i aici?”,
„De ce m`nca]i bomboa-
ne?” s`nt `ntreb\rile care se
aud cel mai des. „Nu [tim.
E frumos s\ m\n`nci bom-
boane `n centru. E mi[to s\
te plimbi cu metroul.” La

12:20, fiecare pleac\ `ntr-o
alt\ direc]ie. Locul r\m`ne
din nou gol. L`ng\ cortul
PSD, c`teva pungi cu bom-
boane pe care le culeg
copiii str\zii.

Reporterii [tiu foarte bine
ce s-a `nt`mplat. Cu vreo
s\pt\m`n\ `n urm\, cineva
d\duse drumul pe Internet
unui mail care propunea,
fix`nd data, ora [i locul, o
`nt`lnire anti-N\stase. „Sub
nici o form\ nu intra]i `n
conflict cu poli]i[tii sau cu
vreo alt\ persoan\. Dac\
tinerii pesedi[ti v\ ofer\
pliante, oferi]i-le bomboa-
ne `n schimb. Aceast\
ini]iativ\ nu apar]ine nici
unui partid politic”, se
detalia `n mesajul  popula-
rizat prin Internet.

Flashmob [i la Ia[i

Conceptul acestui gen de
aglomer\ri spontane (flash-
mobs), aparent inexplica-
bile, a fost creat `n vara

anului trecut de un t`n\r
din New York, despre care
tot ce se [tie e c\ se
nume[te Bill. Pe 19 iunie
2003, exact la ora 19:27,
150 de persoane s-au adu-
nat `n departamentul de
covoare al unui super-
market din Manhattan, au
`nconjurat un covor persan
de 10.000$ [i i-au cerut
v`nz\torului, r\mas per-
plex, s\ le sf\tuiasc\ dac\ e
bun sau nu pentru a se face
dragoste pe el. La 19:37, `n
magazin r\m\sese numai
v`nz\torul, mas`ndu-[i t`m-
plele nelini[tit. Dup\ doar
c`teva s\pt\m`ni, astfel de
aglomer\ri spontane se
produceau `n Amsterdam,
Singapore, São Paulo, Du-
blin, Zürich, Viena.

Nici `n România flash-
mob-ul nu e tocmai o nou-
tate. Pe 1 noiembrie 2003,
vreo 30 de persoane s-au
apucat s\ danseze conga `n
magazinul Unirea. Ceva mai
recent, peste 200 de oa-

meni au desf\cut c`te o
portocal\ `n magazinul
Orange din complexul Orhi-
deea. {i la Ia[i s-a orga-
nizat un flashmob. Instruc-
]iunile cereau ca oamenii
s\ intre lega]i la cap `ntr-o
anumit\ farmacie, s\ cear\
„un comprimat de acid ace-
til salicilic” [i s\-l `nghit\
dup\ ce l-au cump\rat.

Din p\cate, felul `n care
românii au ales s\ adapteze
conceptul de flashmob reu-
[e[te s\-i distrug\ acestuia
nucleul apolitic, anticorpo-
ratist, anticonsumist. Flash-
mob-ul a fost g`ndit ca
spectacol, for]ele pe care le
poate pune la lucru exer-
cit\ `ns\ o atrac]ie mult
prea mare. Pagina de Inter-
net www.weblog.ro/ aglo-
merarispontane ofer\ o bun\
descriere a regulilor care
fac ca un flashmob s\ fie
reu[it. Ruptura `n cotidian
[i reactivarea mir\rii ar fi
un bun `nceput pentru doar
zece minute de `nt`mplare.

Zece minute de „pur\ `nt`mplare”

Mai mult MOB dec`t FLASH



Constantin Vic\
constantin.vica@gmail.com

C
`nd a fost adus\ la
Muzeul Na]ional de
Art\ al României, sa-

bia lui {tefan cel Mare a
fost vizitat\ de 11.000 de
români. Expozi]ia Supra-
realismul `n Belgia, care a
durat `ntre 8 octombrie [i 5
decembrie 2004, a adunat
doar 4.000 de vizitatori.
Cam pu]in, cum s\ con-
duc\ 4.000 de suprareali[ti
o ]ar\? Dar orice su-
prarealist are dou\ vie]i:
visul [i realitatea. Automat,
facem 8.000 de suprarea-
li[ti. Iar visul [i realitatea au
dou\ logici care se combin\
exponen]ial, deci 8.000 ori
8.000 fac 64.000.000. {i
cum totul se `mparte la
num\rul de aur, adic\ Pi,
rezult\ vreo 20.000.000.
Exact popula]ia României,
f\r\ a-i num\ra pe securi[ti
[i pe cei 11.000 de fani ai
voievodului. Concluzia e
una [i sigur\: poporul
român tr\ie[te o democra]ie
suprarealist\, chiar dac\ doar
4.000 dintre noi voteaz\ la
urna mobil\ a artei.

}ara mam\, Belgia

{tim c\ la venirea regelui
Carol I eram o Belgie a
Orientului, c\ berea Stella
Artois e bun\ [i c\ René
Magritte e un tip care-l lua
peste picior pe Dali. Ce nu
[tim este c\ dou\ luni la
Muzeul Na]ional de Art\ a
sta]ionat mi[carea supra-
realist\ belgian\. Cu to]i
reprezentan]ii s\i de la
1900 toamna p`n\-n 2002.
Pentru c\ suprarealismul
nu este mi[carea de avan-
gard\ istoric\, a[a cum ni
s-a predat la [coal\, ci un cu-
rent continuu, un contra-cu-

rent, ca s\ fim mai exac]i.
L-ai pomenit pe Andy
Warhol retu[at de-un su-
prarealist, c`nd lucrurile ar
fi trebuit s\ stea invers?
Adic\ juna Marilyn Mon-
roe s\ se vorbeasc\ pe sine,
ca [i cum ar fi doar un
discurs, o imagine? Sau, [i
mai r\u: o domni[oar\ (tot
suprarealist\!) – Claudine
Jamagne – coboar\ roata
lui Duchamp (sora cele-
brului pisoar) de pe soclul
ei [i-o `ncal]\ cu un pantof
de dam\, toc cui, 12 cen-
timetri? Tipii ace[tia chiar
fac tot ce vor din art\, apoi
[i din via]\, c`nd se apuc\
de compus obiecte. Dac\
ave]i prieteni ochelari[ti
sau buc\tari, s\ nu-i duce]i
la muzeu! Vor g\si ochelari
pentru un singur ochi
(Marcel Marien – Unicat)
[i cruci din cu]ite sau
linguri]e pl`ng`nd (Jean
Wallenborn – Portretul
unui gastronom). P\durarii
vor descoperi p\durile din
crengu]e ale lui Tom Gutt
(P\dure `n octombrie l-ar
face gelos pe Lenin cu to]i
cop\ceii s\i de care flutu-
r\-n v`nt steagul ro[u), in-
stalatorii ar afla c\ o cheie
viseaz\ noaptea broa[te de
u[i, iar studen]ii filosofi
vor `nv\]a c\ Libertatea
spiritului (René Magritte) e o
femeie goal\ c-o pip\-n m`n\,
genul Alexandru Paleologu,
nu Adrian N\stase.

Lumea ca voin]\ [i
fotografie

Cum observa [i Paul Nou-
gé (suprarealistul belgian
par excellence), lumea ex-
terioar\ nu prea e treaba
altora, e treaba noastr\.
Astfel c\ purcede la R\v\-
[irea imaginilor, la aboli-

rea reprezent\rii lumii prin
fotografie. Imaginea nu
mai spune cum este, ci cum
se vede, adic\, (re)vorba
lui Urmuz, pelicanul sau
babi]a. Oameni privind cu
aten]ie prin perete ca [i cum
ar vedea ceva dincolo. Eu
cred c\ ei v\d ceea ce
viseaz\ cheia din paragra-
ful precedent. Sau alearg\
c\tre colajele lui Max
Servais, din care r\sar
capetele lui Baudelaire,
Hegel [i Freud. Belgia: o
]ar\ mic\, c`teva fe]e!

Adunate, lucr\rile bel-
gienilor par un reu[it por-
tret de grup. Dar `n spatele
lor se afl\ o poveste „bal-
canic\”, cu tr\d\ri [i b\[-
c\lie (mai ales la adresa lui
Magritte, tartorul), cu de-
nun]uri culturale [i schim-
buri acide de replici. Pentru
c\ suprarealismul belgian
are `n compunere cel pu]in
[ase grupuri cu versiunile lor
diferite despre politeia artistic\.

C’est un autre
objet caché

Expozi]ia nu a vrut s\ fie
dezv\luirea unui fenomen

avangardist [i fixat istoric.
Ar fi fost o contradic]ie.
C`t\ vreme cuprinde lu-
cr\ri contemporane, supra-
realismul nu este mort, el
se face [i se preface cu fie-
care nou\ genera]ie. Ima-
ginarul se extinde, temele
se reiau [i se auto-ironizea-
z\, lupta cu alte curente e
continu\ (cazul Warhol, de
exemplu).

O dominant\ r\m`ne ca-
pacitatea lui de a r\sturna,
de a duce privirea `n
partea cealalt\ a lucrurilor.
Cum scria [i Xavier Ca-
nonne, comisarul expozi-
]iei, suprarealismul nu se
las\ prins `ntr-o singur\ is-
torie, cu sf`r[it [i punct. Supra-
realismul merge p`n\ la
cap\t, dar dac\ nimeni n-a
inventat `nc\ acest cap\t?
Poate [trumfii, cine [tie...
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ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

P
oate c\ unii `[i mai amintesc de felul `n care
Republica Socialist\ România prospera pe h`rtie,
`n timp ce popula]ia suferea de foame [i de frig.

Era epoca `n care activi[tii raportau recolte record de
gr`u de pe suprafe]e unde abia vedeai zece fire
pipernicite, ce se puteau culege pe loc, cu secera. Era
epoca `n care nivelul de instruire al popula]iei cre[tea
mereu `n scripte, de[i num\rul absolven]ilor de liceu
analfabe]i mai c\-l egala pe cel al activi[tilor cu acelea[i
probleme. Era epoca `n care nivelul de trai al cet\]enilor
de h`rtie ai României socialiste cre[tea mereu, dar
cet\]enii reali aveau cartele de p`ine, se b\teau pentru
o m`n\ de f\in\ [i st\teau la coad\ zece ore pentru
c`teva ou\ sau un litru de ulei [i dou\ zile pentru o
butelie de aragaz. Dar cine putea contrazice realitatea
rapoartelor, a situa]iilor oficiale, a concluziilor opti-
miste? Cine `ndr\znea a[a ceva?

S`nt lucruri de care e greu s\ scapi. Fascina]ia
solu]iilor pe h`rtie e unul dintre ele. ~ntr-un fel, e [i normal:
c`t de simplu e s\ scrii pe o h`rtie „Corup]ia `n România
a fost eradicat\” [i, eventual, s\ tragi `n josul h`rtiei o
semn\tur\ oficial\ [i-o [tampil\ mare, de stat [i de
guvern. Cine poate contrazice a[a ceva? Scrie acolo,
negru pe alb! E de la guvern, nu de la un terchea-ber-
chea! {i ce dac\ `n realitate se mai `nt`mpl\? Sigur c\
se mai `nt`mpl\, doar se `nt`mpl\ [i `n Occident, chiar [i
la americani... oameni s`ntem. Dar „astea-s cazuri
izolate, tovar\[i!”.

Interesant e c\ mecanismul nu func]ioneaz\ numai
aici, `ntre noi, balcanicii. Func]ioneaz\ – [i `nc\ din plin –
la Bruxelles, dup\ cum o arat\ negocierile României
pentru aderarea la Uniunea European\. De comun
acord, oficialii de la Bruxelles [i cei de la Bucure[ti par
s\ considere c\ cinci kilograme de legi anticorup]ie au
eliminat corup]ia, un pachet de m\suri legislative pri-
vind educa]ia a adus [colile din România la standarde
europene, iar legile propriet\]ii au rezolvat toate cazu-
rile de retrocedare. C`nd aude de legile anticorup]ie,
orice poli]ist se ru[ineaz\ [i-]i `napoiaz\ cei o sut\ de
dolari cu care ai vrut s\-l mituie[ti, vame[ul de la
frontier\ `]i bate obrazul c`nd `i `ntinzi pa[aportul garnisit
cu o m`n\ de euro, iar Micky de la guvern ro[e[te fecio-
relnic [i o ia la fug\ doar c`nd vede pachetul cu dolari.

E-adev\rat c\ birocra]ia european\ pare s\ se
`ntreac\ cu birocra]ia din fostele ]\ri comuniste, dar asta
nu trebuie s\ ne mire prea tare. ~n definitiv, birocra]ia
comunist\ nu a reprezentat dec`t o hipertrofiere a unui
model european pre-comunist, menit – `n forma sa
kafkian\ – s\ creeze un simulacru de eficien]\. E solu]ia
la care apeleaz\ cei incapabili s\ fac\ fa]\ problemelor
reale – se acoper\ cu h`rtii. A fost cazul comuni[tilor,
oameni cu studii pu]ine, eficien]\ minim\ [i birocra]ie
maxim\. M\ tem c\, ici [i colo, e [i cazul `nal]ilor
func]ionari europeni, pu[i `n fa]a unei unific\ri continen-
tale pe care nu o prea pricep.

Nici guvernul României, nici oficialii de la Bruxelles
nu cred, de fapt, `n eficacitatea h`rtiilor. Sper\ doar c\
restul lumii va crede `n eficien]a lor ([i-a func]ionarilor).
Dau impresia c\ trebuie s\ bifeze repede ni[te puncte,
s\ dovedeasc\ „realiz\rili” României pe h`rtie [i s\ m`ne
ciurda de cet\]eni `n Europa, a[a cum mai ieri al]ii (sau
aceia[i) voiau s-o m`ne `n comunism.

De ai no[tri nu m\ mir – at`ta [tiu, at`ta fac. Dar parc\
de la europeni m\ a[teptam la mai mult. Dac\ nici ei nu
[tiu diferen]a `ntre o lege pe h`rtie [i povara aplic\rii ei,
`nseamn\ c\ p`n\ la urm\ o s\ izbutim cea mai mare
lovitur\ de imagine a secolului: o s\ integr\m Uniunea
European\ `n România. Asta da „realizari”, tovar\[i!

„Realiz\rili”
la masa U.E.

De mult\ vreme ne punem `ntrebarea: cine
conduce România? Contrar a[tept\rilor populare,
biata noastr\ republic\ e condus\ de
suprareali[ti. Nu prea v\ vine s\ crede]i, dar
urmeaz\ un calcul simplu...

Â Organizator: Comisariatul General
pentru Rela]ii Interna]ionale al Comu-
nit\]ii franceze Valonia-Bruxelles

Â Comisar expozi]ie: Xavier Canonne
Â Aproape 200 de lucr\ri
Â Aproximativ 30 de arti[ti
Â Catalog color 112 pagini (con]ine o in-

troducere, un tabel cronologic, o parte
dintre lucr\ri, lista lucr\rilor expuse [i
o prezentare a fiec\rui artist)

Â 4.000 de vizitatori Marcel Marien, L'introuvable

Max Servais, Ultimatum

Paul Nougé, La Subversion des Images

{trumfii, sabia lui
{tefan [i Magritte

„Libertatea g`ndirii
este g`ndirea posibil\
a Sensului,
Imposibilul pentru
g`ndirea posibil\” –
René Magritte



E
xact a[a func]ioneaz\
romanele scrise de
Sophie Kinsella: fie-

care cititoare trebuie s\ se
poat\ reg\si `ntr-unul din-
tre personaje, citind roman
dup\ roman din seria
Shopaholic (M\ dau `n v`nt
dup\ cump\r\turi) `n c\u-
tarea personajului pereche.
Re]eta nu este nou\, dar
cum romanele de acest fel
au proliferat, a fost numit\
chick lit. Literatur\ pentru
femei, scris\ ca un roman
antrenant, `n stilul artico-
lelor din revistele de mod\.
Chick lit pare a se fi lansat
cu Jurnalul lui Bridget

Jones al lui Helen Fiel-
ding, devenit un feno-

men, v`ndut `n mii

de exemplare [i transfor-
mat `n cunoscutul film cu
Renée Zelwegger.

Fenomenul Bridget Jo-
nes continu\, mai ales c\
tocmai a fost lansat un nou
film. Dar Bridget a devenit
`ntre timp bunica simbo-
lic\ a unor Becky Bloom-
wood (eroina lui Sophie
Kinsella) sau Andrea Sachs
(eroina lui Lauren Weis-
berger). Shopaholic (M\
dau `n v`nt dup\ cump\-
r\turi), primul roman al lui
Kinsella dintr-o serie de
cinci, [i Diavolul se `mbrac\
de la Prada al lui Weisber-
ger au fost `n topul de best-
seller al „New York Times”
luni `n [ir.

Important este
s\ se reg\seasc\
cititorii `n roman

Urma[ele lui Bridget nu
caut\ doar b\rbatul ideal,
ci [i credit-cardul f\r\ li-
mite, [i magazinele perfec-
te, [i slujbele ideale. Chick
lit, ap\rut\ `n Anglia, a
traversat repede oceanul,
ajust`ndu-[i re]eta pentru
publicul american. Becky
Bloomwood este, ca [i
creatoarea ei, Sophie Kin-
sella, englezoaic\, iar An-
drea Sachs, ca [i Lauren
Weisberger, americanc\. An-
drea a lui Weisberger nu
este chiar at`t de `nnebunit\
dup\ cump\r\turi, ci mai
degrab\ dup\ o slujb\
foarte bun\ la o revist\ de
mod\. Dar diferen]a de un
ocean nu mai conteaz\
c`nd vine vorba despre a fi
la mod\. Casele de mod\

celebre s`nt aproape ace-
lea[i `n ambele ]\ri, iar
c`nd lui Becky Bloom-
wood nu `i mai ajunge
Londra, zboar\ spre Man-
hattan, spre magazinele pe
care le frecventeaz\ [i per-
sonajele lui Weisberger.

Pe l`ng\ Becky [i An-
drea, apar tot felul de alte
personaje-tip, pentru ca
fiecare cititor s\ `[i g\-
seasc\ personajul-pereche.
Recunosc c\ nu `mi este
`nc\ foarte clar care dintre
personajele din Shopaholic
& Sister pe care testul
on-line m\ `ndemna s\ `l
citesc `mi poate fi pereche.
S\ fie sora cea nesuferit\ a
lui Becky, cea care nu
suport\ s\ mearg\ la cum-
p\r\turi? Sau logodnicul
ei? Oricum, aceste dileme
pot fi dep\[ite urm`nd `n-
demnul de pe coperta c\r-
]ii: „Trimite acest cupon [i
po]i c`[tiga o excursie de 6
zile/5 nop]i la Londra, $5
000 cash [i un pr`nz cu
Sophie Kinsella, pentru
tine [i cea mai bun\ «sor\
de shopping» a ta”. Nici
m\car Bridget Jones nu ar
putea rezista unei aseme-
nea tenta]ii de a deveni
Becky Bloomwood.

pop-cultura teorie [i practic\
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ARS COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

P
entru c\, iaca, `n c\mara noastr\ din pagina 4 zac
deja la p\strare (`n congelator) patru cutii cu
de-ale gurii, deci a trecut, cum ar veni, o lun\ de

c`nd supliment\m cultural, am zis c\ n-ar fi r\u s\ d\m
o rait\ prin ce s-a adunat, s\ v`r`m cutiile la microunde,
s\ re`nc\lzim m`ncarea [i s\ gust\m. Mmmm: cam fad,
cam ca afar\: b\ltit, obosit, f\r\ vlag\. Nu chiar nes\rat,
da’ nici picant. O zeam\ chioar\, lung\. Atunci, s-o d\m
`n clocot cu ceva piperat, s\ `ntoarcem foaia la sf`r[it de
s\pt\m`n\ [i s\-l alegem pe cel mai vrednic dintre
condimente, cel mai pi[c\cios, mu[c\tor, `n]ep\tor,
ustur\tor: ardeiul iute. Nu `nainte `ns\ de a-i a]`]a un pic
pe iubitorii de savantl`curi.

A[adar, ce-i ardeiul iute [i ce vrea el? Nimic mai
simplu dec`t s\ deschidem un atlas botanic sau s\-l
chem\m `n ajutor pe prietenul google, spre a afla c\,
a[a cum b\nuiam, ardeia[ul, zis [i ardeic\, pip\ru[,
papric\, piparc\, pip\ri[\, piper, pip\ru[c\, ciu[c\,
]u[c\, ba chiar piper, e fratele mai mic al ardeiului gras.
C\ se trag am`ndoi, cu toat\-ncreng\tura de ta]i, unchi,
bunici, veri[ori [i nepo]i (galbeni, verzi, ro[ii, portocalii
sau chiar albi), dintr-o str\veche familie, Capsicum; c\
neamul lor a v\zut lumina zilei acum vreo 10.000 de ani
`n s\lb\ticia Americii de Sud; c\ ar fi fost cultivat de
b\[tina[i prin Mexic acum vreo 4.500 de ani; c\, dup\
alte [coli de g`ndire, ar fi `nceput s\ fie cron]\nit cu poft\
[i crescut `n ograd\ de str\mo[ii bolivienilor prin 7.000
`.Hr.; c\ `n Europa a fost adus de conchistadori (unii zic
c\ de `nsu[i Columb) [i c\ de atunci for]a lui cuceritoare
n-a mai putut fi oprit\. Capsicum annuum sau, [i mai
n\b\d\ios, Turbocapsicum anomalum s-a r\sp`ndit cu
iu]eal\ `n toate buc\t\riile lumii, din India `n Caraibe, din
Ungaria `n Tailanda, din Mexic `n China, din Turcia `n
Italia. Oare de ce?

Pentru c\, i-o spune [i numele românesc, arde. Iar
prima fript\ bine e chiar limba. Hai s\-l vedem atunci
trecut prin, vorba ceea, alte glasuri, alte cuhnii. Chilli,
Chilli Pepper, Hot Pepper, Tabasco Pepper, piment fort,
poivron, Poivre de Cayenne, chile, paprika, Paprika,
Scharf Pfeffer, pere], biber, flefle had`, l`-]i-ao, pili-pili.
Oh [i vai, c`te am putea povesti despre odiseea
paprica[ului prin Evropa cea de mijloc sau despre
n\zb`tiile lui chilli con carne, sc\pat din ceaunele
mexicane [i d`nd buzna prin lume, despre zv`cnetul
[erpilor tailandezi `n sos de pili-pili, despre ciorbele
noastre cu ciu[c\-mb`rzoiat\. Cine [tie c`nd om avea
r\gaz, ca-n burdihanu’ Ancu]ei, spre a le dep\na pe
toate? Ba[ca pove[tile cu Pip\ru[ P\tru, Petrea
Piperiul, Pip\ru[ Viteazul, cel mic [i-afurisit, Spaima
Zmeilor de pretutindeni.

Alta ni-i `ns\ nelini[tea: c\ nu apuc\m a v\ `n[ira de
ce-i `n stare alesul nostru. Ce face el c`nd d\ iama prin
m`nc\ruri? D\ gust, frige limb\, g`tlej, stomac, treze[te
din mahmureal\, agit\ sucuri, saliv\, scoal\ din mor]i.
De unde s\-i vin\ oare for]a asta de reac]ie rapid\? Din
capsicaina cu care-i burdu[it [i care face to]i banii. Ne-o
spune dr. Richard Schulze, un fel de Einstein al
ierburilor. Cit\m: nu exist\ alt\ plant\ care s\ produc\
mai accelerat asemenea schimb\ri metabolice [i
fiziologice `n corp. Capsaicina [i capsinina ardeiului iute
au propriet\]i de stimulent digestiv, energizant,
anti-microbian, carminativ, anti-catharal, anti-migrenos,
anti-canceros, antialergic, antiastmatic, antireumatic,
sialagog, hipotensor, afrodisiac. Am `ncheiat citatul.

Ce-a vrut s\ spun\ doctor Schulze? Mai pe-n]elesul
plebei, c\ ardeiul iute te ]ine `n form\, c\ are mereu
ceva anti-, c\ te scap\ de kilograme `n plus, de
tensiune, de cancer, diabet, c\-]i ia durerile de cap [i de
[ale cu m`na. C\-i bun pentru toate luptele intestine,
c\ci le d\ ghes [i le bag\-n vitez\. E ca un pumn `n
plex. Iar dac\-i pref\cut `n tinctur\ [i b\ut (fix 30 de
pic\turi), taie pofta de t\rie chiar celor mai `nr\i]i
be]ivoci. {i ]ine]i-v\ bine: `mpreunat cu suc de cartof, e
viagra curat\. Nu degeaba Red Hot Chilli Pepper le-o
zice de la obraz tuturor posacilor [i slei]ilor: Califor-
nication! V-am enervat, indispus, s`c`it, a]`]at cu pican-
teriile-aceste? Cu-at`t mai bine ]\rii!

Suplimentul lui JUP

Arde-i!

Luni de fiere, Pascal Bruckner, Editura Trei,
2001 – Este o carte dureros de necesar\ pentru
ceea ce se `nt`mpl\ de foarte multe ori cu via]a de
cuplu, mai ales `ntr-o lume a[a nebun\ precum cea
a zilelor noastre.

Memoriile lui Hadrian, Marguerite Yourcenar,
Editura Humanitas, 2001 – O carte care mie, cel
pu]in, mi-a schimbat felul `n care eram obi[nuit
`nainte s\ tratez rela]ia cu oamenii. Mi-a[ dori s\

o am pe noptier\ `n fiecare sear\
pentru a reciti anumite pa-

saje... Din p\cate, nu am
reu[it s\ o mai g\sesc `n
libr\rii. Fac un apel, pe
aceast\ cale, c\tre cititorii

„Suplimentului de cultur\”,
poate unul dintre ei are

cumva dou\ exemplare
din aceast\ carte [i mi-
ar putea trimite [i mie
unul.

Robert Turcescu v\ recomand\:

Sophie Kinsella (st`nga) [i Lauren Weisberger
au descoperit re]eta succesului: cump\r\turile

LAMERICA
de CASIANA IONI}|

Mai `nt`i, unul dintre multele teste on-line f\cute
`ntr-o pauz\ de cafea mi-a spus c\, dac\ a[ fi un
teoretician al secolului XX, a[ fi Jacques Lacan.
Sup\rat\ pentru c\ nu mi-au fost recunoscute
`nclina]iile barthesiene, am `ncercat alte teste, mai
pu]in intelectuale, pe care le speram mai potrivite.
A[a am ajuns s\ aflu c\ nu a[ putea fi `n nici un caz
Becky Bloomwood, dar c\, dac\ a[ citi cu aten]ie
noua carte a lui Sophie Kinsella, Shopaholic &
Sister, a[ putea s\ `mi g\sesc personajul-pereche.

C\r]i pentru
conturi grase

Autoarele au absolvit [coli prestigioase
(Weisberger, Universitatea Cornell, iar
Kinsella, ca [i Helen Fielding, Oxford) [i
ambele au lucrat `n pres\ `nainte de a-[i
publica romanele (Weisberger la „Vogue”,
Kinsella a fost consultant financiar pentru
diverse reviste din Marea Britanie).
Am`ndou\ au grij\ s\ se distan]eze de per-
sonajele lor, spun`nd c\ nu s`nt chiar at`t
de obsedate de cump\r\turi [i de carier\ [i

c\ romanele nu au mare leg\tur\ cu via]a
lor real\. Nici Kinsella, nici Weisberger
nu pretind a scrie opere literare. Important
pentru am`ndou\ este ca fiecare cititor s\
se reg\seasc\ `n unul dintre personajele
lor. Kinsella a afirmat `n repetate r`nduri
c\ nu o deranjeaz\ eticheta chick lit dac\
asta `nseamn\ c\ romanele ei au priz\ la
public. Cifrele de v`nz\ri arat\ c\ au [i c\
chick lit, varianta pop englezo-american\
a rafinatei écriture féminine franceze, este
un produs vandabil.

Tr\s\turi comune

Jurnalul lui Bridget Jones,
Diavolul se `mbrac\ de la Prada
[i M\ dau `n v`nt dup\
cump\r\turi au ap\rut `n limba
român\ la Editura Polirom.



N-am cum s\ uit primul
meu pelerinaj la o
m\n\stire din Nordul
Moldovei. Nici eu, nici al]i
c`]iva pionieri frunta[i,
chirci]i `n autocar,
rug`ndu-ne s\ ajungem mai
repede [i s\ g\sim un
veceu. C`nd u[ile automate
s-au deschis puf\ind, am
r\suflat u[ura]i [i am
n\v\lit afar\, ca prin poarta
Raiului, c\tre cele mai
apropiate tufi[uri. Cel mai
recent drum pe care l-am
f\cut la m\n\stire a fost
prin iulie. Am plecat cu
so]ia pe Ceahl\u. La
poalele muntelui era o
vreme frumoas\, ca `n
prima zi de dup\ Facere, iar
c\tre sear\ ne-a prins
potopul: ploaie cu ghea]\
c`t nuca, o schimbare de
temperatur\ de la 30 la 0
grade. La Dochia nu am
mai g\sit locuri de cazare.
{i tocmai c`nd era c`t pe ce
s\ ne `mp\c\m cu g`ndul
c\ o s\ dormim `n sala de
mese, am f\cut o `ncercare
la schitul din apropiere.
Ne-a primit un c\lug\r f\r\
alt\ `ntrebare dec`t dac\ ne
mul]umim cu pu]inul unei
camere `n care abia
`nc\peam noi [i rucsacii.
Am dormit ca `ntr-un hotel
de cinci stele. Nu mai pot
s\-mi `nchipui „s`nul lui
Avraam” altfel dec`t o chilie
s\pat\ sub p\m`nt.

~
ntre turism [i pelerinaj,
g\se[ti pe Internet o ge-
neroas\ ofert\, numit\

„turismul de pelerinaj”.
Acesta este motivat, se spu-
ne, „de considerente spiri-
tuale [i se manifest\ mai
ales cu ocazia s\rb\torilor
religioase tradi]ionale”. La
www.manastiri.go.ro sau la
www.ortodox.ro, de exemplu,
g\se[ti ghiduri complete ale
m\n\stirilor române[ti [i
po]i afla c\ drumurile cele
mai scurte c\tre Dumnezeu
`ncep de pe DN2, DN17,
DN28-28A etc. Vrei o
vizit\ pe muntele Athos?
Nici o problem\: www.ma-
cedonian-heritage.gr/Athos
`]i d\ [ansa s\ o faci on-line
din solitudinea scaunului
t\u ergonomic. Nu-i nimic
r\u `n asta. Numai c\, mai

c`rcota[ din fire, nu pot
s\-mi ascund m`hnirea
care m\ cuprinde c`nd v\d
c`te m\n\stiri – locuri des-
tinate, dup\ mine, tihnei [i
singur\t\]ii `mpreun\ cu
Dumnezeu – au site. Nu
[tiu de ce icoanele `n Ma-
cromedia Flash, pozele de
grup cu c\lug\ri z`mbitori,
consemn\rile unei m\icu]e –
„O zi din via]a mea la m\-
n\stire”, à la Jurnalul lui
Bridget Jones –, mesajele
publicitare gen „Visit Mount
Athos!” `mi dau frisoane.
Ce s\ zic c`nd aflu c\ o m\-
n\stire nu are ctitori, ci,
mai nou, sponsori: S.C. Ar-
dealul S.A., S.C. Ardudana
S.A., S.C. Barbu S.R.L.,
S.C. Rex Mobil, S.C. Net
Access S.R.L., S.C. Sermis
Electronic S.R.L., S.C.
Expert Sermis S.R.L.?
Cum companiile amintite
nu s-au g`ndit la toate, exis-
t\ [i pustnici care solicit\
pe Internet o ma[in\: „AVEM
MARE NEVOIE DE UN
MIJLOC DE TRANSPORT...
[i nu dispunem de resursele
financiare necesare achi-
zi]ion\rii unui autovehicul”.

C`t despre „conside-
rentele spirituale” care ne

poart\ pe la m\n\stiri, cred
c\ ast\zi pelerinajul a fost
`nlocuit aproape `ntru totul
cu turismul. Motivele „tu-
rismului de pelerinaj” au la
baz\ mai degrab\ frumu-
se]ea picturilor, peisajul
spectaculos, confortul ofe-
rit. M\n\stirea care de]ine
o icoan\ ce pl`nge repre-
zint\ cu siguran]\ un obiec-
tiv turistic cotat cu mai multe
stele dec`t un biet schit
ascuns `n inima p\durii.

Acum, drept s\ spun,
m\ bate [i pe mine g`ndul
s\ m\ retrag la m\n\stire.
At`t doar s\-mi g\sesc ni[te
firme care s\-mi sponso-
rizeze singur\tatea. Iat\
strictul necesar de care a[
avea nevoie pentru asta:
laptop, Intel Pentium 4 la 3
GHZ, HDD de 80 GB,
ComboDriwe 16 X, un
giga de RAM, LAN Wire-
less, un televizor Panaso-
nic flat [i anten\ parabolic\
pentru a prinde culorile
divine ale PAX-ului... E-
ventual, [i-un Land Rover
4x4 cu amortizoare Mon-
roe, care s\ m\ poarte lin pe
zbuciumatele [i neb\nuitele
c\i ale Domnului.

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

N
u-mi place s\-mi spun\ so]ia de
prea multe ori s\ fac un lucru.
A[a c\ ori `l fac, ori `i zic s\ tac\.

Dar, ca so] complexat ce s`nt, v\ ̀ ntreb:
„A]i v\zut vreodat\ femei t\c`nd?”.

Nenorocita de mas\ din buc\t\rie
m\ privea cu o triste]e de film indian.
I se rupsese un picior [i tot ce punea
soacr\-mea pe ea se pr\bu[ea pe
covor, spre marele meu deliciu. Un
cui. At`t `i trebuia rablei [i totul
revenea la normal. N-am timp!

M\ uitam la TV, `ntr-o zi ploioas\,
[i am v\zut c\ Mutu tocmai regulase
cinci curve [i se l\uda. Ce b\rbat! {i
eu nu-s `n stare s\ bat un cui sifilitic
`n mas\? Femeie, d\-mi ciocanul!

{tiam c\ nu fac parte din marea
gint\ a cioc\narilor lumii, a[a c\
trebuia s\ m\ concentrez destul de
ap\sat. Rezumat: iau ciocanul, cuiul,
pun chita [i poc! Cuiul intr\ perfect.
~n m`na mea.

B\rba]ii s`nt de regul\ rezisten]i la
durere. Eu nu. Urlam groaznic [i `n-

juram ca un mi-
ner beat venit s\
ne apere. Acum
[tiu cum se sim]ea Pinocchio. Fuga la
doctor!

Intru `n tromb\ `n cabinetul omu-
lui, m\ `mpiedic de scaun [i... M-am
trezit pe patul de spital, cu capul
bandajat. Cic\ d\dusem cu ]easta de
biroul doctorului [i l-am umplut de
s`nge. Mi-au pus [ase copci `n
c\p\]`n\. Cel pu]in a[a spunea
infirmiera care mi-a cerut 10.000
s\-mi schimbe cear[aful.

{ase copci! S`nt un erou. B\rba]ii
cu cicatrice s`nt cei mai sexy. {i eu
am ditamai borta. Care Mutu? M\
sim]eam super viril. ~ncepea s\-mi
plac\ infirmiera. Din p\cate, m\ durea
cumplit m`na, cu cui cu tot.

Bobi

~
n ultima edi]ie a emisiunii „Parte de carte”, Dan C.
Mih\ilescu f\cea un „apel la calm”, adresat tuturor
celor indigna]i/`ngrijora]i de valul literaturii „porno” ce

str\bate libr\riile noastre de 14 ani [i ceva `ncoace.
„Omul care aduce cartea” spunea c\ e o chestie
trec\toare, n\scut\ din mentalitatea celor aproape cinci
decenii de abstinen]\ ideologic\. „Nu e bine s\ vorbe[ti
despre…”-ul a c\p\tat valen]e interesante `n literatur\,
poate, acolo unde parte din ce e catalogat „porno” este
[i valoros ([i, `mi permit s\ adaug, „restul” se va
consuma de la sine, o dat\ cu trecerea anilor).

C`nd mut\m `ns\ discu]ia de pe fila de carte pe sticla
televizorului, cuv`ntul „porno” ar trebui s\ ne dea de
g`ndit [i reg`ndit.

Nim\nui nu cred c\ i-a trecut (`nc\) prin cap, dar ce
interesant\ ar fi tip\rirea unui dic]ionar de termeni
„actualiza]i” la ceea ce vedem zi de zi, jurnal de jurnal,
emisiune de emisiune! Semioticienii [i lingvi[tii ar putea
s\ se `nt`lneasc\, s\ pun\ cap la cap un DEX despre
SEX, esteticienii s\ realizeze un dic]ionar de pornologie
comparat\… Vreau s\ le ofer acestora, ca punct de
plecare, c`teva dintre situa]iile de notorietate, str`nse `n
ultimii ani de produc]ii TV. A[adar, cuv`ntul „porno” (adj.
invar., din fr./engl. „porno”):
– Andreea B\nic\, `n emisiunea „Folclorul contraata-

c\”, declar`nd, la o or\ duminical\ „de maxim\ audi-
en]\”: „Vai, m-am udat!” (transcriere aproximativ\);
1. ac]iune de stropire a prezentatorilor de emisiuni
cu ap\ chioar\; 2. impresie artistic\ puternic\, rezul-
tat\ prin ciocnirea aerului cald al reflectoarelor de pe
platoul de filmare cu aerul rece al studioului vecin,
unde ruleaz\ emisiunea „sobr\” a Danei Deac; con-
dens; 3. ceea ce este de fapt („Vai, ce m-am udat pe
picioare!”, „Vai, ce m-am udat pe m`ini!”);

– Daniela Györfy sau Daniela-a-rond-coad\-de-mai-
mu]\, sco]`ndu-[i, pardon, chilo]ii mai demult, `ntr-un
„direct” la Mihaela Tatu; a[adar, „a scoate chilo]ii `n
direct”; 1. a extrage un obiect de lenjerie dintr-un
spa]iu, dintr-un `nveli[ etc. pentru a elibera sau a uti-
liza. Expr. „A scoate sabia (din teac\)” – a `ncepe
vrajba, r\zboiul; Expr.: „A scoate chilo]ii (`n direct)” –
a-]i da arama (pe fa]\); 2. Var.: „Pe unde scot (chi-
lo]ii, c\ma[a etc.)?” – „cum a[ (sau ai etc.) putea s\
scap (ori s\ scapi etc.) din `ncurc\tura (ratingul mic)
sau necazul (ratingul dezastruos) `n care m\ aflu
(sau te afli etc.)?”;

– Dan Negru, calific`nd Mama Natur\ ca fiind „bun\”;
1. „a fi bun” – a manifesta aptitudini `n domeniul s\u
de activitate; priceput(\); `nzestrat(\); 2. potrivit(\),
apt(\) pentru un anumit scop (vezi „Scopul scuz\
mijloacele”); Expr.: „Bun de tipar” (sau de dat „pe
sticl\”) – aprobare dat\ de autor/prezentator sau de
al]i beneficiari/telespectatori pe tiparul de corectur\
sau de prob\/elementele de decor, dup\ care `ncepe
imprimarea tirajului/defilarea pe podium.

***

P.S.: S\ tot fie vreo 11 ani de c`nd „La Pa[cani, o g\in\ a
n\scut doi pui vii”. ~ntre timp, pare-se, puii au crescut mari,
iar unora dintre „mamele” lor nu le-a pierit (`nc\) piuitul.
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LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

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

14 ani [i 1/2

Despre un cui

Dumnezeu,
obiectiv turistic
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„Agata murind este, mai `nt`i, romanul unui derapaj `n halucinant.
Prim\ria unui oarecare ora[ D. hot\r\[te s\ transfere o parte a
vechiului cimitir municipal, amenin]at\ de surpare, `ntr-un cimitir
nou. S`nt c\utate rudele, fie [i `ndep\rtate, ale mor]ilor, pentru a
fi de fa]\ la macabra opera]iune de deshumare. Principala voce
narativ\ a romanului apar]ine unui personaj, Augusta, pentru
care venirea la deshumare este un fel de prob\ a vindec\rii dup\
patru ani de psihoterapie. Ruda defunct\ a Augustei din cimitirul
ce urmeaz\ s\ fie str\mutat este o sor\, Agata, moart\ `n
copil\rie. S\ fie amintirea ei trauma originar\ a bolii?” (Mircea
Iorgulescu) Romanul a ob]inut Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 2003.

Dora Pavel, Agata murind, edi]ia a doua,
Colec]ia „Fiction Ltd”, 248 de pagini, 159.000 de lei

Romanul lui Nichita Danilov, T\lpi. {otronul, este primul
din trilogia intitulat\ T\lpi. Ia[ul, ora[ al protagonistului
c\r]ii, devine un spa]iu universal, `n care „umbra lui
Dumnezeu” coboar\ pentru a purta un dialog cu pictorul
Bikinski, `n care Necuratul face desene pe asfalt [i `n care
se na[te solu]ia pentru redresarea ]\rii: un homunculus
numit românopitecus, bun la toate [i, mai cu seam\,
foarte economic. Beneficiind de o moral\ subiacent\
textului, romanul poate fi privit [i ca o fabul\ social\ [i
politic\, liantul dintre lumile ce se intersecteaz\ aici fiind
umorul de cea mai bun\ calitate.

Nichita Danilov, T\lpi. {otronul,
Colec]ia „Fiction Ltd”, 256 de pagini, 149.000 de lei

SEMNAL

D
umnezeu se uit\ la noi cu binoclul [i iat\ ce vede,
drag\ Lou!

6) Av`ntat [i pur, ca `n reclamele vechilor almanahuri,
c\utam s\ adun `ntr-un singur fior cele trei elemente ale
fericirii mele `n\bu[itoare: fesele mirobolante ale
Profirei, chilo]ii ei de milanez\, d\rui]i de maic\-mea,
tomatele coapte-n aurul fluid al zilei. {i pentru c\ fesele
fascinante `mi erau deocamdat\ interzise, am unit
celelalte dou\ posibilit\]i reale: chilo]ii [i tomatele. Luam
cele mai mari p\tl\gele ro[ii, cele mai grele, cele mai
apropiate de forma divin\ a sferelor, cele mai
voluptuoase-n carnea lor plin\ de z\pad\ roz [i le
`nf\[uram `n milaneza g\sit\ pe fundul unui cuf\r de
nuiele ticsit cu intime rufe, nesp\late `nc\. Umpl`nd-o
tic\los cu tomate, doream s\-i redau materialitatea
zv`cnit\ ce-o avea `ntins\ pe trupul genial al Profirei, ca
s\ pot pip\i apoi, prin ginga[ul ]esut, simulacrul curului
ei nemaipomenit. Senza]ia nu era `ntreag\. Totu[i,
pentru o frac]iune de secund\, sufletul meu tres\rea de
bucuria degetelor ce atingeau ]es\tura bombat\ de
legume. P`n\ c`nd ele, degetele, f\r\ voin]a mea,
`ncepeau s\ se str`ng\, strivind `n lenjeria fin\ globurile
vegetale, zemoase…

7) Profira, cu fesele-i inestimabile, plesnind de
s\n\tate sub fustele sub]iri [i trandafirii, se `ndoia
brusc deasupra lighenelor pline cu ap\, ridic`ndu-le
voioas\, a[ez`ndu-le cu pricepere peste cercurile
`ncinse ale plitei, c`nt`nd `n surdin\ [i sur`z`nd ad`nc
unui g`nd al ei anume `n buc\t\ria `mb`csit\ de
mirodenii, la ora placid\ a amiezii. A[teptam cu evlavie
evenimentul. {oldurile ei iradiau ca aoreolele sfin]ilor
prin materialul chilo]ilor minusculi, abia put`nd s\-i
acopere misterul frem\t\tor. Apa din ligheanele vaste,
sm\l]uite orbitor, pornea s\ bolboroseasc\ `ntr-un
limbaj delicios, doldora de sub`n]elesuri. Cu un b\]
descojit `n m`inile-i albe (alunecos de albe, precum
burta pe[tilor mor]i!), rotunde, Profira b\ga `n le[ia
clocotit\ lenjeria, pentru a-i dizolva-n lichidul clipocitor
ordura parfumat\. Indicibil\ clip\! Sco[i cu bucata de
lemn din zeama fierbinte, chilo]ii [iroiau ̀ n lumina soarelui
ca un ciorchine stors, balans`ndu-se uria[, mirosind
ame]itor… Uneori le[inam…

8) ~n piuli]a de aram\ coclit\, Profira, revenind radioas\
din `ntunecimile unui dulap fermecat, pisa meticulos, cu
g\l\gie, boabele f\r\ de num\r de piper [i de ienibahar,
menite a fi distruse, uniformizate `ntr-o pulbere cenu[ie,
`n]ep\toare… M\ tupilam la ad\postul corpului ei
medieval, urm\rind cu palpit, ca pe o b\t\lie celebr\,
alc\tuind din palme un ochean iluzoriu, transformarea
alchimic\ a ingredientelor preferate de d`nsa, de zei…

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

Doris Mironescu

A
utorul realizeaz\ o
„descriere am\nun-
]it\ a invizibilului”,

spun`nd istoria unui copil
care locuie[te `n cer, acolo
de unde „or\[elul

Serenite se vede mic de tot,
departe, jos, ca [i cum ar fi
schi]at cu creioane colorate
[… ] pe plan[a de desen”.
Perspectiva `i apar]ine lui
Veniamin

Vod\, b\ie]el de doispre-
zece ani, silit s\ urce „`n
nori” `n urma unui acci-
dent la s\niu[, `n seara zilei
de 1 ianuarie 1956.

Simpl\, precum `n]e-
legerea copilului de doi-
sprezece ani, nara]iunea
ilustreaz\ bine atrocit\]ile
cu relevan]\ istoric\ din
anii ’50, t\v\lugul na]iona-
liz\rii, arest\rile [i schin-
giuirile pe motive politice,
deport\rile arbitrare [i cri-
mele dup\ grafic. Ororile
cresc pe m\sur\ ce `nain-
t\m `n lectur\, p`n\ acolo
`nc`t vocea copilului nu le
mai poate `nso]i veridic.
Exist\ un progres `n tic\-
lo[ie, culmin`nd nu se [tie
unde, pe care copilul nu ar
mai putea, `n mod credibil,
s\ `l priceap\ [i mai ales s\
`l exprime.

Tipuri vechi, istorii noi

Visul copilului este, para-
doxal, un roman al „obse-
dantului deceniu”, ca [i
Cel mai iubit dintre p\-
m`nteni. Cum se [tie, `n-
cep`nd cu jum\tatea
anilor [aizeci, romanul
românesc a prins curaj s\
investigheze un teren
virgin din punctul de
vedere al judec\]ii
morale [i de mare
interes istoric. Ro-
manul „politic” des-
pre anii ’50 [i-a
configurat iute un
set de teme [i ti-

puri realiste (datele erau
prea grave ca s\ permit\ un
alt fel de abordare) uti-
lizate, `n dozaje diferite, de
c\tre Augustin Buzura, Con-
stantin }oiu, Petre S\lcu-
deanu, F\nu[ Neagu, D.R.
Popescu. Cu `ndr\zneli re-
marcabile, aceste scrieri n-au
putut totu[i niciodat\ s\ de-
p\[easc\ o linie sub]ire ([i
ro[ie!) a interdic]iei. Sin-
gurul care a f\cut-o, Paul
Goma, a trebuit s\ plece
din ]ar\.

Adesea, `n romanul scri-
itorului craiovean `nt`lnim
tipuri cunoscute: de pild\,
muncitorul neadaptat la
locul nou de munc\ de pe
un [antier de construc]ii
socialiste. Marin Preda a
dat, `n Intrusul, maximul a
ceea ce se putea face cu
acest subiect `n comunism.
C\lin Surup\ceanu, eroul
s\u, venea „din afar\”, om
t`n\r [i f\r\ istorie, opun`nd
adversarilor un z`mbet obraz-
nic [i hot\r`t s\ mearg\ mai
departe cu orice pre]. {i
[antieristul din romanul lui
Chifu este un „om nou”,
are chiar un nume nou [i o
femeie care-l iube[te. Dar
numele [i l-a ob]inut `n
lag\rul de deporta]i, dup\
ce acela vechi, cu conota]ii
imperialiste („Vod\”), i-a
fost luat dintr-un capriciu;
iar istoria sa personal\
include o familie de care a
fost desp\r]it silnic. {i
viitorul (socialist) arat\
altfel `n romanul lui Chifu.

Editura Polirom,
Colec]ia „Fiction Ltd”,
2004, 232 de pagini

Gabriel Chifu,
Visul copilului care p\[e[te pe

z\pad\ f\r\ s\ lase urme sau
Invizibilul, descriere am\nun]it\

Romanul Visul copilului care
p\[e[te pe z\pad\ f\r\ s\ lase
urme apar]ine momentului literar
actual, chiar dac\ vorbe[te
despre fapte vechi. ~n deosebire
de prozatorii din „noul val”, dar

asem\n\tor lui Gheorghe Cr\ciun
`n Pupa russa, Gabriel Chifu scrie
despre România de ieri.
Perspectiva relat\rii face din
acest roman „vechi” unul
contemporan. Nu pentru c\ ar fi

vorba despre o scriitur\ com-
plex\, de mai multe r\sturn\ri
ale planurilor nara]iunii, dim-
potriv\. Fiind poet `n primul r`nd,
Chifu p\streaz\ o oarecare
ingenuitate `n povestire.

Romanul „obsedantului
deceniu”, revisited
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Aventuri melodramatice [i exotice,
magice [i erotice, fantastice, aventuri de
tip western sau gen safari se deruleaz\
`ntr-un ritm alert, pe toate continentele [i
`n toate zonele geografice. Dincolo de
acestea, avem `n roman o `ntreag\
aventur\ a cunoa[terii, `n care Alexan-
dru Ecovoiu scrie cu umor, ironic [i au-
toironic, pe tiparul scenariului cinema-
tografic de aventuri sau pe acela al c\r]ii
de c\l\torie.

Alexandru Ecovoiu, Saludos, prefa]\
de Ion Simu], Colec]ia „Fiction Ltd”,
200 de pagini, 149.000 de lei

Cea mai cunoscut\ dintre lucr\rile filosofice ale lui Jean-Paul Sartre – filosof,
prozator, dramaturg [i jurnalist politic, personalitate de excep]ie a culturii franceze
din a doua jum\tate a secolului XX, figura central\ a existen]ialismului – este, cu
siguran]\, Fiin]a [i neantul (L’être et le Néant, 1943). Demersul autorului porne[te
de la `ntrebarea asupra fiin]ei [i se constituie ca o tentativ\ de a stabili o ontologie
fenomenologic\ fondat\ pe raporturile dintre con[tiin]\ [i libertate. Printr-un dialog
permanent cu mari g`nditori – de la Descartes [i Hegel la Husserl [i Heidegger –,
Sartre analizeaz\ „realitatea-uman\” ca punct nodal `n care fiin]a `n-sine, fiin]a
pentru-sine [i fiin]a pentru-cel\lalt `[i desf\[oar\ rela]iile reciproce ce sub`ntind
aventura istoriei [i a libert\]ii.

Jean-Paul Sartre, Fiin]a [i neantul. Eseu de ontologie fenomenologic\,
traducere de Adriana Neac[u, Editura Paralela 45, Colec]ia „Biblioteca
de filosofie”, 850 de pagini, 450.000 de lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Bousoño

E
ram `n cea mai teoretic\ faz\ a vie]ii mele, prin
1994, c`nd l-am cunoscut pe Carlos Bousoño la
Madrid. Teoria expresiei poetice, Ira]ionalismul

poetic, Suprarealism [i simbolizare – fuseser\ c\r]ile
mele de c\p\t`i. Visam noaptea ecua]iile precon[tiente,
seriozitatea poetic\, ambiguitatea [i inadecvarea
emo]ional\. Eram adepta „ira]ionalit\]ii tari”, de[i nu o
dispre]uiam pe cea slab\. Pricepusem, via Bousoño,
c`te ceva din Rubén Darío, Machado [i Juan Ramón
Jiménez, c`nd am dat de monstrul sacru. Trecuse de 80
de ani, habar n-aveam c\ mai pred\. Frecventam
cursurile, extrem de ra]ional-cabotine, ale lui Antonio
García Berrio [i tatonam un proiect, nicic`nd finalizat,
legat de mistica ebraic\ din secolul al XII-lea. Nu-mi
lipsea dec`t s\ dau de Bousoño ca s\ cad prad\ unor
mai vechi predispozi]ii ira]ionaliste. Porti]a a deschis-o
don Aurelio R\u]\, mijlocitorul madrilen, prin excelen]\.
Bousoño m-a adoptat `n grupul de str\ini care-l
`nconjurau `n fiecare miercuri, conduc`ndu-l cu largi
volute poetice spre sala de la Complutense, unde-[i
]inea cursul. „Spune-mi un vers din Solomon ibn
Gabirol” – \sta a fost botezul. Spectacolul `ncepea `ns\
dup\ intrarea `n sala de la segunda planta.

O sal\ mic\, ticsit\, cu un Bousoño octogenar [i
zburlit, sc\p\r`nd din ochii s\i alba[tri [i oficiind cu
gesturi sacerdotale taina poeziei. P\rea mai degrab\ un
discurs automat dec`t un curs academic: viziune [i
adev\rata realitate, expresia modificat\ [i dansul nou,
femeia `n oglind\ [i a treia `ndr\gostire, monstrul
Unamuno. Nimeni nu scria. Expunerea era `ntret\iat\
de versuri nelocalizabile, pronun]ate sibilinic, pe alt\
voce. Recit`nd, se `ntorcea cu totul `nspre prima banc\
unde st\tea, singur\, `nv\luit\ `ntr-o coam\ brun\ [i cu
m`na la b\rbie, Glori, ultima iubit\ (poetic\) a lui
Bousoño. Totul `i era dedicat: cursul, tonalit\]ile
schimb\toare, z`mbetele timide [i (rar de tot) c`teva
versuri proprii: „Muchacha dulce: no me amas / Tu no
conoces mi figura, / mi triste rostro que lejano vela / tu
faz borrosa entre la lluvia”. Nimeni nu sim]ea nevoia
s\-[i traduc\. Bousoño pleca `nconjurat de grupul
str\inez, `n care nu era nici o Dulcinee. Glori r\m`nea
vis\toare, `n prima banc\.

La ultimul curs, banca era goal\, iar Bousoño nu
p\rea s\ observe. C`nd u[a s-a deschis, el s-a `ntors [i,
f\r\ s\ se `ntrerup\, cu gesturi `nv\luitoare, a invitat-o
pe `nt`rziat\ s\ se a[eze `n prima banc\: Charro, ultima
iubit\ – blond\ – a profesorului Bousoño.

„Intrusul” de mod\ nou\ `[i
pune la lucru capacit\]ile
pentru a str\muta o bise-
ric\ s\teasc\ din calea
demol\rii, dup\ care se
sinucide. Inadaptarea lui
nu se raporteaz\ doar la
falsitatea celorlal]i, ca la
Preda: este o limpede ina-
decvare la r\ul profund al
noii ordini.

{i alte fragmente pot fi
izolate ca replici ale unor
scene clasice din romanele
„obsedantului deceniu”. ~n
Fe]ele t\cerii, Augustin Bu-
zura vorbise pentru prima
oar\ despre rezisten]a anti-
comunist\, ce-i drept cam
ira]ional `nd`rjit\, fa]\ cu
securi[tii violen]i, dar care
protejeaz\ ordinea statal\.
Acolo, rezisten]ii s`nt uci[i
p`n\ la unul `ntr-o `ncle[-
tare v`n\toreasc\. Romanul
„angelic” al lui Chifu pune
altfel problema: lupt\torii
`mpotriva regimului s`nt
desemna]i arbitrar, doar
pentru c\ Securitatea are

nevoie de victime, a[a `nc`t
se `nt`mpl\ ca victimele
„v`n\torii de lupi” s\ fie
adolescen]i `narma]i cu bri-
cege [i refugia]i haiduce[te
`n c\su]a din p\dure.

La ce bun romanul
„obsedantului
deceniu”?

Totu[i, la ce bun un nou ro-
man al „obsedantului de-
ceniu” `n anul de gra]ie
2004? S\ fie pur [i simplu
dorin]a de revan[\ istoric\,
lesne de ob]inut ast\zi de
c\tre contemporani asupra
celor care au scris, cu sufici-
ente riscuri, `n timpuri
infinit mai grele? Sau poa-
te se arat\, `n felul acesta,
adev\ratele valen]e stilis-
tice ale trat\rii unei teme
clasice, blocat\ de circum-
stan]e incontrolabile sub
zodia realist\? Mai degrab\
aceast\ din urm\ posibi-
litate pare adev\rat\. Gloria
unei demasc\ri din liber-

tate a relelor comunismu-
lui este, evident, una fals\.
Performan]a, dac\ e s\ fie,
nu se poate realiza dec`t la
nivel stilistic.

Ineditul relat\rii din ro-
manul lui Gabriel Chifu
este atuul ei major. Istoria
infamiei comuniste este
spus\ de un copil-`nger,
ceea ce scuz\ eventualele
maniheisme respinse de
cititorii preten]io[i. E ade-
v\rat c\ „visele” copilului
nu p\streaz\ p`n\ la cap\t
ingenuitatea pe care i-o
atribuim, uneori chiar `n
dauna coeren]ei interne a
pove[tii. ~ns\ momentele de
v`rf ale romanului lui Chifu
s`nt `nt`lnirile `ngerescului
cu omenescul, ale purit\]ii
compacte cu obscenitatea
r\ului, ca `n aceast\ scen\
ireal\: „~ngerul a venit
`nspre el t\cut [i z`mbitor.
L-a b\tut pe um\r. S-a
a[ezat [i el pe trepte, al\turi.
C`t era tovar\[ul Cameni]\

de zdrahon, pe l`ng\ `nger
p\rea firav, juma de om, ce
juma, pitic: ̀ ngerul era imens
[i era f\cut din lumin\. I-a
cerut lui Cameni]\, cu aerul
cel mai firesc, un foc.
Cameni]\ i-a dat, mir`ndu-se
`n sinea lui c\ `ngerul fu-
meaz\ [i c\ [tie s\ vorbeasc\
[i vorbe[te române[te”.

Visul copilului care
p\[e[te pe z\pad\ f\r\ s\
lase urme ac]ioneaz\ asu-
pra sensibilit\]ii medii recep-
tive ca „un fel de basm”,
f\c`nd-o s\-[i descopere isto-
ria t\inuit\, s\-[i educe memo-
ria [i, poate, s\-[i asume o
traum\ nevindecat\.

Gabriel Chifu

este din 1991
redactor-[ef al revistei
„Ramuri”. ~n 1972,
a debutat cu versuri `n
„România literar\”,
descoperit de Geo
Dumitrescu. A debutat
editorial `n 1976, prin
concurs, cu volumul
de versuri S\la[ `n
inim\. Este prezent `n
reviste [i antologii de
poezie din Statele
Unite, Anglia, Italia,
Iugoslavia, Grecia,
China etc. C\r]i
publicate: S\la[ `n
inim\, versuri (1976,
premiul de debut al
Uniunii Scriitorilor);
Realul eruptiv, versuri
(1979); O interpretare
a Purgatoriului, versuri
(1982); Lamura,
versuri (1983); Omul
ne]\rmurit, versuri
(1987); Unde se
odihnesc vulturii,
roman (1987); Valul [i
st`nca, roman (1989);
Angels and Gods,
versuri (1992);
Povestea ]\rii latine
din Est, versuri (1994);
Maratonul `nvin[ilor,
roman (1997, premiul
Uniunii Scriitorilor); La
marginea lui
Dumnezeu, versuri
(1998, premiul Uniunii
Scriitorilor);
Cartograful puterii,
roman (2000);
Povestirile lui Cesar
Leofu, roman (2002);
Bastonul de orb,
versuri (2003).

„Natura mea «liric\» este dublat\, de[i
coexist\ cu natura mea «pragmatic\». A[a
`nc`t nu este nici o dificultate s\ fiu
«aerian», scriind eterat poezie, [i s\ fiu
«minte limpede», gata s\ m\ scufund `n
noianul de probleme terestre care
definesc facerea propriu-zis\ a unei
reviste. Niciodat\ scriitorul n-a stat pe

roze, dar ast\zi, parc\, e mai r\u dec`t `n
reprezentarea minimei a[tept\ri. E o
ruptur\ c`t o pr\pastie `ntre public [i
literatura de performan]\ (ruptur\, pr\-
pastie de care, negre[it, [i scriitorul este
vinovat...), scrisul nu prea mai are c\utare
[i, de aceea, c\r]ile publicate, colabor\rile
la reviste (ale scriitorilor adev\ra]i, nu ale
nechema]ilor...) nu le aduc autorilor lor mai
nimic. Salariul de redactor-[ef la o revist\
literar\ este mai mic dec`t cel al unui
`nc\rc\tor-desc\rc\tor.” (Gabriel Chifu)

Editura Pandora-M preg\te[te pentru `nceputul anului
2005 ultimul volum al trilogiei lui Frédéric Beigbeder –
Dragostea dureaz\ trei ani –, care vine `n continuarea
Memoriilor unui t`n\r ]icnit. De asemenea, va ap\rea
cartea Lolitei Pile, Hell, povestea unei adolescente
franceze a zilelor noastre, a c\rei via]\ con]ine cele trei
ingrediente: droguri, muzic\, sex. Tot la Pandora-M va
fi editat\ Experien]a interioar\, de Georges Bataille, ̀ n
colec]ia „Clepsidre”.

CE NE MAI PREG|TESC EDITURILE

„Salariul meu de redactor-[[ef este
mai mic dec`t cel al unui
`nc\rc\tor-desc\rc\toor”



„Ne `nt`lnim `n fa]\ la Cimitirul Belu catolic!”, mi-a spus Dan C. Mih\ilescu
cu o sear\ `naintea acestui interviu. M-a primit acas\, unde, la reco-
mandarea so]iei, [i-a „baricadat” u[a cu trei `ncuietori. ~n hol, pisica
ajuns\ la venerabila v`rst\ de 12 ani a[teapta `ntoarcerea st\p`nului.
Un companion de n\dejde al „bursucului veninos”, a[a cum este
poreclit de du[mani „omul care aduce cartea” `n fiecare diminea]\, la
9 fix, `nainte de T`n\r [i nelini[tit – serialul gospodinelor lini[tite [i
con[tiincioase. Angajat de un trust de pres\ „capitalist” ca s\ „de[tepte
mintea” telespectatorilor unei televiziuni axate pe divertisment, Dan C.
Mih\ilescu este un performer. Nu numai c\ reu[it s\ realizeze multe
sezoane ale emisiunii sale, dar a [i creat un public fidel, capabil s\
priveasc\ la Teo [i, `n acela[i timp, s\ mai pun\ m`na pe o carte.
Ast\zi, 11 decembrie, este ziua sa de na[tere. ~i ur\m s\ ajung\ la
c`teva mii de c\r]i prezentate la Pro TV!

~i st\ bine unui intelectual s\ fie
slujba[ la un mare trust de
pres\?

Nu pot s\ spun c\ s`nt slujba[ `n Me-
diapro. S`nt colaborator extern, cu toate
c\ am [i cartea de munc\ acolo. Nu m-am
sim]it `n via]a mea legat de Mediapro.
Numai faptul c\ am fost decupat din real
de un complot lucrat de Gabriel Liiceanu,
Nicolae Manolescu, Stelian }urlea m-a
determinat s\ merg pe calea televiziunii.
Cred c\ s`nt un soi de parazit `n aceast\
oaie ultrabl\noas\ [i atot`nc\p\toare.
Func]ionez acolo pe post de criteriu. Nu
[tiu dac\ reu[esc s\ ]in o cump\n\ just\
`ntre toat\ lumea lui Teo, a manelelor [i a
genera]iei Pro, `ns\ `mi place s\ cred c\
at`rn, ca s\ zic a[a, narcisiac, precum o
bijuterie a Coroanei.

Cum a]i ajuns pe sticl\?

Prin acest complot de care v-am spus. La el
au contribuit mai mul]i intelectuali, printre
care [i oameni la care ]in, `ncep`nd cu Mo-
nica Lovinescu, ce, prin
’90-’92, c̀ nd ne-am
`nt`lnit, i-a spus
lui Gabriel Lii-
ceanu c\ histrio-
nismul [i côté-ul
meu exhibi]io-
nist ar da bine
pe ecran. Pe ur-
m\, Nicolae

Manolescu, `n 1997, m-a [antajat afectiv
prin so]ia mea, c\reia i-a spus c\ `i d\ o
lun\ ca s\ m\ conving\ s\ vin la televizor.
Am ap\rut cu Livius Cioc`rlie la emi-
siunea lui Manolescu – Profesiunea mea,
cultura – absolut disperat, `ngrozit,
complexat. Dar n-am crezut niciodat\ c\
toate caren]ele mele fizice pot s\ fac\,
una peste alta, o calitate mediatic\. Abia
ast\zi, dup\ peste 550 de c\r]i prezentate,
nu m\ mai simt un impostor, abia acum
nu m\ mai simt un corp str\in `n PRO TV.
Am un noroc enorm cu o echip\ de tineri,
care `mi fac un pat germinativ c`nd ajung
acolo. ~n sf`r[it m\ simt ca acas\, astfel
`nc`t, conform supersti]iilor mele, pot s\
sper c-o s\ se `ncheie colaborarea asta.
C\ci la noi c`nd un lucru merge bine,
evident, trebuie s\ se opreasc\.

De ce nu v-au `nchis totu[i
„Omul care aduce cartea”?

S\ [ti]i c\ semestru de semestru m-am tot
a[teptat... Ziceam: „Din toamn\ se alege
praful!”, „Dup\ Anul Nou se alege pra-
ful...”. Mai ales c\ am [i
schimbat mult. Am `nceput s\
film\m la Teatrul Giule[ti,
am continuat la un etaj al
PRO TV-ului, apoi am
plecat de la sectorul
divertisment

la sectorul
de [tiri. Dar,

se vede treaba,
nesup\r`nd pe ni-

meni [i aduc`nd un aer
total bizar, d`ndu-[i seama
c\ s-a compus deja un

public (de[i nici acum nu
[tiu ce audien]\ are emisiunea

mea)... a[a am rezistat. Eu tr\iesc
cu o improviza]ie perpetu\ [i cu
siguran]a c\ din sezonul urm\tor
se termin\ film\rile. S-ar putea ca
Ple[u s\ aib\, `n cele din urm\,
dreptate, c\ `n post-istorie puterea
o de]in cei care nu o vor cu orice
pre]. {i eu, tot a[tept`nd s\ revin la
buna mea mas\ de brad... uite c\ bu-
fonul mediatic merge mai departe.

Am ajuns la adev\rate re-
corduri. Intr\ `n vorb\ cu mine
]igani `mbr\ca]i `n maiou [i cu
mu[chii tatua]i, ]ig\nci v`nz\toare
de zmeur\ la Bu[teni, v`nz\tori de
pepeni la Pite[ti, [oferi de taxi...
Mult mai pu]in entuzia[ti s`nt cei
din „high-life”, prietenii mei din

lumea scriitoriceasc\. Ori nu se uit\ la ce
fac, ori m\ `ntreab\ dispre]uitor din timp
`n timp: „Tu mai ]ii prostioara aia la PRO
TV? Te mai prostituezi mult acolo?” sau
„C`nd ai de g`nd s\-]i dai doctoratul?”.
Cred c\ aceast\ infuzie de autofrivolitate
pe care mi-am impus-o a reu[it s\-mi
deprecieze oarecum cota la bursa literar\,
dar, pe de alt\ parte, s\ m\ fac\ s\ m\ simt
util unui num\r mic, dar constant de
b\tr`ne, gospodine, fete care se uit\ la
T`n\r [i nelini[tit la 9.10, dar care dau
drumul la televizor la ora 9... inclusiv
unui pescar din Delta Dun\rii care, de pe
mal, mi-a strigat: „Omu’ care ne deschide
mintea”! Ei, astea s`nt lucruri care, pe
noi, scriitorii, ne `nc\lzesc. Noi avem
oricum naturelul sim]itor. Iar contactul
viu cu oamenii al unui individ care, de 24
de ani, st\ numai singur cu pixul lui [i cu
lumea lui de mucava ajunge s\-l fr\ge-
zeasc\ un pic. E un pic de revirginizare `n
tot ce se `nt`mpl\ acum.

S`nt mul]i care spun c\, de c`nd
face]i emisiunea, v\ risipi]i, parc\
nu mai scrie]i a[a temeinic,
`ntr-un cuv`nt, v\ dilua]i. Cum le
r\spunde]i?

Da, este o gur\ de deprofesionalizare,
dup\ 23 de ani de Institutul de Istorie [i
Teorie literar\, de la care am [i de-
misionat, de altfel. Accept. Cred c\ este
un fel de neo-amatorism, de frivolizare,
este orice vre]i, `ns\ n-am ce s\ fac… Fie
[i din simplul motiv c\ nu s`nt angajat
nic\ieri. Nici Academia, nici Uniunea
Scriitorilor, nici gazet\ria literar\ de la
noi… nimeni nu mi-a propus un post [i,
de-o fi s\ ies la pensie bufon mediatic,
n-am dec`t, `mi asum acest risc.

Mul]i se mir\ c\ mai [i citi]i c\r]ile
pe care le prezenta]i. A devenit
un soi de ciud\]enie ca acela
care recomand\ c\r]i s\ fie chiar
`n cuno[tin]\ de cauz\…

~ntrebarea care mi se pune cel mai des
este tocmai: „Cum reu[i]i s\ acoperi]i
c\r]ile pe care le prezenta]i?”. S\ nu
scoatem `ns\ din calcul cei 30 de ani de
lectur\ ai mei! Sigur c\ jum\tate din
c\r]ile pe care le prezint s`nt reedit\ri,
traduceri pe care eu le [tiu de ani [i ani.
Pe de alt\ parte, `mi dau autorii c\r]ile `n
avans, mai fac [i prezent\ri `n Ziarul de
duminic\, pentru care s`nt obligat

s\pt\m`nal s\ citesc c`te o carte. Le citesc
pentru c\ „nu [tiu s\ fac altceva”, ca s\-l
parafrazez pe Samuel Beckett. Practic, `n
acele cinci minute, se `ncorporeaz\ 20-30
de ani de lectur\. Din cele cinci c\r]i, pot
s\ spun c\ dou\ s`nt cele pe care,
s\pt\m`nal, le parcurg integral. Restul
s`nt c\r]i rev\zute.

De ce a murit „Litere, arte, idei”,
suplimentul pe care `l realiza]i
`mpreun\ cu Tania Radu la
vechiul „Cotidianul”?

El a mai murit o dat\, `n 1996, c`nd i-am
pus punct pentru c\ obosiser\m noi,
deveniser\m previzibili [i, venind [i
CDR-ul la putere, sim]eam nevoia unor
alte ispr\vi culturale. L-am reluat la ce-
rerea lui C\t\lin Husar [i a lui Nick Ra]iu,
dar cred c\ a fost un lux prea greu de
purtat pentru ei. Oamenii au investit `n
tipar, `n h`rtie, `ns\ ajunseser\ s\ ne
umileasc\. Nu ne luam salariile cu
s\pt\m`nile, cu lunile, [i atunci am vrut s\
d\m dovad\ de m`ndrie. O m`ndrie cam
p\guboas\, pentru c\ leafa era destul de
mare pentru noi… A murit suplimentul
din cauza lor, dovad\ c\ la o zi sau dou\
dup\ ce a expirat ultimatumul, ne-au dat
[i leafa pentru trei luni. Era, pe undeva,
un deces a[teptat. Cred c\ a fost o p\l\rie
prea mare pentru ziar. M\ `ntreab\ tot
mai mult\ lume acum de ce nu se reface.
Ei bine, nimeni de la „Cotidianul” nu mi-a
dat m\car un telefon ca s\ se intereseze
dac\, pe stil nou, a[ fi de acord s\-l
refacem. Cred c\ a treia oar\ re`nc\lzit\
ciorba – mai ales c\ acum pia]a este
foarte bine garnisit\ –, nu mai merge.
„LAI”-ul ar fi acum un supliment la
supliment. Adic\ desert la desert la
desert… Cred c\ e mai bine s\-l l\s\m s\
repauzeze `n pace.

V\ uita]i la desene animate
vreodat\?

Nu, eu nu. M\ uit `ns\ la Animal Planet.
So]ia mea e `n continuare telespectator
fidel al lui Tom [i Jerry [i Bugs Bunny.
Recunosc, eu am o mare pl\cere s\ v\d
animale [i documentare pe Discovery.
Chiar vreau s\ fac acum un eseu despre
animal corectness. A ap\rut exact echi-
valentul pentru minoritarismul [i discri-
minarea pozitiv\ `n lumea animal\. S`ntem
invita]i s\ vedem `n toate animalele
ultracarnasiere ni[te fiare bl`nde. Lupul
nu atac\, rechinul e un `ngera[, leoaica e o
mam\ extraordinar\…
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„N-am dec`t s\ ies la
pensie bufon mediatic!”

Â Absolvent al
Facult\]ii de
Limba [i
literatura
român\,
Universitatea
Bucure[ti
(1972-1976).

Â Cercet\tor
[tiin]ific la
Institutul de
istorie [i teorie
literar\
„G. C\linescu”
(1980-2003);

Â Secretar de
redac]ie la
„Revista de
istorie [i
teorie
literar\”
(1983-1986);
editorul
suplimentului
„Litere, arte,
idei” al ziarului
„Cotidianul”
(1991-1996 [i
2001-2004).

Interviu realizat de George Onofrei

„La noi c`nd un lucru merge bine, evident, trebuie s\ se opreasc\.”



C`t de mult pune]i pre]
pe ambalaj?

Deloc. Aici chiar e un semn de orgoliu la
mine. Eu am fost educat `n cultul acelei
parabole din basmul cu Muma P\durii
care ia toate sufletele cailor r\sf\]a]i,
superbi [i le pune `n cea mai ur`cioas\
gloab\. A[a c\ tind s\ m\ uit la m`r]oag\
`nainte s\ m\ uit la arm\sar [i s`nt
convins `ntotdeauna, aprioric, c\ `n
m`r]oag\ se afl\ sufletul adev\rat, nu `n
arm\sari luxo[i.

Aplica]i aceea[i teorie [i c\r]ilor?

Nu pot s\ spun acum c\ s`nt at`t de idiot
[i de fariseu sau de „pisser contre le vent”
`nc`t s\ iau numai c\r]ile cu ambalaj prost
[i copert\ cenu[ie. Dar prefer simplitatea,
o ador chiar [i cred `n ce zicea Heidegger –
pardon de vorb\ mare! – c\ „simplitatea
este suprema]ia spiritului”.

Cine v-a enervat ultima dat\
cel mai tare?

Enerv\ri `ngrozitoare nu mai am… Dou\
lucruri m-au enervat `ns\. Pe de o parte,
o feti]\ de la un ziar, care mi-a pus o
`ntrebare `nfrico[\toare. Ceva de genul:
„Ce p\rere ave]i despre Mircea Vul-
c\nescu, dumneavoastr\, un om recu-
noscut c\ vre]i s\ reabilita]i mi[carea
legionar\?”. Eu am r\mas t`mpit… ~mi
zice: „Da, nu v\ sup\ra]i, eu a[a am
auzit…”. Am prezentat, `ntr-adev\r, o
carte a lui R\zvan Codrescu, ~n c\utarea
mi[c\rii legionare, pledez pentru ideea
de a cunoa[te erorile [i adversarii, dar de
aici [i p`n\ la a spune c\ vreau s\
reabilitez mi[carea legionar\… Buhul
\sta care mi s-a dus... C\ dac\ e[ti un om
conservator [i un pledant al genera]iei
’27, automat vrei s\ refaci Auschwitz-ul.
{i, pe de alt\ parte, m-a `ntristat grupul de
adolescen]i care erau la T`rgul de Carte
Gaudeamus `n jurul c\r]ii lui Patapievici
despre Dante [i citeau, `n fran]uze[te, `n
loc de Beatrice, „Beatris”. Ei, asta m-a
speriat efectiv. Erau copii de condi]ie
intelectual\, oameni dornici s\ dea banii
pe Patapievici [i care n-auziser\ de
Beatrice a lui Dante.

Chiar a[a… De ce au c\r]ile lui
Patapievici [i ale lui Ple[u au un
asemenea succes, av`nd `n
vedere c\ nu au tocmai „un
con]inut explicit”?

Motivele s`nt multiple. Se poate spune c\
e vorba [i despre o doz\ de snobism, este
[i o doz\ de „trendy”, „hai s\ fim [i noi `n
pas cu lumea, s\ vedem [i noi cómediile
pe care le joac\ Ple[u [i Patapievici la
Union”. Dar este, `n principal, un semn
de bun\ exasperare fa]\ de universul de
m`zg\ [i de noroi [i de falsitate care ne
`nconjoar\. Este pur [i simplu acea
evadare pe vertical\ pe care o aveam noi
`n anii ’80, c`nd, cum bine [ti]i, cu c`t era
via]a mai oribil\, cu at`t `n România se
vindea Heidegger `n mai multe exem-
plare. Cioran era `nnebunit… ~i scria lui

Liiceanu prin ’87: „Doamne iart\-m\,
peste tot `n lume Heidegger se editeaz\ [i
se vinde `n 30-40-100 de exemplare [i la
noi `n 40.000”. Cred c\ ast\zi este vorba
[i de disperare sau dorin]a de evadare, de
puritate [i de g`ndire limpede… Avem
a[a, un sentiment de fiin]e inutile, de
lume intelectual\ pe cale de extinc]ie…
Toate astea ne fac s\ ne ag\]\m ca de un
dirijabil de c\r]ile de acest gen.

Care s`nt cele trei diferen]e
majore dintre dvs. [i Eugen
Simion?

Trebuie s\ le compun acum, nu m-am
g`ndit niciodat\… ~n primul r`nd, el e un
ins ranchiunos, resentimentar, pe c`nd eu
s`nt un tip deschis. Diferen]a a doua este
c\ el e egocentrat, eu s`nt policentrat,
nu-mi place s\ spun c\ eu s`nt `n centrul
universului [i `n centrul ]\rii, ci c\ ceilal]i
s`nt. {i ar mai fi mizantropia lui `ngro-
zitoare [i altruismul meu. Am [i eu, de
multe ori, mali]ia mea, mi se spune „bur-
sucul veninos”, am [i eu mici coarne de
dr\cu[or. Dar m\ laud c\ s`nt un eu `nc\-
p\tor, pe c`nd Simion este un eu mega-
lomaniac, este populat exclusiv cu el
`nsu[i. Mie `mi place s\ cred c\ s`nt mai
`nc\p\tor, mai elastic, mai tolerant, mai
bufon, mai infantil. Probabil c\ el este un
tip care [tie s\ `[i administreze puterea
eului, pe c`nd eu toat\ via]a am fost un tip
incontrolabil, pu]in „retardat”, mi s-a
spus totdeauna c\ m\ joc foarte mult, mi
s-a repro[at c\ fac cu ochiul la galerie. E
posibil ca `n\untrul meu s\ fie [i omul
c\ruia `i pl\ceau Pascal [i Marc Aureliu
la 18 ani, dar [i omul c\ruia `i place
Caragiale, c\ruia `i plac „solitarii”. Am `n
mine [i o parte ur`t\, caraghioas\ a
levantinismului, a Balcanilor, dar [i
nostalgia purpurei bizantine, ca s\ fiu
pompos, pre]ios.

V-a tentat vreodat\ politica?

Nu, niciodat\. Vreau s\ spun c\ eu s`nt o
pacoste pentru politic\, de aceea n-am
f\cut niciodat\ parte din grup\ri, din
partide. Nu s`nt bun de politic\ pentru c\,
pe de o parte, am o principialitate rigid\,
care nu d\ bine `n aceast\ lume de
cauciuc, [i, pe de celalalt\, s`nt non-
inseriabil. De aceea nu cred nici `n ce
spune Paul Goma, c\ s`nt omul Monic\i
Lovinescu sau al lui Manolescu, de aceea
n-am plecat niciodat\ `n str\in\tate p`n\
`n 1990… Am prezentat mii [i mii de
c\r]i din ’90 [i p`n\ ast\zi [i n-am v\zut
nici un t`rg interna]ional de carte. Pentru
c\ fiecare spunea: „S\ te trimit\ GDS-ul”,
„S\ te trimit\ Academia, c\ e[ti om de la
Institut”… Politica nu m-a tentat, nu m\
tenteaz\. E bine s\-i l\s\m pe cei care se
pricep, care au f\cut [i revolu]iile, [i
involu]iile, [i lovilu]iile… Iar noi s\ ne
vedem de carul nostru cu boi!

V-a ap\rut de cur`nd primul
volum din Literatura român\ `n
postceau[ism la Polirom.
V-ar pl\cea ca aceast\ carte

s\ devin\ manual, liter\ de lege
precum Arca lui Noe a lui
Manolescu?

Nu, nicidecum, asta m\ `ngroze[te… M\
omoar\ `ncremenirea, rugina, m\ `ngro-
ze[te scor]o[enia. S`nt un tip elastic, tole-
rant, incontrolabil. Nu-mi plac tablele de
legi `n nici un fel, n-am orgoliul doctoral,
n-am orgoliul profesoral. Tot ce mi-a[
dori cel mai mult ar fi depolitizarea vie]ii
literare, s\ nu mai fim `mp\r]i]i `n
eminescofili [i caragialofili, n-a[ mai dori
maniheismul \sta `ngrozitor `ntre tradi-
]ionali[ti [i moderni[ti. Nu-mi doresc s\
devin manual, ci s\ dialog\m. Apropo de
asta, ]in s\ v\ spun c\ Arca lui Noe nu
face deloc figur\ de manual. Dac\ v\
uita]i, nu cred c\ exist\ cineva care s\ fi
preluat ionicul, corinticul [i doricul [i s\-l
fi luat ca tabl\ de manual… Chiar vi se
pare c\ Manolescu e liter\ de Evanghelie?

Eu unul dup\ asta am `nv\]at,
asta mi s-a predat la liceu, din
Manolescu am citit [i am citat…

Asta `nseamn\ c\ genera]ia mea a fost
at`t de orgolioas\, `nc`t am vrut fiecare s\
descoperim „ismul” nostru. Adic\ Bogdan
Lefter crede infinit mai mult `n ideea de
postmodernitate… Mie chiar mi-a p\rut
r\u c\ o taxonomie propus\ c`ndva n-a
fost luat\ `n serios. Ba `nc\ toat\ lumea
bun\ `n exegetica literar\ a avut acest
orgoliu de a se delimita de Arca lui Noe.
M\ bucur s\ aflu c\ m\car dup\ 25 de ani
veni]i [i o relua]i.

Recent a fost tradus\ cartea
Alexandrei Laignel-Lavastine
despre Cioran, Eliade [i Ionescu.
A mai r\mas ceva netaxat din
con]inutul s\u?

Eu chiar cred c\ s-a `ncheiat aceast\
mi[care enorm\ de inginerie politi-
co-editorial\, cred c\ la excesul nostru de
autovictimizare din anii ’90 s-a r\spuns,

la extrema cealalt\, cu o culpabilizare a
ideii române[ti [i cred c\ este timpul, `n
sf`r[it, s\ ne ocup\m [i noi de fondul
problemei. Dincolo de contextualizarea
biografic\ [i politico-literar\, este timpul
s\ ne ocup\m de Cioran, Eliade [i
Ionescu `n latura lor metafizic\. Nu avem
`nc\ o carte despre g`ndirea lui Cioran
sau marea exegez\ despre Noica.

Spunea]i `ntr-un interviu mai
vechi c\ nu mai avem nevoie at`t
de fic]iune, c`t de memorialistic\.
Cu toate acestea, proza
româneasc\ se vinde din ce `n ce
mai bine…

Dar vi se pare c\ [i calitativ, ca densitate
etic\ [i moral\, aceast\ proz\ ]ine pasul
cu polimorfismul [i… Mie mi se pare c\
am dob`ndit un ascendent cantitativ `n
anul 2004, dar calitativ nu. Chiar la
Polirom, dac\ ar fi s\ iau seria formidabil\
de debuturi [i de non-debuturi, nu [tiu
dac\ alegem dou\-trei nume din [apte-opt.
Deocamdat\ s-a defri[at terenul, s-a f\cut
o lovitur\ puternic\ de imagine. Acum pe
to]i tinerii afla]i la prima carte trebuie s\
`i a[tept\m cu a doua. Aici `mi este team\
mie… C\ tot valul de „ego-fic]ion\ri”, tot
valul de autobiografie fic]ional\ nu o s\
treac\ mai mult de volumul I. O dat\ ce
b\ie]ii [i-au expectorat v`rsta, [i-au
ipostaziat eul, mi-e team\ c\ la capitolul
construc]ie au probleme. Mi-e team\ c\,
de pild\, Cezar-Paul B\descu nu o s\ mai
fac\ alt\ carte, la fel cum Ion Manolescu
a r\mas la acel bun roman Alexandru sau
cum Ovidiu Verde[ a dat Muzici [i faze.
Nu cred c\ vor merge mai departe. Eu `i
a[tept… Iar cartea anului 2004 este, de
departe pentru mine, O lume disp\rut\.
Am citit-o ca pe un roman, ca pe o saga,
ca pe un eseu politic, ca pe un volum de
evoc\ri… Cred c\ este un roman total!

`ntrebarea moarte n-are interviu
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emisiunii „Omul
care aduce
cartea”, la Pro
TV.

Â Cronicar literar
la revistele
„Transilvania”
(1984-1989), „22”
(1994-2000),
„Ziarul de
duminic\”,
supliment al
„Ziarului
financiar” (din
2000 p`n\ `n
prezent).

Â A debutat
publicistic `n
1984, `n
„România
literar\”.

Â Premiul Uniunii
Scriitorilor `n
1982 (pentru
debut) [i 1999
(pentru tradu-
cerea integral\
a dramaturgiei
lui Eugen
Ionescu).

Â Premiul Con-
siliului Na]ional
al Audiovizu-
alului, pentru
emisiunea
„Omul care
aduce cartea”
(2002).

Â Perspective
eminesciene
(Cartea
Româneasc\,
1982);

Â Dramaturgia lui
Lucian Blaga
(Dacia, 1984);

Â ~ntreb\rile
poeziei (Cartea
Româneasc\,
1989);

Â St`ng\cii de
dreapta (Dacia,
1999);

Â Scriitorincul
(Dacia, 2001),

Â Bucure[ti. Carte
de buc\]i
(Editura
Funda]iei Pro,
2003).

Â Literatura
român\ `n post-
ceau[ism.
Volumul I.
Memorialistica
sau trecutul ca
re-umanizare
(Editura
Polirom, 2004).

REPERE:

PREMII:

C|R}I:

„Dan C. Mih\ilescu este unul dintre cei mai importan]i esei[ti [i
critici literari din România de azi. Pentru c\ scrie cu pl\cere, se
cite[te cu delicii, `n ciuda densit\]ii document\rii [i a acribiei
neobosite a fiec\rei pagini. E ilustrarea unei specii rare: savantul
care [tie cu umor [i e riguros cu imagina]ie. La zi cu tot ce mi[c\
`n plan cultural, Dan C. Mih\ilescu adaug\ informa]iei [i
interesului pentru modernitate un «ce» retro, subtil [i ata[ant. De
c`te ori `l citesc, am extaze cvasi-gastronomice.” (Andrei Ple[u)

„Dan C. Mih\ilescu este un mare prozator al stilului critic. Textele
sale mustesc de pl\cerea povestirii [i se `nfoaie de bucuria
mali]ioas\ a am\nuntului picant ori de complicitatea dedesubtului
comunicat din clinul pleoapei, cu antren, cu jovialitate – [i
necru]\tor. De[i debordant [i diluvial `n exuberan]a comunic\rii, e
bine strunit `n arm\tura din care [i-a f\cut plasa cu ochiuri fine [i
inegale pe care o arunc\ peste lumea de care [tie `n at`tea
chipuri s\ se desfete. El face critic\ literar\ cu metodele
istoricului literar [i ]inte[te cu un ochi neadormit la finalitatea de
moralist a povestirilor sale critice.” (H.-R. Patapievici)

Dan C. Mih\ilescu vrea s\ scrie un eseu despre „animal corectness”



RAPORT
despre starea cinematografiei
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Iulia Blaga e
convins\ c\
„b\nu]ii pentru
filmele de anul
viitor s-au cam
p\pat”

Radu Gabrea nu
`n]elege pozi]ia
lui Nae Caranfil
`n dezbaterea
CNC/Asocia]ia
Cinea[tilor

Nae Caranfil atra-
ge aten]ia c\ noi
licita]ii [i fonduri
pentru proiecte
vor veni abia
peste cinci ani

Titus Muntean
consider\ c\
civiliza]ia `n
film presupune
o lupt\
permanent\

Marius Theodor
Barna zice c\
filmul t`n\r va
trebui s\ probeze
creativitate [i
verv\

C\t\lin Saizescu
sus]ine c\ „sin-
gura solu]ie este
scoatere filmului
românesc `n
afara ]\rii”

dosar prob\ scris\

Alex. Leo {erban
a consultat un
bolnav „f\r\
perspective
imediate de
`ns\n\to[ire”

Tudor Giurgiu a
realizat c\ `n
fimul rom=nesc
nu exist\
conceptul de
„breasl\ unit\”

Sergiu Nicolaes-
cu nu vede care
este problema [i
zice despre Cristi
Puiu c\ e „un
b\iat talentat”

ANEX| LA „RAPORT” (pagina 12): Asocia]ia Cinea[tilor a cerut, `n cursul
s\pt\m`nii trecute, revocarea deciziei Centrului Na]ional al Cinematografiei
(CNC) de finan]are a `nc\ zece proiecte de lungmetraj, f\r\ organizarea
unei noi sesiuni de concurs. Prima sesiune, la fel de contestat\, a avut loc
`n aceast\ var\. Recent, CNC s-a hot\r`t s\ suplimenteze fondurile pentru
alte proiecte cinematografice, de[i, ini]ial, cauza refuzului a fost tocmai
lipsa de fonduri. Conform protestatarilor, CNC este obligat prin lege s\
organizeze o nou\ sesiune de concurs `n cazul identific\rii unor fonduri
suplimentare, nu s\ dea bani unor proiecte clasate sub linie dup\ prima
sesiune. CNC [i o parte dintre regizorii neafilia]i la Asocia]ia Cinea[tilor
sus]in c\ protestul e „lipsit de fond”, „o `ncercare de colorare politic\ a
unei probleme pur administrative”.

Un dosar de Ana-Maria Onisei

Titus Muntean

A
m avut o perioad\ `n copil\-
rie c`nd, `ntrebat fiind ce
vreau s\ m\ fac, r\spundeam

hot\r`t, spre disperarea p\rin]ilor,
„Vatman!”. Ulterior, am trecut prin
mai multe op]iuni „socio-profe-
sionale”, p`n\ la meseria care e
`nscris\ `n diploma mea de licen]\
(bucata aia de h`rtie, t\iat\ ondulat
cu forfecu]a, pe care nimeni nu
mi-a cerut-o niciodat\). Mi se pare
`ns\ relevant pentru starea mea de
spirit c\ `mi vine s\ r\spund din
nou „Vatman”. De ce? Pentru c\
nu pot s\ tr\iesc din meseria pe
care mi-am ales-o, nu pot s\ o
practic nici ca hobby, [i nici nu
cred c\ lucrurile se vor schimba `n
viitorul (meu) apropiat. S`ntem o
genera]ie sau nu? Dac\ to]i colegii
mei v\ vor spune ceva asem\n\tor
cu „vatman”, poate s`ntem. L\-
s`nd (semi)gluma la o parte, per-
sonal nu cred c\ s`ntem o gene-
ra]ie `n sensul acela at`t de util
criticii. Cred c\ ne une[te dorin]a
de a face filme care s\ plac\
publicului – fire[te, f\r\ a face
concesii prostului-gust –, de a filma
bine pove[ti la fel de bine scrise.
~n sensul acesta, mult-tr`mbi]ata
lupt\ dintre genera]ii cred c\ se
transform\ `n ceva mai prozaic,
dar [i mult mai grav. „Noi” vrem
s\ facem filme care s\ plac\
publicului [i, de cele mai multe

ori, am lucrat pe bani simbolici
sau gratis; „ei” au pus m`na pe
proiecte ca s\ c`[tige bani [i `i
doare ̀ n cot cum va fi primit filmul
de spectatori. Apartenen]a la „noi”
sau „ei” nu presupune neap\rat o
anumit\ v`rst\ biologic\. 

Arbitrariul [i corup]ia s`nt
oglinda societ\]ii române[ti
E adev\rat, de obicei „ei” au fost
mai v`rstnici [i „noi” am fost mai
tineri. ~n sens larg, arbitrariul [i
corup]ia din cinematografie repre-
zint\ o oglind\ a societ\]ii ro-
mâne[ti. Banii (din p\cate, doar
publici) pentru film s`nt `mp\r]i]i
pe criterii clientelare [i politice. {i
cine s`nt mae[trii acestor tran-
zac]ii? Cei care se pricep [i la
deturnat revolu]ii, la mineriade, la
afaceri ilegale cu RAFO One[ti.
Eu cred c\ lucrurile se vor rezolva
doar atunci c`nd vom avea licita]ii
corecte la autostr\zi, nu vom
aduce vat\ de acas\ la spitale [i nu
vom alege [colile pentru copii pe
criteriul existen]ei sobelor. Nu
vreau s\ `ndemn prin asta la o
resemnare mioritic\. Dimpotriv\,
s`nt convins c\ fiecare trebuie s\
`n]ep\m balaurul, zilnic. Civi-
liza]ia, ca [i democra]ia, presu-
pune o lupt\ permanent\ [i, oric`t
de lehamite ne-ar fi, trebuie s\ o
purt\m. Despre viitorul feros sau
neferos al genera]iei de „aur”

mi-e greu s\ vorbesc acum, `n
„post electorum tristae”. ~nc\ nu
am r\spunsul la `ntrebarea dac\
vom face filme, deci nu putem [ti
cum vor fi filmele acelea. Dar `mi
pare teribil de r\u c\ de fiecare dat\
c`nd ne adun\m, fie [i pe o pagin\
de gazet\, discut\m ([i trebuie s\ o
facem!) despre legi cinematogra-
fice, norme de aplicare, contesta]ii,
senatori [i mini[tri.

Titus Muntean a regizat filmul
Examen, ap\rut `n 2003. Produc-
]ia al\tur\ figuri mondene unor
nume consacrate: Gheorghe Di-
nic\, Marius St\nescu [i Ale-
xandra Mutu. ~n 2005 va ap\rea,
sub ̀ ndrumarea aceluia[i regizor,
pelicula Un acoperi[ deasupra
capului, cu Mara Nicolescu `n ro-
lul principal.

Tudor Giurgiu

D
ac\ judec\m dup\ ultimele pre-
miere rom=ne[ti de film [i d\m
crezare zvonurilor care circul\

prin lumea cinematografic\, concluzia
este c\ genera]ia consacrat\ a murit [i
nu mai are nimic de spus.   Zic „slav\
Domnului” c\ Pintilie `nc\ exist\ [i
mai sper ca Mircea Daneliuc, unul
dintre cinea[tii mei favori]i, s\ do-
vedeasc\ contrariul celor afirmate mai
sus [i faptul c\ este singurul `nc\ „`n
v`n\”. Zeci de miliarde de lei se
cheltuie, f\r\ s\ se dea socoteal\, `n
direc]ia acelora[i nume: C\rm\zan,
Nicolaescu, Marinescu, Mure[an. Asta
ca s\ nu `i mai pun la socoteal\ pe
apropia]ii lor, produc\tori [i regizori
care, `n schimbul unei atitudini umile
[i al unui pact de neagresiune cu „regi-
mul”, s`nt bucuro[i s\ mai prind\ o
buc\]ic\ de ciolan. Lupta nu mai e
`ntre genera]ii, a[a cum se vehicula
acum un an-doi, ci doar una pentru
putere [i pentru bani.

E incredibil s\ observi cum singurul
film rom=nesc (din pleiada de premiere
2004 pompieristic anun]ate de CNC)
care rezist\ unei judec\]i critice este un
documentar finan]at cu ani ̀ n urm\, Asta e,
al lui Thomas Ciulei.

Filmul rom=nesc traverseaz\ o
perioad\ la fel de critic\ precum `n anii
c`nd de-abia se `nregistrau una-dou\
premiere. Acum avem 10-12 filme, dar
banii se duc, programat [i regulat, `n
c`teva direc]ii. Nu exist\ nici un
interes s\ se schimbe ceva. Asta se
`nt`mpl\ tocmai pentru c\ aceste cer-
curi `nalte de regizori „consacra]i”

controleaz\ sistemul [i c`[tig\ foarte
bine. Totul s-a transformat `ntr-o afa-
cere prosper\ de familie. Normal c\
nu se dore[te schimbarea sistemului,
c`nd de pe urma lui au de profitat at`t
de mul]i.

Dac\ ne uit\m `n istorie, tot timpul
au existat discu]ii, orgolii, r\zboaie
personale. ~n filmul rom=nesc nu
exist\ conceptul de „breasl\ unit\”. E
drept c\ n-am avut tradi]ia [colii de
film poloneze sau cehe ori lobby-ul
interna]ional pe care `l au ungurii. Dar
noi ce-am f\cut `n schimb? Ne-am pus
be]e `n roate c`t am putut, orgoliile
regizorilor au creat patimi [i umori
neb\nuite `n breasl\, iar oamenii care-l
`njurau pe Nicolaescu, spre exem-
plu, pot fi reg\si]i acum `ntre cei care-l
admir\ [i-i ridic\ osanale. Din p\cate,
e pu]in\ pasiune pentru cinema [i o
mare goan\ dup\ agoniseal\. At`t.

Banii se duc programat [i regulat

Tudor Giurgiu este cunoscut `n spe-
cial pentru realizarea unor clipuri mu-
zicale [i spoturi publicitare, precum [i
pentru ini]iativa [i coordonarea impe-
cabil\ a celor trei edi]ii ale Festivalului
Interna]ional de Film Transilvania
(TIFF). Al\turi de Mihai Chirilov (se-
lec]ionerul filmelor), a reu[it s\ adune
produc]ii importante. La edi]ia din
acest an au fost prezentate, printre
altele, [i Damen Tango al lui Dinu
T\nase, Un cartu[ de Kent [i un
pachet de cafea al lui Cristi Puiu, Apar-
tamentul de Constantin Popescu,
Trafic de C\t\lin Mitulescu, Poveste de
la scara C de Cristian Nemescu, C\-
l\torie la ora[ [i Visul lui Liviu de Cor-
neliu Porumboiu.

Fiecare trebuie
s\ `n]epe balaurul

Radu Jude crede
c\ vom mai avea
parte mult\
vreme de filme
f\cute `n b\taie
de joc



Interviu cu Alex. Leo {erban,
critic de film, redactor „Dilema Veche”

Se prefigureaz\ o genera]ie
de aur `n cinematografia
româneasc\?

Singura „genera]ie de aur” `n filmul
românesc este format\ din doi oa-
meni: Liviu Ciulei [i Lucian Pintilie.
Simptomatic, am`ndoi s`nt [i oameni
de teatru, cu o carier\ mult mai
spectaculoas\ `n aceast\ art\ – nu
doar `n ]ar\, ci [i afar\. Tot at`t de
simptomatic, poate, Liviu Ciulei [i-a
`ncheiat cariera de cineast (extrem
de scurt\: doar trei filme, `ntre 1958
[i 1965) prin singurul mare premiu
pentru un film românesc – cel de
regie, la Cannes, pentru P\durea
sp`nzura]ilor… ~n fine ([i din nou
simptomatic), acest film [i cariera de
cineast a lui Ciulei s`nt cunoscute
mai cur`nd de istoricii de cinema de-
c`t de marele public interna]ional. Iar
dac\ Pintilie este mai cunoscut,
ast\zi, afar\, ca regizor de film dec`t

de teatru, exist\ `ntotdeauna un
bemol: cel mai bun film românesc de
dup\ ’89 (Balan]a) a fost v\zut, la
Londra, abia acum dou\ luni, la
„Retrospectiva Pintilie” organizat\
de Funda]ia Ra]iu!

~n aceste condi]ii, cred c\ orice
„prefigurare” este prematur\...

Este important\ activitatea
regizorilor tineri pentru a
crea o balan]\ `ntre regizorii
deja consacra]i [i produc]iile
cinematografice noi?

Evident. Iar termenul utilizat de
dumneavoastr\ („balan]\”) mi se
pare – de[i poate fi cu totul `nt`mpl\-
tor – iar\[i simptomatic (vezi mai sus)…
Numai c\ dinamica cinematografic\
autohton\ este una haotic\, discon-
tinu\, viciat\ de bine cunoscutul
clientelism CNC-ist, `mpotriva c\-
ruia nu se poate face, se pare, nimic
(dec`t contesta]ii). A[a c\, deocam-
dat\, nu cred c\ poate fi vorba de nici
o „balan]\” – dec`t ca deziderat teo-

retic. Cum se [tie, noi cu teoria st\m –
`n general – bine; practica ne omoar\.

Care este diferen]a dintre
subiectele [i stilul noilor
produc]ii [i filmul anilor ’90?

Cred c\ subiectele filmelor româ-
ne[ti de dup\ ’89 s`nt – paradoxal –
mult mai mature dec`t „`nainte de”,
de[i stilul unora poate fi – adeseori –
imprecis. S\ explic.

„~nainte de”, cele mai valoroase
pelicule române[ti au fost, cu
prec\dere, ecraniz\rile. (Evident, au
existat [i filme pe subiecte originale –
m\ g`ndesc, aici, la cele ale lui
Daneliuc `n primul r`nd –, dar s\
zicem c\ ele constituie excep]ia de la
regul\.) De la Moara cu noroc la
Nunta de piatr\, de la P\durea
sp`nzura]ilor la Iacob, de la Recon-
stituirea la Balan]a [i de la Dincolo
de nisipuri la Morome]ii, v`rfurile
cinematografului românesc s`nt
filme care-[i au originea `n opere
literare. Numai c\, a[a cum tradu-
cerile nu fac o literatur\, nici
ecraniz\rile nu fac o cinematografie
(exist\ mari regizori – cum ar fi Otar
Iosseliani – care consider\, la modul
radical, c\ ecraniz\rile nici nu s`nt
cinema!). Nu are rost s\ c\ut\m,
acum, explica]iile (foarte trans-
parente, de altfel) acestei st\ri de
fapt; e suficient s\ constat\m c\
majoritatea zdrobitoare a produc]iei
române[ti de film de dinainte de ’89
a fost reprezentat\ de ecraniz\ri,
filme istorice sau poli]iste (majo-
ritatea, marca Nicolaescu); pentru un
pic de sare [i piper, au existat [i
filmele de actualitate. Or, dac\ e
vorba de a face o „repartizare pe
genuri” a v`rstelor cinematografice,
este un fapt demonstrat c\ ecra-
niz\rile [i filmele istorice s`nt
caracteristice mai degrab\ copil\riei
[i adolescen]ei celei de-a [aptea Arte.
(Ceea ce nu `nseamn\ c\ aceste

v`rste nu pot continua – din ra]iuni
lucrative – [i `n prezent: Holly-
wood-ul st\ m\rturie.) Din fericire,
cu c`teva excep]ii – mai ales de la
`nceputul anilor ’90 –, filmul româ-
nesc a mizat pe subiectele de actua-
litate: Patul conjugal, Senatorul
melcilor, Stare de fapt, Omul zilei,
Prea t`rziu, Terminus paradis,
Dup\-amiaza unui tor]ionar, Asfalt
Tango, Filantropica, Occident,
Marfa [i banii, Noro, Tancul, Turnul
din Pisa, Furia, Examen, Raport
despre starea na]iunii, Ce lume
vesel\, Italiencele, Milionarii de
weekend, Magnatul... Nu conteaz\,
aici, diferen]ele de valoare dintre
aceste filme (de la foarte bune la
foarte proaste), ci faptul c\, `ntr-o
propor]ie masiv\, cinea[tii români –
consacra]i, debutan]i, v`rstnici [i
tineri deopotriv\ – au sim]it nevoia
s\ exprime ceva despre societatea
româneasc\ `n tranzi]ie de la
comunism la capitalism. Iar stilul a
variat, [i el, a[a cum este firesc – cu
o predilec]ie totu[i pentru ceea ce a[
numi stilul „isteric-apocaliptic”.
Propriu, de altfel, [i politicii, [i
societ\]ii civile autohtone...

Cum s`nt receptate
produc]iile tinerilor regizori
de regizorii consacra]i?

Din ce [tiu (dar cei pe care-i [tiu se
numesc Pintilie, Gulea, Gabrea,
Caranfil…), exist\ interes [i, adesea
(„cazul Pintilie-Puiu”), chiar sprijin.
Numai mediocrit\]ile [i nulit\]ile se
simt amenin]ate [i contraatac\.

Num\rul filmelor noi ap\rute
`n România poate fi
considerat un semn al
s\n\t\]ii [i diversit\]ii care ar
trebui s\ existe `ntr-o pia]\ de
liber\ concuren]\?

Departe de a[a ceva! C`t\ vreme
filmele române[ti se fac, toate, cu
bani de la CNC, s`nt prea pu]ine [i,
printre acestea prea pu]ine, prea
multe care n-ar fi trebuit s\ pri-
measc\ un sfan] [i nu-[i vor scoate `n
veci banii, nu poate fi vorba de o
„pia]\ a liberei concuren]e”. A[adar:
spa]iul cinematografic autohton este
unul bolnav, f\r\ perspective ime-
diate de `ns\n\to[ire [i, `ntre at`tea
guturaiuri [i stopuri cardiace, fi[a
medical\ e mai cur`nd pesimist\.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar
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„Cinematografia autohton\ este
viciat\ de clientelismul CNC-ist”

C\t\lin Saizescu

U
n suflu nou nu poate
fi adus dec`t de un spi-
rit nou, o alt\ menta-

litate cu totul schimbat\ [i
care nu are nimic de-a face
sau care nu vrea s\-[i mai
aduc\ aminte de ceea ce era
„`nainte”! Am ajuns la
satura]ie privind subiectele
cu comuni[ti, securi[ti [i tot
ce a `nsemnat pentru noi
„epoca de aur”. Nu [tiu de
ce s`nt at`t de mul]i care se
`ntorc `n trecut [i `ncearc\
s\ zic\ tot ce n-a putut fi
spus atunci. O dat\ cu o
nou\ genera]ie de cinea[ti
s-a n\scut [i o nou\ gene-
ra]ie de public. }in`nd cont
de faptul c\ publicul de
cinema are o v`rst\ fraged\
(14-28 de ani) [i c\ ceea ce
mi-ar pl\cea s\ numesc
„industria cinematografic\
rom=neasc\” ar trebui s\
]in\ cont de gustul publi-
cului pentru a-l c`[tiga,
subiectele filmelor ce ur-
meaz\ s\ intre `n produc]ie
ar trebui [i ele s\ ]in\ cont
de asta [i s\ `ncerce s\ se
ridice la nivelul a[tept\-

rilor. Nu trebuie genera-
lizat. Normal c\ fiecare ar-
tist vorbe[te, unul cu pensula,
altul cu pelicula [i al]ii
cu… ciocanul sau cu barda
despre ceea ce-i macin\,
`ncerc`nd s\-i prind\ `n hor\
pe c`t mai mul]i ca martori
ai tr\irilor lor. Exist\ `ns\
un „azi” ne`ndeajuns ex-
plorat [i un „azi cel de ieri”
mult prea uzitat. C`nd avem
`n jurul nostru pove[ti de
dragoste, pace, pasiuni, pri-
etenii, aventuri [i comedie
la fiecare pas, oare de ce
s`ntem at`t de pu]ini cei care
exploat\m asta?

E nevoie de o nou\
genera]ie de
produc\tori

Filmului `i lipse[te nebunia
pe care o are tinere]ea… nu
`ntotdeauna folosit\ la ma-
ximum, [i banii… [i sprijinul
adev\ra]ilor produc\tori!

Un film nu e ca un
tablou. Nu ai nevoie doar de
culori, o pensul\ [i-o p`nz\.
Filmul este industrie. Cost\
bani, bani mul]i, pe care

trebuie s\-i repartizezi cu
cap pentru toate comparti-
mentele. {i dac\ nu `i ai,
ajungi la compromis, iar
ideea la care ai visat at`t
timp se m\tuie[te, ia alt\
form\. De exemplu, nu po]i
s\ aduci un vapor pentru o
anumit\ scen\ [i trebuie s\
te joci cu o barc\ cu v`sle.
Nu po]i s\ filmezi cu o ma-
cara [i trebuie s\-]i schimbi
decupajul, de cele mai multe
ori, pierz`nd un procentaj
important din mesajul care
trebuia s\ ajung\ la public.

Mai mult, exist\ acest cerc
vicios `n care ne `nv`rtim,
`ncep`nd cu lipsa cinemato-
grafelor, distribu]ia, buge-
tele filmelor rom=ne[ti ce
s`nt cu mult sub cele ale
filmelor americane pe care
le iau ca reper (consider`nd
industria de film american\
ca pe cea mai s\n\toas\, ea
ocup`nd [i un loc de frunte,
locul 4, `n topul industriilor
americane) [i nu `n ultimul
r`nd subiectele scenariilor
care ob]in finan]are `n Ro-
mânia. Solu]ia punerii pe
picioare a cinematografiei

rom=ne[ti ar putea fi pro-
duc]iile cu buget mic care
s\ aduc\ bani mul]i, dar [i
asta este o utopie infirmat\
de c`teva titluri tot ame-
ricane. Oricum, singura
solu]ie viabil\ mi se pare a
fi scoaterea filmului rom=-
nesc `n afara ]\rii [i distri-
buirea lui pe c`t mai multe
pie]e. Iar pentru asta avem
nevoie de o nou\ genera]ie
de produc\tori ce s\ se ocu-
pe realmente de soarta unui
proiect `n care au fost
implica]i [i s\ `ncerce s\
scoat\ ceva bani din distri-
buirea lui. Exist\ pie]e de
film `n toat\ Europa, s`nt
mii de festivaluri unde po]i
g\si zeci [i sute de cump\-
r\tori, dar pentru asta tre-
buie s\ te [i zba]i [i trebuie
s\ ai [i pove[ti, le-a[ numi
eu „interna]ionale”, adic\
pe gustul mai multor na]ii.

Marius Theodor Barna

~
n ultimii ani au ap\rut dife-
ri]i regizori care au confir-
mat valoarea prin premii

interna]ionale la scurtmetraje
sau care au realizat, `ntr-o ma-
nier\ onorabil\, un lungmetraj.
Este un fenomen firesc: num\-
rul celor capabili cre[te. ~n prin-
cipiu, poten]ialul uman este no-
tabil, problemele vin o dat\ cu
banii. O genera]ie de aur ar
trebui s\ se formeze. Ar prinde
bine `ntr-o cultur\ „mignon\”
cum este cea autohton\.

Televiziunile mai au mult
p`n\ s\ fie un produc\tor con-
stant angajat `n cinematografie,
iar sistemul legislativ nu `ncu-
rajeaz\ finan]\rile private. Toc-
mai de aceea nu cred c\ se
poate vorbi despre un conflict
`ntre genera]ii – personalit\]ile
s`nt oricum diferite –, dar cred
`n disputele care apar din pri-
cina finan]\rilor problematice
pentru economia de tranzi]ie
rom=neasc\. Cinema-ul, nici
aici, nici `n alt\ parte, nu e ceva
ieftin. Iar filmul „t`n\r” va tre-
bui s\ probeze creativitate [i
verv\ [i, neap\rat, o aplecare
spre substan]a uman\ contem-
poran\ mai notabil\ [i p\trunz\-
toare. Exist\ `nc\ filme recente
care au `n background o filoso-
fie, o viziune de acum 20 de
ani. Iat\, descoperi o produc]ie
a[a, ca la [coal\, cu un poststruc-
turalism imbatabil [i inadecvat,
sau alte idei complet epuizate.

Filmului `i lipse[te nebunia pe care o are tinere]ea
Nu exist\ un conflict `ntre genera]ii

Marius Theodor Barna
a mutat conflictul din strad\
în buc\t\rie.

Marius Theodor Barna a regi-
zat Fa]\ `n fa]\ (1999), cu
Mircea Diaconu, {erban Io-
nescu, Maia Morgenstern [i
Magda Catone, R\zboi `n bu-
c\t\rie (2001), av`ndu-l `n rolul
principal pe Gheorghe Dinic\,
[i Sindromul Timi[oara, a c\rui
premier\ va avea loc `n acest
an, pe 17 decembrie.

C\t\lin Saizescu este re-
gizorul lungmetrajului Mili-
onarii de week-end, cu Tu-
dor Chiril\ [i Maria Dinu-
lescu `n rolurile principale.

Av`nd `n vedere c\ tinerii regizori se orienteaz\ spre proiecte
independente, c`t de important\ este leg\tura dintre calitatea
unei produc]ii [i bugetul acesteia?

Nici o leg\tur\: la marile festivaluri se v\d, periodic, filme independente
f\cute cu nanobugete – care s`nt incredibil de reu[ite, de inventive [i de
interesante. Nu spun c\ este o solu]ie universal valabil\: spun doar c\ „se
poate [i a[a”. (Ar fi mult prea comod pentru CNC s\ afle c\ tinerii regizori se
descurc\ a[a!) Ce vreau s\ subliniez este c\, spre deosebire de SUA [i restul
Europei, t`n\rul regizor român este – `nc\! – „nedigitalizat”: nu are obi[nuin]a
[i dezinvoltura utiliz\rii camerei digitale, cu care americanii se nasc [i pe
care-o folosesc `nainte de-a merge la [coal\... Noi avem o [coal\ de film care
nu a f\cut pasul de la pelicul\ la digital – de[i digitalul e mai ieftin! Avem o
[coal\ `n care oamenii nu prea g`ndesc `n imagini – de[i imaginile s`nt peste
tot! (~ntrebare: c`nd vom vedea un film românesc la fel de frapant, vizual, ca
un „simplu” videoclip? – vezi „10”, al trupei Simplu). Eu cred c\ se pot face
filme bune cu o camer\ digital\ [i un buget ridicol – cum a reu[it americanul
Jonathan Caouette cu Tarnation, prezentat la Cannes. Cu dou\ condi]ii: s\ ai ce
spune [i s\ fii la fel de `n largul t\u cu imaginile ca pe[tele `n ap\.



„O aiureal\!”
Interviu cu Sergiu Nicolaescu

Fiind unul dintre regizorii
care are proiecte apro-
bate de c\tre CNC, care
este pozi]ia dumnea-
voastr\ `n ceea ce
prive[te protestul Aso-
cia]iei Cinea[tilor?

Protestul mi se pare o inven]ie,
drept urmare nu `l iau `n con-
siderare. E o aiureal\! Ei nu [tiu
despre ce vorbesc. Este vorba
despre un concept care st\ la
baza `ntregului sistem. La pre-
selec]ia din var\ au reu[it 20 de
proiecte dintr-un total de 120,
iar din 20 de filme, CNC a
sprijinit 10 dosare. {i la cele 10
proiecte au existat contesta]ii.
Dintre ele, cea a lui Cristi Puiu –
un b\iat foarte talentat –, care a
fost solu]ionat\ direct de c\tre
ministrul R\zvan Theodorescu
tocmai prin competen]a func]iei
sale. CNC are `ns\ o lege pe
care trebuie s\ o respecte. Prin
aceast\ lege s-a creat un juriu,
format din mai mul]i reprezen-
tan]i ai Uniunii de Crea]ie, `n
care a fost [i uniunea protestata-
rilor. Ace[ti oameni au citit sce-
narii, au dat note independent [i
s-au `nt`lnit pentru a face un cla-

sament. S-au acordat note de la
10 la 7 [i au rezultat 20 de pro-
iecte aprobate. Nu au fost fon-
duri dec`t pentru finan]area
primelor 10. Apoi, CNC a recu-
perat ni[te bani de la datornici [i
a decis s\ finan]eze, o dat\ cu
aceasta, [i restul de 10 proiecte.
Nu v\d, atunci, care este proble-
ma, mai ales c\ toate proiectele
erau aprobate din var\.

Deci nu este vorba
despre nimic ilegal...

Dac\ dumneata dai examen la
facultate [i acolo s`nt 10 locuri,
dar reu[esc la examen 20 de
elevi, se anun]\ c\ au reu[it 20,
dar intr\ doar 10, `n limita lo-
curilor disponibile. Mai t`rziu,
dup\ interven]ii, pile, vorbe sau
mai [tiu eu ce, se suplimenteaz\
locurile [i intr\ urm\torii 10, din
cei 20 ini]ial admi[i.

C`te „pile [i interven]ii”
au fost [i `n cazul CNC?

Or fi fost, n-or fi fost, Dumnezeu
[tie! Diferen]a e alta: practic
banii au venit `n dou\ tran[e, nu
proiectele au fost dublate. Deci
nu exist\ ilegalitate, ci doar
dorin]\ de scandal. Eu a[tept cu
mult\ `ncredere talentul acestei
noi genera]ii, pentru c\ de capa-
citatea lor de a lansa contro-
verse m-am convins!
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dosar prob\ scris\

RADU JUDE: „Filmului `i lipse[te `n momentul de fa]\ un
sistem de finan]are corect. C`t\ vreme finan]\rile de la
CNC se vor acorda `n func]ie de apartenen]a la anumite
grupuri de interese, `n România se vor face la fel de
multe filme proaste, `n timp ce proiecte valoroase vor
continua s\ r\m`n\ pe dinafar\. Chiar dac\ au ap\rut
mai multe filme dec`t `n anii ’90, majoritatea s`nt
proaste. C`nd sistemul de acordare a finan]\rilor va fi

unul s\n\tos, corect, atunci num\rul filmelor bune va
cre[te. P`n\ atunci, vom mai avea parte de multe filme
f\cute `n b\taie de joc de regizori incapabili [i produse
de indivizi interesa]i s\ fure c`t mai mult din buget, iar
cele dou\-trei filme valoroase care apar `n fiecare an
nu schimb\ cu nimic situa]ia general\”.

Radu Jude a regizat scurtmetrajul Corp la corp [i a
colaborat la filmul Amen (2003), `n regia lui Costa Gavras.

Iulia Blaga

R
ealitatea scrie cele mai
bune scenarii. Eveni-
mentele ultimelor dou\

s\pt\m`ni au accelerat f\r\
precedent disputele asupra
corup]iei, clientelismului [i
aservirii politice a celor ce
`mpart banii publici pentru
produc]ia de film. Dac\ se
mai `ndoia cineva c\ exist\
o lupt\, dac\ se spunea pe la
col]uri „tinerii de azi, dino-
zaurii de m`ine”, acum a de-
venit evident c\ la ordinea
zilei este mecanica dup\
care se `mpart oasele [i felul
`n care gr\m\joarele se fac
f\r\ nici o ru[ine. Pe scurt, e
vorba despre faptul c\, tre-
c`nd peste lege, Centrul Na-
]ional al Cinematografiei [i
Ministerul Culturii [i Cul-
telor au decis, `n ascuns, cu
pu]in timp `nainte de ale-
geri, s\ mai acorde finan]\ri
pentru 10 lungmetraje. F\r\
s\ fie specificat `n lege c\
este posibil, comisia de se-
lec]ie `ncet`ndu-[i existen]a
`n luna iulie, c`nd a anun]at
cele 10 lungmetraje [i 11
scurtmetraje c`[tig\toare ale
singurei sesiuni a concur-
sului de finan]are. Cum co-
misia de contesta]ii a res-
pins toate cele 51 de contes-
ta]ii, iar ministrul R\zvan
Theodorescu a acceptat-o
doar pe cea a lui Cristi Puiu,
este clar c\, `n al 12-lea ceas,
cinea[tii prieteni ai Puterii
politice, `ngrijora]i cumva
de o eventual\ schimbare,
au ]inut s\-[i vad\ pro-
viziile `n c\m\ri.

Lucrurile s-au petrecut
ca pe vremea lui Ceau[escu
la admiterile la facultate.
Pentru c\ trebuiau s\ pri-
measc\ bani dou\ proiecte –

V`n\toarea (scenariul Dinu
S\raru, regia {erban Mari-
nescu) [i Via]a arhiepisco-
pului (coproduc]ie româ-
no-maghiar\, unde Media-
pro e, de fapt, prestator de
servicii), s-a hot\r`t (se
spune) ca tot ce era deasu-
pra s\ intre. A[a au intrat
Trenul mor]ii (Eugen Barbu/
Sergiu Nicolaescu), Mari-
lena (Mircea Daneliuc), un
proiect al lui Lucian Geor-
gescu-Barry Gifford, altul
al lui Nicolae M\rgineanu,
altul al lui Eugen {erb\-
nescu/Marius Barna sau Radu
Igaszag,Candele de zapad\ (C.V.
Tudor/ Napoleon Helmis) [i
un proiect româno-ame-
rican, unde partea român\,
Vision Film, e, din nou, pres-
tatoare de servicii. Scanda-
lul ar putea produce unda
de [oc pe care tinerii cine-
a[ti (constitui]i `n Asocia]ia
Cinea[tilor) o preconizau
anul trecut, c`nd au orga-
nizat conferin]a de pres\ `n
care propuneau schimbarea
efectiv\ a regulamentului

concursului de finan]are
organizat de Centrul Na-
]ional al Cinematografiei.
Mi[carea de acum a mai-ma-
rilor a `ntrecut `ns\ orice
previziuni, a sfidat legile [i
bunul-sim], nu le-a p\sat de
faptul simplu c\, dac\ mai
apar surse de finan]are (a[a
e scris `n lege), trebuie s\ se
organizeze obligatoriu con-
curs. S-a tot spus c\ „nu s`nt
bani”.

O simpl\ concesie

Acum, Asocia]ia Cinea[ti-
lor trebuie s\ se decid\ pe
cine d\ `n judecat\: minis-
terul ori CNC-ul. E hot\r`t\
`ns\ s\ continue lupta. De
partea lui, CNC-ul se jus-
tific\ d`ndu-[i cu st`ngul `n
dreptul [i invoc`nd sursele
de finan]are care au fost
identificate [i folosirea
ierarhiei alc\tuite `n urma
concursului din luna iulie.
Or, p`n\ [i acest argument
are fisuri, pentru c\ printre
proiectele aflate `n lotul de

stand-by se num\r\ pro-
iectul lui Nicolae Corjos,
care `ntre timp a pierdut din
popularitate, a[a c\ acum a
plonjat [i n-a mai primit
nimic. Deocamdat\, cum
dialogul real (dac\ a existat
vreodat\) e sistat, Asocia]ia
Cinea[tilor face scheme `n-
cerc`nd s\ explice pe o tabl\
imaginar\ evolu]ia c`m-
pului de for]e [i a alian]elor.
Care, cum [i de ce, cine cu
cine [.a.m.d. Este foarte po-
sibil ca mi[carea CNC-ului [i
a ministerului s\ fi fost
g`ndit\ `nc\ din var\, c`nd
s-a scos `n eviden]\ num\-
rul mare de debuturi finan-
]ate prin concurs. Probabil
c\ de pe atunci se hot\r`se c\,
pe ascuns, `nainte de ora 0,
se vor mai scoate ni[te bani
de la buget [i pentru restul,
fiind doar o problem\ de
timp. ~n aceast\ lumin\,
decizia ministrului de a
rezolva favorabil contes-
ta]ia lui Cristi Puiu pare s\
fi fost o simpl\ concesie.
Dincolo de scenarii `ns\,
este clar c\, finan]`nd alte
10 lungmetraje, b\nu]ii pe
anul viitor s-au cam p\pat.

NAE CARANFIL: „Dup\ aceast\ logic\ perfect\, c`nd vor veni
urm\toarele fonduri, se vor aloca proiectelor de la 21 la 30, de
la 30 la 50 [i tot a[a, p`n\ c`nd se va organiza un concurs la
CNC. Probabil, peste vreo cinci ani”.

Radu Gabrea

N
u este vorba despre dou\
liste ale CNC, ci despre
20 de proiecte. Lista

ini]ial\ este de 20 de filme.
Pozi]ia CNC explic\ tocmai
faptul c\ `n var\ au fost
aprobate, prin licita]ie, spre
finan]are toate proiectele.
Din lips\ de fonduri, au fost
finan]ate atunci doar 10.
~ntre timp, fondurile s-au
suplimentat [i au fost finan-
]ate [i celelalte 10 de pe list\.

Nu era necesar\ o nou\ li-
cita]ie, tocmai pentru c\ licita]ia
din var\ asta a f\cut: a selec-
]ionat [i aprobat 20 de proiecte.

Nu `n]eleg de unde aceas-
t\ nemul]umire a membrilor
Asocia]iei Cinea[tilor. De ce
s\ nu fim mul]umi]i c\ `n
România se fac 20 de filme?
Totdeauna protesteaz\ cei
care nu s`nt pe list\. Mi se
pare c\ `n toat\ povestea asta
este cineva care vrea nea-
p\rat s\ izbucneasc\ un
conflict. E drept c\ printre

cele 10 proiecte finan]ate
acum se afl\ [i nume consa-
crate, precum cel al lui Sergiu
Nicolaescu, dar pe acea list\
s`nt [i multe nume noi.
Trebuie analizat caz cu caz.
De exemplu, pe list\ este [i
Mircea Daneliuc. P\i, pro-
testul \sta `nseamn\ c\, de-a-
cum, Daneliuc nu mai are
dreptul s\ fac\ film `n
România? S\ nu pierdem din
vedere [i faptul c\ vor fi nou\
debuturi de lungmetraj... Asta
e `mbucur\tor, `n opinia mea.

Legea cinematografiei a
suferit anumite modific\ri,
poate nu neap\rat dintre cele
mai bune... Dar, de exemplu,
Nae Caranfil spunea, mai
demult, c\ el nu are nevoie
de fonduri de la CNC ca s\-[i
fac\ filmele. Or, acum exact
asta face: cere fonduri de la
CNC! Fire[te, el este un re-
gizor foarte talentat, care
merit\ aceste finan]\ri, dar nu
`n]eleg pozi]ia lui `n aceast\
dezbatere recent\.

Singura problem\ ar fi ca
acordarea acestor fonduri s\
nu dezechilibreze bugetul cine-
matografiei pe anul viitor. Din
c`te am `n]eles eu, fondurile
s`nt `ns\ suplimentare.

A explodat m\m\liga?

Asocia]ia Cinea[tilor contra CNC

De ce s\ nu fim mul]umi]i c\ `n
Rom=nia se fac 20 de filme?

ANEX|
LA „RAPORT”

Asocia]ia
Cinea[tilor
cuprinde nume ale
„cinematografiei
tinere”, mul]i
dintre membri fiind
recunoscu]i pe
plan interna]ional
ca regizori sau
produc\tori: Dinu
T\nase, Tudor
Giurgiu, Nae
Caranfil, Cristian
Mungiu, Radu
Muntean sau
Corneliu
Porumboiu.

„Banii au venit `n dou\
tran[e, nu proiectele

au fost dublate!”



Z
ilele trecute am dat
peste dou\ declara]ii
pe c`t de absolute `n

formulare, pe at`t de dife-
rite una de cealalt\, ale
unor actori-regizori pe care
eu `i pre]uiesc foarte mult.
Primul e Florin Piersic Jr.
(deja l\udat f\r\ pic de pu-
doare `n aceast\ rubric\), al
doilea e Dan Puric (s\ fie
pe faz\, c\ci va fi [i el
l\udat `n aceea[i manier\
tot `n aceea[i rubric\). Pri-
mul spune: „Un artist n-are
dreptul s\ fie partizan po-
litic, ci trebuie s\ se men-
]in\ neutru. Altfel este doar
o marionet\”, al doilea spu-
ne [i el: „Sper ca tinerii s\
ias\ din starea de vegeta]ie,

s\ nu fie numai meseria[i
buni pe scen\ [i, altfel,
apolitici. Apolitismul este o
form\ de la[itate”. P`n\ aici
am pus lucrurile la punct.

Dar mai r\m`ne un mare
gol, `n care o iau razna mai
multe semne de `ntrebare
dec`t cele pe care le-am
scris eu mai sus. Probabil
c\, a[a cum se `ntreab\
orice cet\]ean român dac\
are sau nu rost s\ mearg\ s\
voteze, a[a se `ntreab\ [i un
actor dac\ merit\ sau nu s\
intre `n vreun partid [i s\
vrea s\ „schimbe” ceva `n
]ara asta (ghilimelele s`nt
puse pentru cei mai pu]in
naivi dintre noi). S`nt c`-
]iva care au considerat c\

merit\. Exemplul cel mai
potrivit e cel al lui Sergiu
Nicolaescu, regizor-actor-sce-
narist-maare figurant des-
pre care se poate spune, fo-
losind o metafor\ mai
slab\ de duh, c\ [i-ar fi
dorit s\ aib\ primul rol [i
pe scena poltic\. N-a reu[it
dec`t s\ dea dovad\ de
puseuri de dominare [i s\
manifeste certa dorin]\ de
a-[i realiza viitoarele dou\-
zeci de proiecte cinema-
tografice (nap\rat cu Isa-
belle Adjani `n rolul prin-
cipal feminin) pe banii
CNC-ului. Al doilea exem-
plu e al unui domn actor
foarte talentat, cunoscut
mai ales pentru perfor-

man]a din Hamlet, pentru
apari]ia `n celebrul spec-
tacol pe versuri de Emi-
nescu (`n care `i avea
parteneri pe Ovidiu-Iuliu
Moldovan [i Valeria Seciu)
[i pentru rolul Ministrului
Culturii [i Cultelor dintr-o
guvernare pu]intel mai ve-
che. N-am s\ discut aici
performan]ele ministeriale
ale lui Ion Caramitru (toat\
lumea `[i aminte[te de
scoaterea ilegal\ din ]ar\ a
Domni[oarei Pogany a lui
Br`ncu[i), `ns\ a[ men]iona
c\ el este contra-exemplul
perfect al lui Nicolaescu. A
mai r\mas un exemplu, cel
al lui Victor Rebengiuc.
F\c`nd parte din „genera]ia
de aur” a teatrului ro-
mânesc, d`nd `ntotdeauna
dovad\ de `n]elepciune [i
calm `n apari]iile publice,
Victor Rebengiuc a devenit
membru (doar membru,
f\r\ vreo preten]ie la func-
]iile de conducere) al Uni-
unii pentru Reconstruc]ia

României, t`n\r\ forma]iu-
ne c\reia i se tot am`n\ [an-
sa de a reconstrui ceva, ori-
unde, oric`nd.

Am v\zut deci c\ exist\
actori care s-au implicat `n
via]a politic\. Dar n-am
v\zut pe nimeni din breasla
lor protest`nd la fraudarea
primului tur al alegerilor
din România (`n Ucraina,
p\str`nd totu[i propor]iile,
Ruslana – c`[tig\toarea

Eurovisionului de anul a-
cesta – a amenin]at cu gre-
va foamei dac\ alegerile nu
s`nt anulate). Acestea fiind
zise, a[ avea totu[i o pro-
punere. Actorii ar trebui s\
se implice cu mai mult
curaj, sim] practic [i dis-
cern\m`nt `n via]a public\
numai atunci c`nd se afl\ `n
timpul liber (presupun`nd
c\ atunci România n-are
nici actori, nici pre[edinte).

M
i se spune, mai pe fa]\
sau mai aluziv, c\
dumneavoastr\, cei

c\rora m\ adresez, s`nte]i
foarte pu]ini la num\r [i c\,
oricum, nu prea interesa]i de
c\r]i cu subiecte muzicale.
Una peste alta, melomanii
români s-ar `mp\r]i ast\zi `n
dou\ categorii: unii care
cump\r\ o carte numai dac\
pianista e b`ntuit\ de frustr\ri
sexuale, iar autorul de pre-
miul Nobel, iar al]ii cam
eliti[ti. Cei din urm\ l-ar citi
doar pe Cioran. Cioran despre
muzic\, evident. Constat c\
vremurile s-au schimbat `n
bine. Nu mai intereseaz\
ce-au scris Marx sau Lenin
despre muzic\. Adio „Appa-
ssionata”! La urma urmei, la
ce ar servi c\r]ile despre
muzic\ [i istoria ei, istoria
noastr\? Noi [tim mai bine
dec`t al]ii, de preferin]\ despre
toate. Deci [i despre muzic\.

Te [i `ntrebi uneori de ce ar
cump\ra francezii un Dic-
]ionar al interpre]ilor (Bel-
fond, 2004) [i `nc\ de 1.320
de pagini? Numai fiindc\ la
edi]ia a doua, autorul, Alain
Paris, a ad\ugat 400 de nume
noi la un total de 3.600 de fi[e
de arti[ti [i ansambluri de
muzic\ clasic\? Sau o Istorie
a cvartetului de coarde, alte
1.296 de pagini, doar nou-
ap\rutul al doilea volum,
1870-1945 (Fayard, 2004)?
La ce le-o fi trebuind bri-
tanicilor s\ retip\reasc\ Bar-
birolli: Dirijor laureat, carte
a altui muzicolog, Michael

Kennedy (Barbirolly Society,
2004) sau, [i mai [i, Vocile
s\lb\ticiei: [ase compozitori
americani neo-romantici (Scare-
crow Press, 2004) din care
doar dou\ nume mai spun
ceva, Ernst Bloch [i Samuel
Barber? Ceilal]i – Howard
Hanson, Paul Creston, Vitto-
rio Giannini, Nicolas Flagello –
s`nt doar clasici `n via]\. {i
cum s-o face profit cu ase-
menea c\r]i?

Alte c\r]i recent ap\rute
poate s\ aib\ [anse mai mari
de a fi citite nu numai de
redactori [i speciali[ti [i nu
numai `n biblioteci publice. Vi
le amintesc, cine [tie, s-or g\si
totu[i [i `n România amatori.
Trei dintre ele `l privesc nu-
mai pe {ostakovici: Solomon
Volkov, {ostakovici [i Stalin
(Random House), {ostakovici
[i lumea lui, sub redac]ia lui
Laurel Fey (Princeton Uni-
versity Press/ Bard College),
Malcolm Hamrick Brown: Un
dosar de referin]\ {ostakovici
(Indiana University Press). O
a patra carte, de prim interes
pentru cei care iubesc muzica
mahlerian\, public\ pentru
prima oar\ integral, comen-
tate pe larg [i cu un aparat
critic serios de Henri-Louis de
la Grange [i Günther Weiss,
scrisorile trimise de Gustav
Mahler so]iei sale, Alma
(Faber & Faber `n Anglia,
Cornell University Press `n
Statele Unite).

O experien]\ personal\ m\
face s\-i `ndemn pe editorii
no[tri s\ afi[eze direct pe u[\ o

inscrip]ie gen „Nu citim ma-
nuscrise f\r\ profit”. Manus-
crisul la care fac aluzie era
despre via]a muzical\ interbe-
lic\, despre România [i un anu-
me dirijor, Hermann Scher-
chen. Despre dirijorul Scher-
chen, alt\ dat\. Nimeni nu a
avut curiozitatea s\ citeasc\
documentele pe care le inclu-
de cartea. Editorii no[tri au in-
tuit `ns\ c\ Scherchen, german
din est, a fost un personaj sub-
versiv. Un incorect politic.
Dup\ mai multe luni petrecute
la Bucure[ti `n 1927, invitat
`ntre altele s\ dirijeze prima
integral\ `n România a sim-

foniilor beethoveniene, Scher-
chen s-a `ntors la orchestra lui
din Leipzig, `n ciuda unor
avansuri de a prelua conduce-
rea Filarmonicii. Iar acolo, la
cererea cotidianului local, `n
aprilie 1928, `[i publica im-
presiile despre experien]a lui
româneasc\. {i `ncepea astfel:
„Dou\ proverbe române[ti
m-au impresionat `n mod
special ca fiind perfect adaptate
pentru a caracteriza oamenii [i
]ara; primul sun\ astfel: «Br`nz\
bun\ `n burduf de c`ine». Ce-
l\lalt: «Ce te gr\be[ti? Nu vin
turcii»”… Nici o aluzie la Uni-
unea European\.

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

MEMENTO
de RUXANDRA CESEREANU

Revolu]ia
profanat\

„Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\”
(Hermann Scherchen)

TEATRU ~N LABORATOR
de LUIZA VASILIU

L
iderii zilelor timi[orene (atunci c`nd a
fost posibil ca ace[ti lideri s\ devin\
vizibili) pledeaz\ pentru revolu]ia neal-

terat\, dar ei se refer\ exclusiv la mi[carea
din capitala Banatului; Lorin Fortun\ chiar
etapizeaz\ insurec]ia timi[orean\, spre a o
face mai u[or de `n]eles pentru cei care nu
au participat la ea: `n perioada 16-17
decembrie a fost o revolt\, care `n zilele
18-19-20 decembrie a devenit revolu]ie,
momentul-cheie reprezent`ndu-l ziua de 20
decembrie, c`nd popula]ia ora[ului a ie[it
majoritar `n strad\ [i s-a constituit Frontul
Democratic Român, ca organism politic
anticeau[ist [i anticomunist, redact`nd o
proclama]ie c\tre ]ar\ ce va fi citit\ `n 21
decembrie. Un alt lider timi[orean, Claudiu
Iordache, clasific\ patru etape ale lui
decembrie 1989 la Timi[oara: 1. tulburare
de strad\; 2. revolt\ de strad\; 3. insurec]ie
[i 4. revolu]ie (din 20 decembrie, datorit\
existen]ei platformei Frontului Democratic
Român, creditat\ a fi un document politic).
Traian Orban (pre[edintele Asocia]iei
Memorialul Revolu]iei de la Timi[oara)
consider\ c\ a fost vorba despre o
revolu]ie, `ntruc`t ea a produs o schimbare
de regim, chiar dac\ ulterior revolu]ia a fost
nedefinitivat\ sau pervertit\ de c\tre noii
lideri ajun[i la Putere. Cu alt prilej, Traian
Orban crediteaz\ doar revolu]ia de la
Timi[oara ca fiind autentic\, secondat\ de
revoltele din celelalte ora[e, plus capitala,
`n 21 decembrie 1989, pedal`nd pe ideea
unei lovituri de stat ulterioar\ revolu]iei, a[a
explic`ndu-se neaducerea `n instan]\ a
celor vinova]i de represiune sau achitarea
acestora. Nicolae B\dilescu, unul dintre
vorbitorii din Balconul Operei, afirm\ c\
revolu]ia timi[orean\, care a fost netrucat\,
a fost `n schimb desacralizat\ [i profanat\
de a[a-numi]ii „emana]i” de la Bucure[ti
(Iliescu [i grupul s\u), fiind `nsu[it\ nu de
lideri ai mul]imii, ci de fo[ti nomenclaturi[ti;
chestiunea acut\, odat\ revolu]ia relativ
`ncheiat\, ar fi fost, dup\ B\dilescu, criza
de personalit\]i politice, care a dus la
ratarea revolu]iei române, nu la nivelul
desf\[ur\rii ei, ci la nivelul urm\rilor ei.

Arnold Rosé (n. Ia[i, 1863), prim violonist [i solist al Filarmonicii
din Viena, fondatorul celebrului Rosé Quartet
(ilustra]ie din vol. Le IIIe Reich et la musique, Fayard, 2004,
tablou de Max Oppenheimer, 1924)

Musica non-grata?

Politic\ de actor

Victor Rebengiuc, p`n\ acum prudent `n apari]iile sale
publice, a devenit membru URR
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Ada Milea

C`nt\rea]a [i actri]a a
fost prezent\ pentru dou\
zile la Ia[i (pe 10 [i 11
decembrie). ~mpreun\ cu
Dorina Chiriac, Radu
B`nzaru [i Adrian Mi-
hai, artista l-a adus [i
ie[enilor pe Apolodor. O
prelucrare dup\ Cartea
cu Apolodor a lui Gellu
Naum, „concertul” este
o metafor\ `n „stilul
atipic” al Adei, despre
c\l\toria unui pinguin,
care pleac\ din cor s\-[i
caute fra]ii `n Labrador.

La 20 de ani, a reu[it
s\ c`[tige „Marele pre-
miu” la festivalul folk
„Chitara de argint” (Re-
ghin), de[i, dup\ pro-
pria-i m\rturie, nu avea
habar s\ c`nte la chitar\.
~n prezent, joac\ pe sce-
na Teatrului Na]ional
din T`rgu-Mure[ [i la
Teatrul Luni de la Green
Hours din Bucure[ti. {i
pentru c\ „se teme de
teatru”, `[i lini[e[te su-
fletul evad`nd din c`nd
`n c`nd `nspre muzic\.
Ca orice român „tentat”,
a lucrat [i `n Canada, la
Cirque du Soleil. A ple-
cat `ns\ dup\ trei luni,
ne`n]eleg`nd de ce c`nt\
ea acolo ceea ce ar pu-
tea c`nta orice cana-
dian... Cu siguran]\, la
noi `n ]ar\ nu c`nt\ ceea
ar putea c`nta orice
român...

P
robabil c\ obsesiile au ie[it la
lumin\, dar nu `i s`nt vizibile
dec`t autorului, pentru c\ fil-

mul e la fel de confuz ca prece-
dentul, dar adaug\ un puternic tu[eu
(sic!) liric. Ne `ntreb\m cum era
scenariul ini]ial scris de Constantin
Popescu, scenariu pe care Ioan
C\rm\zan l-a folosit drept „pretext”.
Evident este c\ autorul excelentului
scurtmetraj Apartamentul nu se vede
`n Lotus (de[i poate fi b\nuit `n spa-
tele unor cadre, el fiind [i regizor
secund). Povestea din film, rupt\ de
realitate, ar fi putut fi viabil\ dac\ ar
fi fost tratat\ altfel, aproape `n orice
alt fel posibil, deoarece, a[a cum a
ie[it, filmul e o alipire de buc\]ele
incongruente ca stil/ra]iune drama-
turgic\ [i inegale ca valoare. Se
amestec\ trei orbi, o poveste de
dragoste, glume cu poli]i[ti, o co-
moar\, dou\ „gagici” care pleac\
spre mare `ntr-o ma[in\ [i care `[i
„psihanalizeaz\” visele, ni[te ho]i ce
le fur\ banii. Aceste buc\]ele, dintre
care unele s`nt superflue, nu se `m-
buc\, `n consecin]\ e greu de `n]eles
p`n\ [i care e intriga.

„Aici e o echip\ care
`[i asum\ tot”

Dac\ Ioan C\rm\zan crede c\ poate
demonstra leg\tura magic\ dintre

oameni, lume [i natur\ prin interme-
diul p\s\relelor, g`zelor [i pisicilor
filmate la r\stimpuri, atunci e vorba
de o leg\tur\ pe care doar el singur o
vede, nicidecum noi. Imaginea foarte
frumoas\ a debutantului `n lung-
metraj Mihai M\laimare Jr. nu are
cum s\ salveze singur\ filmul [i s\
fac\ vizibil\ acea leg\tur\ discret\
dintre elementele universului, dac\
nu poate face ca elementele filmului
s\ comunice `ntre ele. Povestea de
iubire exist\ `n sine `n scurte
secven]e, Mitic\ Popescu d\ gre-
utate [i seriozitate replicilor, Kezdi
Imola [i debutantul Elias Ferkin s`nt
expresivi, R\zvan Vasilescu e preg-
nant `ntr-o foarte scurt\ apari]ie, C\-
t\lin Saizescu e haios, odiseea celor
trei b\rba]i printr-o geografie mai
degrab\ abstract\ are pe alocuri
farmec, dar aceste aspecte s`nt
valabile doar luate separat. Ioan
C\rm\zan nu v\de[te nici un fel de
priz\ asupra pove[tii [i nici un fel de
concep]ie regizoral\. Dac\ transpare
ceva din `ntregul film e dorin]a de a
face art\ savant\, f\r\ acoperire, pre-
cum [i cea de a `ncerca mai multe
drumuri deodat\ – comedia de
actualitate, drama filosofic\, love
story-ul metafizico-idilic.

Grav mi s-a p\rut la conferin]a de
pres\ c`nd Ioan C\rm\zan a aruncat

responsabilitatea pentru felul `n care
a ie[it filmul `n c`rca `ntregii echipe,
afirm`nd „aici e o echip\ care `[i
asum\ tot”, `n condi]iile `n care
ziari[tii r\m\seser\ mu]i [i nim\nui
nu-i mai ardea s\ mai pun\ vreo `n-
trebare. Ceea ce mi se pare „unfair”,
din moment ce regizorul e [eful echi-
pei, el ia deciziile, el hot\r\[te cadrele,
el (`n acest caz) a avut ultimul cuv`nt
asupra scenariului. ~n fond, pe ecran
scrie „un film de Ioan C\rm\zan”.

Altfel, Lotus a mers ca pe unt la
concursul de finan]\ri organizat anul
trecut `n toamn\, dac\ `mi aduc bine
aminte, de Centrul Na]ional al

Cinematografiei. Nici nu ie[ise
precedentul film al cineastului,
Raport despre starea na]iunii, pe
ecrane, c\ se preg\tea cel\lalt. Cri-
teriile de competitivitate (sau cum
s-or fi numind), care s\ dea indicii
referitoare la succesul filmelor
cineastului `n cauz\ (num\r de
spectatori, premii etc.), nu au func-
]ionat deloc. Nu e numai cazul lui
Ioan C\rm\zan, ci [i al altor cinea[ti.
Ce s-a `nt`mplat `n acest `n cu
lungmetrajele ie[ite pe ecrane e destul
de grav, pentru c\ te duce la r\d\cin\,
f\c`ndu-te s\ te `ntrebi dac\ aceste
produc]ii chiar pot fi numite filme.

„Eu beu/ Pu]`n... Pu]`n c`ti
pu]`n/ P`n\ c`n’ capu’ mieu/
Pe umeri nu mai pot s\-l ]`n/
{` am s\ beu/ At`ta p`n\ c`nd
am s\ aflu [ini poate s\-mi
spuie/ C`t s\ beu s\-mi [iie
numa’ ghini” a devenit foarte
repede un refren bine cunos-
cut `n România.

P
avel Stratan s-a n\scut
pe 11 noiembrie 1970 `n
localitatea Ni[cani, raion

C\l\ra[i din Republica Mol-
dova. O dat\ cu apari]ia celor
dou\ volume din Amintiri din
copil\rie cu care Stratan a fost
lansat `n România, publicul de
la noi a `nceput s\ vorbeasc\
mult mai serios despre faptul

c\ „ce e cool vine de peste
Prut”. Trupele G`ndul M`]ei,
Zdob [i Zdub fac de vreo c`]iva
ani legea `n rockul românesc,
anul acesta, cei de la O-Zone
reu[eau `n Europa ceea ce tru-
pele de dincoace de Prut nici nu
au visat. {i tot `n anul 2004 au
ap\rut la noi dou\ „feluri” de
muzic\, ce pornesc, la prima ve-
dere, dintr-un punct comun: Pla-
neta Moldova [i Pavel Stratan.

Primii duc la maximum fic-
]iunea moldoveneasc\, trans-
pun`nd `n termeni SF cele mai
simple ([i, poate de aceea,
destul de impudice) reflexe
na]ionale. Stratan este mai pu-
]in complicat. Versurile sale
s`nt mult mai alerte dec`t cele
cu care s-a obi[nuit muzica ro-
mâneasc\.

Se spune c\ Stratan a ajuns
`n România dup\ ce a fost
promovat la radio de {erban
Huidu. C`rcota[ul ar fi [i cel
care i-a f\cut cuno[tin]\ basara-
beanului cu Dan Popi, directorul
casei de discuri Media Services.
~n acest timp, nimeni nu [tia
ce-i cu bucata de clip video folo-
sit\ de televiziuni pentru promo-
varea necunoscutului `nf\]i[at
`nv`rtindu-se pe sub ap\ cu o
chitar\ sau cu o sticl\ de b\u-
tur\ – dar era destul de u[or s\-]i
dai seama c\ ascul]i ceva nou.

Cu ani `n urm\, muzica lui
Alexandru Andrie[ circula pe
casete audio pirat, cu versuri al
c\ror efect era `nc\ [i mai
puternic pentru ascult\tor.
Dup\ ’89, s-a v\zut c\ interesul
publicului era mai mult pentru
exotism dec`t pentru versuri [i
muzici f\cute „cu cap”. Stratan
vine exact pe gustul publicului
de la noi, crescut cu legenda
unui Andrie[ care te f\cea s\
r`zi (cu fric\) prin anii ’80.

Stratan `]i face poft\ s\ ascul]i
Vladimir V`so]ki – efectul este
unic [i intraductibil. La fel ca la

muzica pe care o [tiam de la ru-
[ii anilor ’60-’80... dar mai
funny. „Adam [` Eva haine di
cari-aveu/ D-a[elea-mbraci [`
tu [`-mbrac [` eu” zice Stratan.
~n 2002, a lansat (`n Republica
Moldova) acela[i album, la fix
25 de ani de la debutul s\u pe
scen\, „produs” c`nd Stratan
avea 7 ani, la prima sa serbare
[colar\.

CRONIC| DE FILM
de IULIA BLAGA

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

PERSONALITATEA
S|PT|M~NII

Dan Lungu

„~n s\pt\m`nile urm\toare a[tept apari]ia
volumului Incursiuni `n sociologia artelor
la Editura Universit\]ii «Al.I. Cuza» din
Ia[i, o carte ce cuprinde cercet\ri, eseuri [i
articole viz`nd teme din zona literaturii [i a
artelor vizuale. Tot `n scurt timp va ap\rea
la Editura Nemira a doua edi]ie a Povesti-
rilor vie]ii. Teorie [i documente, un volum
care, surprinz\tor pentru mine, dincolo de
receptarea de specialitate, a avut un ecou
puternic `n r`ndul nespeciali[tilor. Cred c\
modelul cercet\rilor calitative `n socio-
logie, care se bucur\ de mare succes `n
Occident la ora actual\ [i care are darul de
a se apropia de un public mai larg, va
prinde r\d\cini puternice `n România. Ca
proiect literar, am `n
preg\tire un volum de
proz\ scurt\. Sper ca
`n martie anul viitor s\
fie gata, s\-l pot pro-
pune unei edituri. Iar
ca proiect pe termen
ceva mai lung, «clo-
cesc» un roman. Cu
un subiect ciudat.”

Lotus – 2004,
produc]ie Filmex

Film – CNC, regia: Ioan
C\rm\zan, scenariul: Ioan

C\rm\zan, Constantin Popescu

vol 1+2,
Cat Music/
Media Services

Pavel Stratan
Amintiri din

copil\rie

MUZIC| PE LITERE
de R|ZVAN }UPA

Andrie[ ori
V`so]ki/Stratan

Dac\ mai aveam totu[i dubii dup\ Raport despre starea na]iunii,
cel mai recent film al lui Ioan C\rm\zan, Lotus, ne-a convins:
C\rm\zan nu face filme pentru noi, publicul, ci pentru sine, ori le
face ca s\ le fac\, adic\ s\ se bucure de, pardon de expresie,
procesul crea]iei `n sine. Pentru c\, spune `n caietul de pres\,
„orice scenariu e un pretext pentru a l\sa lumea din interior,
m\runtele [i marile obsesii, s\ ias\ la lumin\”.

Kezdi Imola `[i psihanalizeaz\ visele

C-or fi nuferi,
c-or fi lotu[i...

Imaginea: Mihai M\laimare Jr., sunetul: Mihai
Bogos, montajul Corina Stavil\, cu: Mitic\
Popescu, Radu Gheorghe, Kezdi Imola, Nicodim
Ungureanu, Elias Ferkin, R\zvan Vasilescu,
Alexandru Dr\goi, Alexandra Velniciuc, Violeta
Totir, C\t\lin Saizescu.



S\pt\m`na protestelor
Locul I
Protestul jurnali[tilor de la TVR. O
parte dintre angaja]ii televiziunii pu-
blice au denun]at `n cadrul unei con-
ferin]e de pres\ c\ au fost supu[i pre-
siunilor politice pe perioada campaniei
electorale. Reporterul Alexandru
Costache [i produc\torii de [tiri Anca
L\z\rescu [i Raluca Lu]an sus]in c\ `n
TVR s-au `nregistrat „serioase de-
rapaje de la ce ar trebui s\ guverneze
un post public: obiectivitate [i in-
formare corect\ a cet\]eanului”. Con-
comitent, `n „Evenimentul Zilei” a
ap\rut un interviu cu Sergiu Toader,
cunoscut om de televiziune, care lu-
creaz\ `n prezent pentru Realitatea TV.
Acesta afirm\ c\ nu se poate vorbi de
independen]\ `n mass-media: „S`nt
10.000 de jurnali[ti `n televiziunile din
toat\ ]ara, cred c\ doar 20-30 dintre ei
au studii de specialitate. F\r\ s\ [tii care
este valoarea ta ca profesionist, ajungi s\
te vinzi. A[a se genereaz\ toat\ aceast\
industrie. ~n România, activitatea unui
politician poate s\-]i schimbe via]a `n
mod fundamental. Nu acela[i lucru se
`nt`mpl\ `ntr-o ]ar\ civilizat\”.

Locul II
Protestul Asocia]iei Cinea[tilor pri-
vind revocarea deciziei Centrului Na]io-
nal al Cinematografiei (CNC) de finan-
]are a `nc\ zece proiecte de lungmetraj.

Locul III
Protestul angaja]ilor de la cotidia-
nul „România liber\”. Ziari[tii au
anun]at reluarea protestelor la adresa
patronatului. Ei cer trustului West-
deutsche Allgemeine Zeitung s\ renun]e
la presiunile [i ingerin]ele politice
exercitate asupra activit\]ii editoriale.
Romulus Cristea, organizatorul ac]iu-
nii de protest, l-a informat pe ambasa-
dorul Germaniei la Bucure[ti cu pri-
vire la „`ngr\direa libert\]ii de expri-
mare [i la BBC România, «Evenimentul
Zilei», OTV [i, mai nou, la Societatea
Român\ de Televiziune”. 

TOPUL EVENIMENTELOR
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C
hristo Javacheff
s-a n\scut la Sofia
[i a `nceput acti-

vitatea artistic\ la Paris
`n prima parte a anilor
’60, activ`nd `n grupul
de avangard\ al „noilor
reali[ti”, ini]iat de cri-
ticul Pierre Restany. A
fost perioada `n care
t`n\rul artist [i-a con-
turat propriul stil, bazat
pe `mpachetarea `n ma-
terial textil a diferitelor
obiecte din realitatea
cotidian\, precum [i pe
interven]ii artistice `n
spa]ii publice, cum ar fi,
de exemplu, blocarea
unei str\zi din Paris cu
bidoane metalice de pe-
trol. La fel ca [i arti[tii
pop din America [i
Anglia, „les nouveaux
réalistes” au fost influ-

en]a]i at`t de lumea
real\, c`t [i de ideile lui
Marcel Duchamp, p\rin-
tele multor avangarde
ale secolului XX, ce a
modificat g`ndirea des-
pre art\ prin includerea
`n teritoriul acesteia a
obiectului banal, „objet
trouvé”, care, luat de
c\tre artist din contextul
uzual [i expus `ntr-o ga-
lerie de art\, `[i pierde
valoarea func]ional\, c`[-
tig`nd una estetic\.

Christo [i-a realizat
marile proiecte artistice
`mpreun\ cu so]ia sa,
Jeanne-Claude, dup\ ce
s-au stabilit `n Statele
Unite la mijlocul anilor
’60. Aici el a propus
spre `mpachetare cl\diri
publice, iar interven]iile
sale `n peisaj, proiecte

„land art”, au c`[tigat `n
anvergur\ [i monumen-
talitate. A[ aminti doar
`mpachetarea Muzeului
de Art\ Contemporan\
de la Chicago, a renu-
mitului Pont Neuf din
Paris sau proiectul „Run-
ning Fences”, ce a con-
stat `n instalarea `n C-
alifornia a 40 km de
garduri de nylon alb,
dup\ aproape doi ani de
lupte pentru ob]inerea
aprob\rilor de la fer-
mierii proprietari de p\-
m`nt din zon\. Christo
este un caz tipic de ar-
tist contemporan care a
devenit propriul s\u
antreprenor pentru sus-
]inerea, realizarea [i
mediatizarea artei sale.

15.600 metri de funie,
100.000 de metri
p\tra]i de p`nz\, peste
200 de oameni

Proiectul „Wrapped Reich-
stag” de `mpachetare a
Parlamentului german a
fost conceput `n anul
1971, dar [ansele reale
de a fi realizat au ap\rut
dup\ c\derea Zidului
Berlinului [i unificarea

Germaniei. Construit\
`n 1894, incendiat\ `n
1933, distrus\ `n 1945,
ref\cut\ `n 1964 [i `n
anii ’90, cl\direa Parla-
mentului este unul dintre
cele mai puternice sim-
boluri ce reprezint\
complexa istorie ger-
man\ din secolul XX.
Dup\ `ndelungi dezba-
teri [i discu]ii, Bundes-
tag-ul a aprobat `n
februarie 1994 realiza-
rea proiectului, ca o
recunoa[tere a valorii
artistice a crea]iei de
peste 30 de ani a lui
Christo. Mai multe `n-
treprinderi germane au
lucrat pentru produc]ia
special\ a celor 15.600
metri de funie, 100.000
de metri p\tra]i de p`nz\
aluminizat\, iar pentru
instalarea lor a fost ne-
cesar\ o mega-echip\
compus\ din peste 200
de oameni. Rezultatul a
fost impresionant: cl\-
direa `mpachetat\ ar\ta
ca un obiect metafizic
decupat din schi]ele
picturale ale artistului [i
„lipit” `n peisajul ora-
[ului. Liniile de grafit

de pe h`rtie au fost
`nlocuite la scar\ real\
cu funiile albastre de pe
cl\dire, p`nza cu folie
de aluminiu avea un
grad ridicat de reflec-
tare a luminii, realiz`n-
du-se astfel un contrast
ireal `ntre zonele lumi-
noase [i cele umbrite. ~n
dou\ s\pt\m`ni, c`t a
durat proiectul, locul a
fost vizitat de peste
cinci milioane de persoa-
ne din `ntreaga lume... ~n
proiect au fost folosite
numai materiale reci-
clabile, op]iune `n con-
cordan]\ cu viziunea
ecologic\ a artistului
despre art\: „Toate pro-
iectele noastre au o pu-
ternic\ dimensiune noma-
dic\, nimeni nu le poate
cump\ra, nimeni nu le
poate avea, nimeni nu
poate vinde bilete pen-
tru vizitare. Toat\ arta
noastr\ este despre
libertate”.

„Wrapping Reich-
stag” a fost cel mai im-
portant proiect al `nde-
lungatei cariere artistice
a lui Christo [i a so]iei
sale Jeanne-Claude.
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Completeaz\, decupeaz\ [i trimite „Tichetul de carte”,
p`n\ la data de 9 decembrie 2004, pe adresa Editurii
Polirom (B-dul Carol I, nr. 4, CP 266, Ia[i), [i po]i c`[tiga,
prin tragere la sor]i, unul dintre cele zece exemplare ale
volumului Dans de Bragadiru. Cum se vede România `n
direct de Robert Turcescu.

Cunoscut `n ultimii ani datorit\ emisiunilor sale de pe
Radio Europa FM, Robert Turcescu a devenit o vedet\
anul acesta, o dat\ ce a ap\rut pe ecranul
televizorului cu emisiunea „100%”, de pe
Realitatea TV. Articolele sale, publicate
`n „Dilema” [i apoi „Dilema Veche” [i
cuprinse acum `n volum, se remarc\ at`t
prin observa]ia foarte fin\ [i analiza
atent\ [i pertinent\, c`t [i prin [tiin]a
apropierii de publicul cititor, prin
atragerea acestuia c\tre spectacolul
lumii, c\tre „b`lciul de[ert\ciunilor”
observat [i narat de autor. 

#

Tichetul de carte

ARTE VIZUALE
de MATEI BEJENARU

Au pus m`na pe o carte
Au c`[tigat c`te un exemplar din Liber-
tatea urii de Cristian Tudor Popescu ur-
m\torii: Marinescu Iuliana (Ia[i); Dumi-
trescu Ana (Ia[i); Stancu Costel (Re[i]a);
Marcu Elisabeta (Ia[i); Mitache Adrian
(Ia[i); Ioni]\ Georgeta (Ia[i); Ciovic\
Aurelia-Mihaela (Ia[i); Gabor Adrian
(Ia[i); Florea Gheorghe Alexandru (Ia[i);
C\ld\ra[ Bianca-Nicoleta (Ia[i).

Ziua de 24 iunie 1995 a fost una cu totul
special\ pentru ora[ul Berlin, pe atunci
recent redevenit capital\ a Gemaniei unite.
Dac\ din `nt`mplare te aflai `n zona larg
deschis\ din jurul Potsdamer Platz, nu puteai
s\ nu iei parte la un grandios spectacol de
imagine prin care cl\direa Parlamentului –
Reichstag era acoperit\ cu o imens\ p`nz\
alb\, transform`ndu-se astfel `ntr-o sculptur\
temporar\, ca proiect al artistului american
Christo. Erau c`teva sute de mii de oameni
prezen]i la eveniment [i relativ pu]in\ lume
[tia c\ proiectul fusese ini]iat cu mai bine de
dou\ decenii `n urm\...

Parlamentul
`mpachetat

Lans\ri Polirom la Bucure[ti [i Cluj

S\pt\m`na aceasta, Editura Polirom
organizeaz\ o nou\ serie de lans\ri `n
libr\ria bucure[tean\ C\rture[ti. Mar]i,
14 decembrie, de la ora 16.30, vor fi
lansate volumele: Evreii din Rom=nia
`n perioada comunist\. 1944-1965 de
Liviu Rotman, Holocaustul evreilor
rom=ni. Din m\rturiile supravie]u-
itorilor, realizat de Institutul Rom=n
de Istorie Recent\, [i Politica extern\
comunist\ [i exil anticomunist –
Anuarul Institutului Rom=n de Istorie
Recent\. Vor prezenta Andrei Pippidi,
George Voicu, Mihail D. Sturdza.

Joi, 16 decembrie, de la ora 13.00,
Lucian M`ndru]\ `[i va lansa Fabrica de
t\m`ie, volum ce reprezint\ debutul s\u
editorial. Vor participa Mihaela Nicola,
Mihai Coman [i Mircea Vasilescu. 

Ultima carte a Ruxandrei Cese-
reanu, Decembrie ’89. Deconstruc]ia
unei revolu]ii, va fi lansat\ la Cluj-Na-
poca, miercuri, 15 decembrie, de la
ora 17.00, la Biblioteca Central\
Universitar\, Sala „Ioan Muslea”. Vor
prezenta istoricii Doru Radosav [i
Ovidiu Pecican.
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O
bi[nuiesc s\ stau cu b\rbia
rezemat\ `n pumnul st`ng.
Stau a[a ore `ntregi. Une-

ori chiar zile. M\ g`ndesc aiurea.
Suf\r, ca s\ spun a[a, de sindro-
mul Byron.

Bunicul meu, ca s\ ias\ din
impas, organiza curse pentru
purici s`mb\ta [i duminica. Cur-
sele se desf\[urau `ntr-un fel de
ierbar ermetic (`l p\strez azi ca
pe-o recliv\), confec]ionat din
sticl\ de m\rimea unei h\r]i ma-
ritime, `n interiorul c\reia au fost
desenate roza v`nturilor [i con-
tinentele. Tr\g`nd trei focuri `n
aer se d\dea startul. Cei dou\-
zeci [i patru de purici, marca]i
fiecare cu diferite `nsemne, erau
slobozi]i din clopotul de sticl\ ce
se a[eza `ntr-un anumit punct,
trebuind s\ ajung\ `ntr-un alt
punct. De la Londra la Paris o
curs\ dura `n medie o or\. Spe-
ria]i de pocnitur\, puricii se `m-
pr\[tiau `n toate direc]iile. Unii
treceau Alpii, ref\c`nd `n mare
drumul urmat de o[tile lui Napo-
leon, al]ii, din c`teva s\rituri, tra-
versau Mediterana, ajung`nd `n
Maroc sau `n Egipt (piramidele `i
atr\geau `n mod bizar) sau `n
}ara Sf`nt\. ~n momentul `n care
se slobozea primul fir de p\r
(muiat `n s`nge galic) `n aren\,
puricii se opreau `n loc. Amu-
[inau `n aer mirosul, orien-
t`nt`ndu-[i capetele `n direc]ia
firului. C`teva momente concu-
ren]ii st\teau `n expectativ\, apoi
`ncepea cursa. Firul era mi[cat
pe un anumit traseu (cursul unui
r`u, de pild\), iar cohorta de pu-
rici `l urma `ndeaproape. Firul
era aruncat `n Turnul Londrei. {i
primul purice ce ajungea acolo
era declarat `nving\tor. Pariurile
se puneau `n bani. Dar [i `n pro-
duse. Cine nu avea bani pe[in,
aducea m`ncare sau vin. Sf`r[itul
cursei erau urmat de o petrecere
la iarb\ verde, care ]inea p`n\
noaptea t`rziu.

Da, suf\r de sindromul Byron.
Ierbarul pe care l-am primit drept
mo[tenire, singura, de altfel, `mi
]ine de ur`t. Ca s\-mi omor tim-
pul, organizez `ntreceri. Nu de
purici, ci de virgule [i puncte.
M`n`ndu-mi cohortele spre Londra,
`mi ademenesc „solda]ii” cu a-
ceast\ fraz\: „De la Shakespeare
p`n’ la Byron [i de la Byron p`n\
la mine c`te virgule [i puncte
s-au risipit pe drum?”.

Suf\r de sindromul Byron. ~n
afar\ de ierbar, am mo[tenit un
purice, descendent al unuia care
a vie]uit o vreme `n urechea lui
Gingis-Han.

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

R
emus M\rgineanu,
actor la Teatrul Na]io-
nal din Br\ila – ora-

[ul natal al lui Iure[ –, a
fost cel care l-a ajutat s\
`nceap\ cariera de artist.
„I-am spus c\ vreau [i eu
s\ m\ fac actor”, m\r-
turise[te Marcel Iure[.
„M-a dus `ntr-o s\li]\, un-
deva `n teatru, [i m-a
`ntrebat: «{tii vreo poe-
zie? ~]i place s\ reci]i?».
Nu-mi pl\cea. Citeam,
dar s\ recit... La examen
am spus ceva de F\nu[
Neagu, un text superb.
Am trecut de etapa eli-
minatorie. Eram [i m`n-
dru, [i `nsp\im`ntat de iz-
b`nda mea”.

Dup\ ce a devenit ce-
lebru pe scena de teatru
pentru rolurile din Shake-
speare [i nu numai, `n
1978 a debutat `n film.
Vis de ianuarie, `n regia
lui Nicolae Opritescu, `l
aduce pe Marcel Iure[ `n
prim-plan. Interpreteaz\ ro-
lul compozitorului Franz
Listz. „M-am speriat `n-
grozitor c`nd m-au ales
pentru film. Era o respon-
sabilitate mare [i mai ju-
cam [i al\turi de Rodica
Tapalag\ [i Colceag...”. A
continuat s\ lucreze al\-
turi de Mihai M\nu]iu, Mir-
cea Veroiu, Lucian Pinti-
lie sau Stere Gulea.

Filmul care `i aduce,
pentru prima dat\, o recu-
noa[tere interna]ional\ este

S\ mori r\nit din dragoste
de via]\, lansat `n 1983.
De[i nu este foarte bine
primit\ pe plan intern,
produc]ia „ob]ine” o cro-
nic\ favorabil\ `n revista
american\ „Variety”. Ur-
meaz\ numeroase roluri
`n produc]ii hollywoodi-
ene precum Interviu cu
un vampir (1994), Paci-
ficatorul (1997), R\zbo-
iul lui Hart (2002) sau
Amen (2003). Anul acesta
s-a al\turat ideii unui
scurtmetraj regizat de
t`n\rul Dorin Stana, Pro-
ject w, `n care joac\
al\turi de Anna Lesko,
Irina Dinescu [i Florin
Piersic Jr. – al\turarea
este destul de ciudat\, dar
promite a fi interesant\.

Proiectul mai a[teapt\
`ns\ fonduri pentru a
putea fi definitivat.

„Am un cult pentru
munc\ [i respectul
de sine”

De[i avea por]ile deschi-
se la Hollywood, Marcel
Iure[ s-a `ntors `n ]ar\ `n
1998, c`nd a `nfiin]at Tea-
trul ACT, singurul teatru
independent din Româ-
nia. A[a cum spune acto-
rul, ACT-ul nu e un teatru
particular. „To]i cei care
trec prin el `i dau via]\ [i-l
legitimeaz\. Am un cult
pentru munc\ [i respectul
de sine. ACT-ul va tr\i
at`t timp c`t actorii vor
dori s\ spun\ ceva acum,
m`ine, peste [ase zile...”.

La Marcel Iure[ fra-
peaz\, pe l`ng\ talentul acto-
ricesc, modestia, curajul
[i consecven]a. Nu este
doar un personaj cu renu-
me, ci, `n primul r`nd, un
om c\ruia `i pas\. Unul
dintre cei ce `[i doresc s\

realizeze proiecte prin care
s\ scoat\ lumea artistic\
româneasc\ din amor-
]eal\. Trebuie amintit, la
acest capitol, [i Festivalul
de Film Independent, or-
ganizat `mpreun\ cu Fun-
da]ia „Anonimul”. Poate
trebuie spus [i faptul c\,
`n 2001, Marcel Iure[ a
refuzat s\ primeasc\ pre-
miul UNITER pentru cel
mai bun actor (de[i `l
merita). Scrisoarea lui de
„ne-acceptare” vorbea, des-
chis, despre c`teva dintre
feti[urile culturale: „Minis-
terul Culturii [i Cultelor
nu are competen]e [i nu
poate `nlocui competen-
]ele unui juriu de profe-
sioni[ti. Energia consu-
mat\ `n acest festivism
f\r\ sf`r[it poate fi fo-
losit\ mult mai bine; de
pild\, `n efortul de a `n-
]elege c\ arti[tii din Ro-
mânia nu pot fi premia]i
prin desemnare, pentru c\
ei nu s`nt o mas\ `nco-
lonat\ [i cuminte care `[i
a[teapt\ premiile”.

MARCEL IURE{ este unul dintre
pu]inii actori români cu trecere la
Hollywood. A jucat al\turi de nume
celebre precum Nicole Kidmann,
Bruce Willis sau George Clooney.
Este, totodat\, unul dintre românii
care, de-a lungul anilor, au investit –
inclusiv suflete[te – `n ceea ce
pentru mul]i dintre noi nu `nseamn\
dec`t ni[te „industrii” f\r\
speran]\: teatrul [i filmul. A fi un
bun „nebun”, a fi contra curentului

reprezint\ o raritate `n România
contemporan\. A fi constant [i
dedicat `n atitudinile tale, a refuza
premii sau bani cu demnitate [i
solidaritate fa]\ de situa]ia precar\
a colegilor de breasl\, a investi
aici, cu toate c\ succesul `]i sur`de
din alte p\r]i, nu pare defel
profitabil. Marcel Iure[ a refuzat,
con[tient, toat\ gloria imediat\. {i
asta nu l-a `mpiedicat s\ joace `n
continuare un rol important.

„Anonimul”
de la Hollywood

La mijlocul lunii august, Marcel Iure[ a prezidat Festivalul
Intena]ional de Film Independent „Anonimul”. Prima edi]ie a
manifest\rii s-a desf\[urat `n Delta Dun\rii, la Sf. Gheorghe.

Festivalul a reunit trei sec]iuni competi]ionale: lungmetraj,
documentar [i scurtmetraj. Al\turi de filmele din competi]ie, au
fost prezentate, `n premier\ `n România, c`teva dintre filmele
premiate la Berlin, Los Angeles [i Cannes. Programul a inclus
[i c`teva proiec]ii speciale ale unor scurtmetraje cenzurate,
produse `n Europa de Est, [i ale unor documentare despre Dun\re.

Au luat parte la eveniment directori de festivaluri de film
importante (Berlin, Cannes, Karlovy Vary, New Delhi, Cairo
sau Buenos Aires), ziari[ti de la prestigioase publica]ii de
specialitate at`t din Europa („Premiere”, „BlickPunkt”, „Italia
Cinema”, „Positif”), c`t [i din Statele Unite („Premiere SUA”,
„FilmMaker”), [i echipe de realizatori ai filmelor prezentate `n
competi]ie.

Marcel Iure[ are `n proiect colaborarea cu actorii Jeremy
Irons [i Liam Neeson la o nou\ pelicul\ ce urmeaz\ s\ apar\ pe
ecrane `n 2005. Kingdom of Heaven este regizat\ de Ridley
Scott, cel care a lucrat [i la Gladiatorul sau Hannibal.

Pre[edinte de festivalCu Lucian Pintilie `n „Balan]a”

~n 1991 Marcel Iure[ joac\ al\turi de Maia
Morgenstern [i Victor Rebengiuc `n drama

Balan]a. Regizat de Lucian Pin-
tilie, filmul este unul de

referin]\ al cinema-
tografiei române[ti,

al\turi de produc]ii
precum De ce bat
clopotele, Miti-
c\? sau Termi-
nus Paradis.

Dup\ ce a jucat la Hollywood cu vedete mondiale, Marcel
Iure[ se preg\te[te s\ joace `n România al\turi de Anna Lesko

Marcel Iure[ fa]\ `n fa]\ cu Bruce Willis `n Hart’s War

Sindromul
Byron


