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Magazinele de
art\: provocare
la bucat\
Exist\ arti[ti care au `n]eles c\ nu e

nimic vulgar `n a-]i vinde operele.

{i c\ regimul artelor este unul

similar jocului economic: trebuie

s\-]i creezi o pia]\, un public, o mar-

c\ [i a[a mai departe. Nu la muzeu,

galerie de art\ sau reviste se limi-

teaz\ spa]iul de expunere a crea]iei.

Astfel, a ap\rut o specie hibrid:

magazinul de art\. Nu e chiar ma-

gazin, c\ nu intri s\ te ciocne[ti de

v`nz\toare acre, dar nici expozi]ie

nu e, pentru c\ po]i atinge obiec-

tele, po]i vorbi cu ele [i, mai ales, le

po]i lua acas\. �Suplimentul de

cultur\� v\ ofer\ trei exemple: Mi-

hai St\nescu, Mihai Albu [i Ioan

Nem]oi.

PAGINILE 10, 11, 12

Despre a[tept\rile lumii culturale la acest `nceput de mandat
al Monei Musc\ [i despre planurile noului Minister al Culturii [i
Cultelor pute]i citi `n dosarul �Suplimentului de cultur\�. Particip\
R\zvan Theodorescu, fostul ministru, Mona Musc\, actualul ministru,
Ion Caramitru, ministru al Culturii `n perioada 1996-2000, dar [i Ion
Bogdan Lefter, Marina Constantinescu [i Cristina Modreanu,
comentatori ai fenomenului cultural.

Interviu cu scriitorul {tefan Agopian

�~n principiu, s`nt un om
lene[. Ca orice lene[, caut
pretexte s\ nu fac nimic.
~n Bucure[ti, pretexte de
a sta degeaba se g\sesc
la tot pasul. Te mai

sun\ cineva, te ui]i la
televizor, te atrag

c\r]ile noi � pe
care le pri-

mesc s\pt\m`-
nal. Mai s`nt sluj-

ba, c`rciuma, prietenii, fa-
milia... Am doi copii care m\
mai piseaz\... ~mi place foarte

mult s\ g\tesc, [i asta poate
deveni un alt pretext. Pe
scurt, acas\ g\sesc orice pre-
text ca s\ nu scriu, a[a c\
ajung s\ scriu `n Mallorca.
Am f\cut [i alte experien]e.
Am un prieten � pictorul
Sorin Ilfoveanu � care `n mai
anul trecut m-a l\sat la el la
]ar\, unde am stat tot trei
s\pt\m`ni, cu c`inele [i cu
telefonul de aceast\ dat\.
{i-am scris foarte bine...�

PAGINILE 8, 9

�Liberul arbitru� de Sorin Stoica PAGINA 15

Predare de mandat
la Ministerul Culturii

PAGINILE 2, 3
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

A
flat\ la primele episoade [i, deocamdat\, f\r\ un
mare succes de public, telenovela ce are drept
intrig\ fuziunea dintre liberali [i democra]i `ntr-un

prea`nc\p\tor partid va `ncepe `n cur`nd s\ ne ]in\ cu
sufletul la gur\. De la declara]iile de dragoste f\cute de
liberalul Stoica p`n\ la acceptul �teoretic� al democra-
tului Boc, de la intransigen]a t`n\rului Gu[\ p`n\ la jocul
dublu al capitalistului Patriciu � toate aceste trucuri
�artistice� ne vor face s\ m`nc\m subiectul pe p`ine, s\-l
discut\m `n tramvaie [i la locurile noastre de munc\.

Oric`t de neserioas\ ar p\rea aceast\ introducere
`ntr-o tem\ aparent de prim\ importan]\, ea nu face
dec`t s\ se plieze pe nivelul la care s-au purtat p`n\
acum �negocierile� de fuziune dintre P.N.L. [i P.D. {i
asta pentru c\, propun`ndu-[i o unire `n acest an (mai
t`rziu ar fi oricum prea t`rziu), cele dou\ partide `nc\
discut\ prin intermediul presei [i prin p\rerile personale,
extrem de diferite, ale unor membri de partid.

Dac\ pornim de la ce ar `nsemna propriu-zis fu-
ziunea, discu]ia ar deveni brusc mai neserioas\ chiar
dec`t cea purtat\ acum prin intermediul presei. Cele
dou\ variante care circul\, anume absorb]ia P.D.-ului de
c\tre P.N.L. vs unirea liberalilor [i democra]ilor `ntr-un
Partid Popular, s`nt ambele lipsite de suport realist.

Mai `nt`i, este tot mai evident c\ democra]ii nu
accept\ ideea transform\rii lor peste noapte `n liberali.
{i nu e vorba aici numai de faptul c\ o asemenea
schimbare de doctrin\ ar fi nefireasc\, ci mai ales de
fermitatea cu care majoritatea liderilor P.D. refuz\ o ase-
menea variant\, perceput\ ca o capitulare total\ `n fa]a
liberalilor. De altfel, [i Traian B\sescu a subliniat c\ e o
variant\ absurd\, �cel mai mare compromis pe care l-ar
face P.D.� fiind acceptarea doctrinei unui Partid Popular.

{i ajungem astfel la cealalt\ posibilitate. Una mai
discutat\, dar mai nerealist\ chiar dec`t prima. Crearea
unui Partid Popular prin fuziunea P.N.L.-P.D. n-ar duce,
evident, la �topirea� celor dou\ partide `n acest cadru
politic �la mod\ `n Europa�, ci ar `nsemna doar o frag-
mentare a Alian]ei. ~n special liberalii n-ar putea face o
asemenea gre[eal\, pentru c\, `n vreme ce mul]i
democra]i �nesatisf\cu]i� de noua doctrin\ fie [i-ar `n-
fiin]a un nou partid, fie, mai probabil, ar g\si motivul s\
accepte ofertele atr\g\toare ale P.S.D.-ului, liberalii
neimpresiona]i de doctrina popular\ [i dornici de putere
se vor retrage, cu siguran]\, `ntr-o �alt\� forma]iune
politic\ ce se va numi... Partidul Na]ional Liberal. Mai
mult, replia]i `mbucur\tor de repede, dup\ �un cincinal�
de pasivitate, singurii cre[tin-democra]i români recu-
noscu]i de Partidul Popular European, adic\ ]\r\ni[tii,
au anun]at miercuri `nceperea negocierilor de formare
a unui Partid Popular autentic, nu de conjunctur\, care
s\ `nglobeze [i U.R.R.-ul. Ceea ce ar `nchide practic
por]ile construc]iei hibride propuse de Valeriu Stoica.

~n concluzie, se poate spune c\ discutata fuziune
dintre liberali [i democra]i aduce `ntru c`tva cu promi-
siunea a dou\ vedete c\ se vor c\s\tori, `n ciuda unei
evidente �nepotriviri de caracter�. Cum `ns\ P.R.-ul le
atrage aten]ia c\ a vorbi despre c\s\torie `nseamn\
aproape o unire definitiv\ a destinelor, iar asta le poate
aduce beneficii de imagine, cele dou\ vedete continu\
s\-[i declare public imposibila iubire � ceea ce nu-i face
`ns\ ca, acolo unde reflectoarele nu ajung, s\ nu se
`n[ele cu cine apuc\. Deocamdat\, din fericire, cele dou\
partide care ne guverneaz\ nu par s\ se `n[ele reciproc.
Dar chiar dac\ starea aceasta de onestitate va dura,
unirea lor este o iluzie `n care, probabil, nici ei nu mai
cred foarte mult. Din diverse motive, este `ns\ bine ca noi
s\ credem. Iar politicienii fac toate eforturile pentru asta.

Imposibila unire Magazinul
cvadridimensional

Ce ar fura un ho] dintr-un ma-
gazin de art\? Alegerea sa
ar trebui s\ ]in\ cont de mai
multe caracteristici:

1. Unicatul. ~ntr-o vreme a
`nserierii, a lucrurilor repro-
ductibile infinit, exist\ o-
biecte unicat. Le g\sim ex-
puse spre v`nzare `n aceste
magazine. Cumperi o mar-
c\ [i o instan]iere singular\
a sa. Te po]i l\uda la prie-
teni c\ ai o nou\ carte de
vizit\, fie c\ e un tricou Mi-
hai St\nescu, fie papuci
Mihai Albu.

2. Garan]ia. De obicei, pri-
me[ti garan]ie la obiectele
cump\rate, dar e o garan]ie
a materialit\]ii sale. Artis-
tul garanteaz\ o valoare es-
tetic\ ce dep\[e[te valoarea
fizic\ a obiectului. Din p\-
cate, nu [tim cine `l garan-
teaz\ pe artist. S\ fie gustul
popular, s\ fie un bun mar-
keting sau premiile primite
de-a lungul carierei sale?

3. Spa]iul. Un magazin de

artist este atipic, dup\ chi-

pul [i `nf\]i[area proprieta-

rului. Te po]i `mpiedica de

obiecte (neindicabil, mai

ales pentru obiectele din sti-

cl\), po]i s\ te r\t\ce[ti sau,

mai grav, nu [tii ce s\ alegi

din avalan[a de artefacte.

4. Snob sau iubitor de ar-
t\? Ca iubitor de art\ te
po]i mul]umi [i cu privitul,
c\ tot act estetic se nu-
me[te. Po]i interpreta, discu-
ta, `]i po]i antrena gustul [i

Institutul Cervantes din

Bucure[ti, la propunerea

Asocia]iei �Iuventus Tra-

iani� din Drobeta Turnu-

Severin, prezint\ mar]i,

18 ianuarie 2005, la ora

12:30, `n Sala de Proiec]ii,

filmul documentar Traja-

no, emperador de Roma,

produs de Europrogra-

mmes Sevilla [i promo-

vat de Funda]ia Itálica

pentru Studii Clasice, be-

neficiind de sprijinul Gu-

vernului Andaluz [i al

TVE, precum [i de o fi-

nan]are din partea Uni-

unii Europene, ̀ n cadrul pro-

gramului �Cultura 2000�.

Filmul prezint\ teritoriile

geografice care marchea-

z\ biografia `mp\ratului

roman, iar regizorul Fran-

cisco J. Polonio Léon se

opre[te `ndelung asupra

României, oferind detalii

peisagistice [i istorice,

precum [i reprezent\ri

scenice ale unor texte `n

limba latin\, interpretate de

elevi români, coordona]i

de dr. Carmen Bulzan, pre-

[edinta Asocia]iei �Iuven-

tus Traiani� [i coordona-

toare a proiectului pentru

partea român\. Proiec]ia

celor trei capitole care

alc\tuiesc serialul de te-

leviziune Trajano, empe-

rador de Roma (versiune

original\ `n limba spani-

ol\, durat\ 90 minute) va

fi precedat\ de o scurt\

prezentare realizat\ de

dr. Carmen Bulzan [i de

prof. univ. Alexandru Barnea

de la Catedra de Istorie

Antic\ [i Arheologie a Uni-

versit\]ii Bucure[ti, cerce-

t\tor la Institutul de Arhe-

ologie.

Proiec]ie la Institutul Cervantes din Bucure[ti

Nu [tiu al]ii cum s`nt, dar eu c`nd
m\ g`ndesc la art\, m\ g`ndesc la
bani. Sau, mai exact, m\ g`ndesc la
cum se descurc\ arti[tii [i din ce
tr\iesc ei. Unii a[teapt\
posteritatea, al]ii `[i g\sesc un
Mecena, cei mai mul]i mor de
foame. Mai exist\ [i o a patra
�specie�, a celor care produc profit
din munca lor. Cei care au `n]eles
c\ nu e nimic vulgar `n a-]i vinde
operele. {i c\ regimul artelor este

unul similar jocului economic:
trebuie s\-]i creezi o pia]\, un
public, o marc\ [i a[a mai departe.
Nu la muzeu, galerie de art\ sau
reviste se limiteaz\ spa]iul de
expunere a crea]iei. Astfel, a ap\rut
o specie hibrid: magazinul de art\.
Nu e chiar magazin, c\ nu intri s\
te ciocne[ti de v`nz\toare acre, dar
nici expozi]ie nu e, pentru c\ po]i
atinge obiectele, po]i vorbi cu ele [i,
mai ales, le po]i lua acas\.

Magazinele de art\:

Graficianul Mihai St\nescu a fost unul
dintre primii arti[ti rom=ni cu magazin. I-a
mers at`t de bine, `nc`t a ajuns s\ majoreze
pre]urile la �insisten]ele clientelei�

Mihai St\nescu
`[i dore[te glorie,
nu bani
Constantin Vic\

Primul magazin al lui Mihai St\nescu
s-a deschis `n 1992, dar nu `ntr-un spa]iu
cu patru pere]i [i acoperi[, ci `ntr-o
tr\sur\. Se numea Erata. Continuatorul
s\u este cel de acum, de la num\rul 29,
cu c\ni `nfipte `n perete pentru a sabota
afi[ele maneli[tilor. Prima vitrin\ era
prev\zut\ cu un grilaj, decupat `ntr-o
parte `n form\ de infractor. �S\ nu mi-l
strice�, m\rturise[te graficianul.

Mihai St\nescu n-are chef s\ scoat\
bani din magazin, mai degrab\ glorie. Pe
noua vitrin\ [i-a scris mare num\rul de
telefon (vezi codul de bare, acolo unde-s
cifrele), dar [i formule bizare: �La
cererea clien]ilor, pre]urile au fost
majorate cu 43%�, �Pauz\ de mas\ 1-30
august�. Cine nu `n]elege nu intr\. Iar
dac\ ar intra, ar g\si o atmosfer\ pl\cut\,
compus\ dintr-un calorifer electric, No-
rah Jones [i ceaiul Earl Gray din can\, la
alegere. Cu toate acestea, `n vitrin\ at`r-
n\ trist aproape ve[nicul anun]: �Anga-
j\m v`nz\toare englez\ mediu�.



f\r\ un acut sim] al propri-
et\]ii. Pentru c\, vorba fran-
cezului, mai bine idealiz\m
lucrurile comerciale dec`t
s\ comercializ\m lucruri
estetice. Dar deja ne-am an-
gajat `ntr-o viziune st`n-
gist\, care separ\ cu st`ng\-
cie �economia bunurilor
simbolice� de viziunea ca-
pitalist\.

Nu orice artist are parte
de un asemenea magazin [i
nu orice tip de art\ se
vinde. Cu c`t arta e mai
apropiat\ de utilitate sau cu
c`t ea destinde nervii cum-
p\r\torului, cu at`t cresc
[ansele sale de a fi cump\-
rat\. Nu `nseamn\ c\ vor-
bim despre kitsch sau slab\
conceptualizare, ci mai de-
grab\ despre [ansele artis-
tului de a deschide [i des-
crie, pe ̀ n]elesul tuturor, lumi
estetice.

Buticurile-galerii

Magazinul de art\ este o
idee mai veche, importat\
[i `n România. Primele ma-
gazine de acest gen au ap\-
rut `n Marea Britanie, `n
secolul trecut. Fenomenul
este extins `n Statele Unite
ale Americii, unde ma-
joritatea arti[tilor prefer\
aceast\ form\ de promo-
vare, mai direct\ [i cu re-
zultate financiare dac\ nu
spectaculoase, m\car con-
stante. Apari]ia magazi-
nelor de art\ a anulat gra-
ni]a dintre cultura elitist\ [i
cea de consum, dar a ge-
nerat una `ntre under-
ground [i overground. Pe
de alt\ parte, diferen]a in-
stituit\ de muzee [i galerii

`ntre arta ca sens [i arta de
consum dispare `n bu-
ticurile-galerii. Acestea nu

v`nd idei [i reflec]ii,
ci obiecte-imagini,

c\ni sau `nc\l]\ri. Dar [i
acestea s`nt obiecte-mani-
fest ce `ntre]in un lifestyle
[i un coolness al esteticii
m\rfii. O interesant\ ana-

liz\ a fenomenului g\sim ̀ n
Marius Babias � Subiectivita-
tea-Marf\, volum ap\rut
anul trecut la Editura IDEA
din Cluj.

Designerul Mihai Albu a transformat crea-

]ia de `nc\l]\minte [i marochin\rie `ntr-o

modalitate de expresie artistic\. Pantofii [i

accesoriile �cu personalitate� au devenit `n

sine mici opere de art\. Mai mult, este un

adev\rat �trend� pentru vedetele autoh-

tone s\ poarte crea]ii marca Mihai Albu.

Fie c\ s`nt `n culori stridente, fie bro-

date cu pietre semipre]ioase, fie franjurate

sau minimaliste, �produsele� � confec]io-

nate din materiale comandate de la unicul

furnizor al celebrelor case Prada, Gucci

sau Christian Lacroix � `i aduc lui Albu

venituri de mii de dolari. Lan]ul de maga-

zine Ami a fost lansat `n 1999, iar din

1985, Mihai Albu a fost invitat s\ expun\,

al\turi de arti[ti consacra]i, pantofi [i ma-

rochin\rie la Galeriile Fondului Plastic.

Ana-Maria Onisei
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ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

R
areori am v\zut mai multe vedete `ndoielnice ca la
TV. {i nu vorbesc de emisiunile de divertisment,
care se supun legii cererii [i ofertei. Ci de lumea

�d\[teapt\� din televiziuni. Nu m-am `ndoit niciodat\ de
calit\]ile picioarelor lungi sau ale pieptului bombat pre-
zentate de Nicoleta Luciu. La fel, `n]eleg [i mediatizarea
de care se bucur\ prezentatoare de [tiri ca Andreea Esca
sau Gabriela Vr`nceanu-Firea (de[i o prefer pe Adriana
Murariu). Cum s\ nu admiri siguran]a cu care citesc
sprin]arele [tiri? Nu glumesc: la c`]i analfabe]i umplu str\-
zile, cur]ile de justi]ie, Parlamentul [i orice alt spa]iu ofi-
cial sau neoficial al României, o persoan\ care [tie s\ ci-
teasc\ bine române[te mi se pare demn\ de toat\ lauda.

(Dac\ ar fi s\ vorbim despre vedetele masculine, eu zic
c\ [i Mircea Radu sau Dan Negru `[i fac meseria, tot
conform legii cererii [i ofertei. Dar nu despre ei e vorba aici.)

Fragilitatea vedetelor media de la noi se vede cel
mai clar atunci c`nd pe posturi apar, la ore t`rzii, �greii�
talk-show-urilor, b\rba]ii (majoritari) care [i-au cucerit
pozi]ia de vedete nu prin s`ni [i picioare lungi, ci prin
obiectivitate, clarviziune [i spirit analitic. Sau, m\ rog,
prin alte calit\]i care li s-or cere acestor oameni, fie ei
moderatori, invita]i sau arbitri ai disputelor televizate. {i
s-a v\zut foarte bine `n campania electoral\ `ncheiat\
anul trecut. Dar de politicieni n-o s\ m\ leg, fiindc\ lor
nimeni nu le-a cerut inteligen]\ [i cursivitate la televizor,
iar c`nd au avut-o, m-au `nduio[at p`n\ la lacrimi.

Mai `nt`i, l-am v\zut pe toate posturile, invitat la
analize politice, pe Ion Cristoiu. N-am `n]eles nici acum
care s`nt calit\]ile de analist ale gazetarului devenit
faimos prin dou\ lucruri: g\ina care na[te pui vii [i
expresia: �M\ retrag `n bibliotec\�. ~n toate interven]iile,
atunci c`nd nu favoriza evident [i �obiectiv� un partid
drag domniei sale, Ion Cristoiu tr`ntea previziuni dintre
cele mai fanteziste. Urm\rindu-l mai mult timp, am
`nceput s\ b\nuiesc c\ singurul atu ce l-ar califica drept
autoritate ar fi senin\tatea cu care uit\ de erorile ante-
rioare, ca s\ le poat\ face pe urm\toarele. Iar asta
merge perfect la un popor cu memoria scurt\ [i ce]oas\.

Dac\ tot vorbim de omul potrivit la locul potrivit,
poate cineva se va milostivi de mine [i-mi va spune
care vor fi fost calit\]ile ce l-au impus pe Ralu Filip `n
fruntea autorit\]ii de control asupra mass media, adic\
a CNA-ului. Presta]iile sale la TVR erau mediocre, nu
s-a remarcat nici `n r\u, nici `n bine, n-a fost nici un
teverist excesiv de obedient cu puterea, nici unul
excesiv de revoltat. Ca românul impar]ial... Dar poate
ne place cenu[iul mediocrit\]ii. Poate `n el se ascunde
a doua calitate esen]ial\ a vedetei media.

Unii dintre dumneavoastr\ poate vi-l aminti]i [i pe
Mihai G`dea (parc\), moderator de emisiuni politice la
Antena 1. Judec`nd dup\ abilit\]ile etalate pe post, mai
c\ ai crede c\ titularul unei asemenea pozi]ii `n
televiziune se trage la sor]i, la promo]ia nu [tiu c\rei
cafele. ~l prefer pe Marius Tuc\, cel ce se poticne[te la
cuvintele de peste zece litere [i la cele latine[ti, dar
care e autorul nemuritoarei sintagme �liste b\tute `n
coaie� (de unde, fiind vorba de controversatele liste ale
PSD-ului, se vede c\ gura p\c\tosului adev\r gr\ie[te).

{i-a[ mai avea c`teva dubii fa]\ de Radu Moraru,
moderatorul care `ntrerupea invita]ii c`nd spuneau ceva
ce-ar putea sup\ra puterea, sau fa]\ de Mihai Tatulici
sau fa]\ de... Dar asta-i televiziunea!

Vedete
de mucava

Ana-Maria Onisei
Magazinul de pe Calea Victoriei te

prive[te prin vitrin\. Ioan Nem]oi se
folose[te de transparen]a sticlei
pentru a accentua valen]ele unei
realit\]i virtuale. Transformarea
sticlei `n art\ este, `n primul r`nd,
me[te[ug. Cel care sufl\ [i d\ o for-
m\ clasic\ sau bizar\, transparent\
sau colorat\ materiei incandescente
nu este altceva dec`t un bun me[-
te[ugar. Arta lui Nem]oi porne[te de
la vechile tehnici ale me[te[ugarilor
de Murano sau Bohemia, trec`nd
prin Art Deco [i Art Nouveau. Trans-
formarea sticlei `n art\ [i profit
presupune o strategie de marketing,
recunoa[tere pe plan interna]ional [i
contacte. Ultima expozi]ie a lui
Nem]oi, intitulat\ �My Extrava-
ganza�, a fost vernisat\ `n cursul
anului trecut la Londra, la galeria
Oxo, [i a avut aproximativ 10.000
de vizitatori. Artistul român are, de

asemenea, un `ntreg lan] de maga-
zine [i expune `n numeroase galerii
din SUA [i Canada. Lucr\rile sale
pot fi v\zute [i `n muzeele din New
York, Germania sau Olanda.

Fiecare obiect ademene[te publi-
cul prin forma ciudat stilizat\, prin
mesaj sau prin marca unui reputat
creator est-european `n domeniu. ~n
magazinul-galerie privat\ al artis-
tului de pe Calea Victoriei din
Bucure[ti s`nt expuse spre v`nzare
`n mare parte obiecte decorative,
accesibile chiar [i clien]ilor de
condi]ie medie [i destinate unui
spa]iu de �depozitare� casnic. Exis-
t\ un public specializat, colec]ionar
sau cunosc\tor, format `n România
din clien]i str\ini. Pre]urile operelor
din sticl\ variaz\ `ntre 5.000 [i 25
de euro, de[i pia]a profitabil\ nu
este `nc\ cea autohton\, iar produ-
sul se vinde at`t timp c`t are ce
spune [i dispune de fondurile pen-
tru a se face cunoscut.

provocare la bucat\

Mihai Albu � pantofi cu personalitate

Expozi]ii ale lui
Ioan Nem]oi:

Water and Fire, Muzeul
Na]ional Cotroceni;

Eden, Centrul Cultural
Român la Paris;

Genesis, World Trade
Center, Amsterdam;

The Betrayal, Artech
Gallery, SoHo/New
York.

Ioan Nem]oi � profit din sticl\



Povestea postmodern\ a
Penelopei `ncepe cu ea,
Sun-Min Kim, citind scri-
sorile pe care el, David
Horvath, i le trimitea din
Los Angeles `n timp ce
ea se vedea nevoit\ s\
se `ntoarc\ `n Coreea.
Scrisorile lui aveau
uneori un desen cu un
personaj ur`]el, porto-
caliu, ce purta un [or],
iar ea, `n semn de dor, a
cusut o p\pu[\ plu[at\
asem\n\toare, pe care
i-a trimis-o cadou.
~ns\ Penelopa cea
postmodern\ nu
tricoteaz\ ca s\ de[ire,
ci, f\r\ s\-[i fi imaginat
ini]ial, ca s\ v`nd\.

~
n decembrie 2001, figu-
rina portocalie s-a trans-
format `n Wage, primul

din seria de p\pu[i ur`te:
Ugly Dolls. Povestea cre\-
rii [i a succesului imens al
Ugly Dolls are ingrediente
din pove[tile de dragoste
hollywoodiene [i din ro-
manele SF, ba chiar [i as-

pect de manga
japoneze, dar

toate

`ntoarse pe dos de c\tre cei
doi `ndr\gosti]i, creatori de
Ugly Dolls. David Horvath
poveste[te deseori `n inter-
viuri cum totul s-a `nt`m-
plat pe nea[teptate, dup\ ce
oamenii au `nceput s\ se
uite cu poft\ la p\pu[a lui,
Wage, [i mai ales dup\ ce
[i-a `ntrebat un prieten care
lucreaz\ `n industria ju-
c\riilor dac\ ar exista pia]\
de v`nzare pentru asemenea
p\pu[i neconven]ionale.

Cum r\spunsul a fost
afirmativ [i cum Ugly Dolls
s-au v`ndut mai repede
dec`t le putea confec]iona
Sun-Min, p\pu[ile s-au `n-
mul]it [i s-au transformat
`n adev\rate comori. ~n
ultimii doi ani, Ugly Dolls
au c\p\tat un statut `ntor-
tocheat: s`nt v\zute [i ca
obiecte de art\, v`ndute `n
magazine preten]ioase din
Statele Unite [i Fran]a sau
la Muzeul de Art\ Contem-
poran\ din Los Angeles,
dar [i ca obiecte comer-
ciale, ce dispar repede din
magazinele de juc\rii. {i-au
p\strat `ns\ parte din ideea
ini]ial\, din poveste. Mai
ales pentru c\ fiecare dintre
cele nou\ p\pu[i are pro-
pria istorie scris\ pe eti-
cheta de carton.

~n traducere liber\, c`te-
va dintre pove[tile lor se
deap\n\ a[a: Wage lucrea-

z\ de zor la supermarket-ul
Super Mart [i de aceea
poart\ un [or] negru. Cei
de la Super Mart nici nu
[tiu c\ Wage este angajat
acolo, dar nici nu conteaz\
a[a de tare, pentru c\ poate
fi `n dou\ locuri deodat\.
De altfel, toate Ugly Dolls
au capacitatea uimitoare de
a fi omniprezente. Priete-
nul cel mai bun al lui Wage
este Babo, cel mai s\ritor
dintre to]i, gata s\ te apere
de ori[ice pericol. Dar este
[i un pic cam gelos, poate
[i pu]in cleptoman, drept
urmare, sfatul de pe eticheta
lui este s\ ai grij\ unde pui
banii [i pr\jiturile dac\ `l
la[i pe Babo singur acas\.

O via]\ `ntre dou\
continente
Ox pare a fi foarte tandru,
gata oric`nd s\ te `m-
br\]i[eze cu urechile lui
cele lungi. Dar mai pare a-l
`ntrece chiar [i pe Babo
c`nd vine vorba de furat
ceva sau de luat cu `mpru-
mut pe termen lung. Wedge-
head nu are echilibru dec`t
dac\ st\ `n cap. Este prie-
ten bun cu Ox [i marea lor
dorin]\ este s\ demonstre-
ze c\ specia uman\ chiar
exist\. Are un singur ochi,
dar `i ajunge ca s\ vad\
lumea a[a cum este. To]i

ace[ti ur`]i se `nso]esc cu
alte p\pu[i: Cinko, Target,
Ice Bat, Jeero [i Tray.

De[i Ugly Dolls vin cu
pove[tile `n parte deja
scrise, r\m`ne destul loc de
imaginat existen]e para-
lele. Povestea lor a mers
chiar [i mai departe, `n
Japonia, `napoi pe conti-
nentul de unde plecase Wage,
cusut pentru prima dat\.
Acolo au ajuns pe capacele
de la Coca-Cola timp de
dou\ s\pt\m`ni, `n mod sur-
prinz\tor p`n\ [i pentru crea-
torii lor, deoarece pe atunci
nu erau juc\rii celebre. Apoi
s-au transformat [i `n perso-
naje dintr-o emisiune de tele-
viziune pentru copii, ajun-
g`nd astfel [i `n varianta de
plastic, `nso]it\ de o poveste
mult mai lung\ [i complicat\,
scris\ doar `n japonez\.

A[a se face c\ Ugly
Dolls `[i tr\iesc via]a hiper-
textual\ [i bilingv\ `ntre
dou\ continente. ~n cur`nd,
se pl\nuie[te s\ apar\ [i `n
Statele Unite un joc video
[i o emisiune de televiziu-
ne cu ele, `n `ncercarea de
a le transforma `n noi ]es-
toase ninja, dac\ nu chiar
`n Muppets. A[a se deap\-
n\ povestea noii Penelope
Sun-Min, ce a cusut un hi-
brid ur`]el, omniprezent [i
foarte v`ndut.

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

Amintiri
din buc\t\rie (II) LAMERICA

de CASIANA IONI}|

Spune-mi ce p\pu[\ `]i place
ca s\-]i spun cine e[ti

Istoria fiec\reia dintre p\pu[i este scris\ pe etichet\

Cinko arat\ cam ca o caracati]\,
cu trei ochi [i ni[te bra]e lungi.

De[i este �p\pu[\ a ad`ncurilor�, habar nu
are s\ `noate. Este cam ru[inos, dar foarte prietenos,
mai ales dac\ faci `n a[a fel `nc`t s\ semeni cu fratele
lui mai mare, Target. Adic\ s\ `]i lipe[ti o bulin\ ro[ie pe
frunte, care s\ semene cu unicul ochi ro[u al lui Target.
El e singura Ugly Doll care are chiar [i p\r pe piept,
semnul `n]elepciunii, drept urmare, este proclamat
�bunicul Ugly Dolls�. Ice Bat arat\ ceva mai familiar:
seam\n\ cu un liliac, doar c\ este albastru [i `i place s\
stea `n congelator, iar Jeero este cel mai confuz dintre
to]i, singurul lui scop pe lume fiind s\ stea pur [i simplu,
f\r\ s\ fie `ntrebat nimic. Cea mai de[teapt\ dintre to]i
este Tray, p\pu[\ cu trei ochi, singura fat\ din grup.
Necazul e c\ inteligen]ei ei i se adaug\ o poft\ nebun\
de m`ncare [i dorin]a de a fi foarte b\gat\ `n seam\.

Suplimentul lui JUPAlte cinci p\pu[i ur`te

D
oamnelor, domnilor, rogu-v\ nu da]i buzna to]i deo-
dat\, ci intra]i `n cuhnia memoriei pe r`nd, `n cupluri
sau singuratici, dup\ graba cu care ne-a]i r\spuns la

cele dou\ `ntreb\ri:
1. Care e madlena domniei voastre?
2. Dar bau-baul din farfurie?

Tania Radu
Madlena mea e o zambil\, pe care am m`ncat-o cu un
sentiment de curat\ eucharistie, la patru ani, `ntr-o sear\
de februarie (de ce [tiu asta?!), pe o strad\ din centrul
Bucure[tiului, o sear\ din care nu mai v\d dec`t picioarele
trec\torilor, ca un zid mi[c\tor [i protector pentru statura
mea ag\]at\ de m`na mamei, clef\irea prietenoas\ a
z\pezii topite pe caldar`m [i reflexul moale-g\lbui al lumi-
nilor. Mai aud zumz\ind conversa]ia enervant de lung\ a
mamei cu o femeie care ne `nso]ea, din pricina c\reia m\
sim]eam singur\ [i fericit\ `n acela[i timp. Mai simt volup-
tatea luptei cu mine `ns\mi `n deliberarea dac\ trebuie sau
nu trebuie s\ m\n`nc floarea ginga[-liliachie, care m\ atr\-
gea irezistibil. Gustul ei dulceag [i vaporos a venit ca un
r\spuns pentru marea tandre]e cu care am decis (chiar
a[a!) s-o fac pentru totdeauna a mea.

C`t despre bau-baul din farfurie � chiar farfuria. P`n\ la
doisprezece ani, m`ncatul a fost un co[mar, o nedreptate
cotidian\, o datorie fa]\ de p\rin]i [i o problem\ de onoare �
c\ci fiecare `mbuc\tur\ era o b\t\lie cu tenta]ia de a tri[a.
Totu[i, nimic nu egaleaz\ groaza pe care mi-o st`rne[te [i
azi pieli]a ce acoper\ cana cu lapte fierbinte, care, chiar
`ndep\rtat\, compromite iremediabil orice efort de conci-
liere cu nepre]uitul lichid.

Dan C. Mih\ilescu
Balcanic p`n\-n m\duv\, bucure[tean sudist, copil\rind la
c`]iva pa[i de greco-turcime, `n mahalaua Giurgiului-
-Ferentari, raiul meu bucal s-a `ntrupat din baclavale, sa-
railii [i musaca, din halva, acadele, susan, halvi]\ [i brag\
(str\bunica mea pe linie matern\ chiar din asta tr\ia: vin-
dea cofeturi `n curtea [colii 114 de pe Piept\nari). Li se
ad\ugau pr\jiturile Moscova [i Violeta (1,50 lei buc.), Jofra
[i Mascota (3, respectiv 4,25), `nghe]ata Popular la 0,55
[.a.m.d. Dar zei]a, regin\ peste toate, a r\mas coliva. Eram
nelipsit, ani de-a r`ndul, `n Bellu, la s`mbetele mor]ilor, [i
simt [i azi, c`t se poate de invadator `n vis, dulcea]a r\co-
roas\ a colivelor cu strat gros de cacao [i cu bomboanele
a[ezate-n cruce, fie amandine la 2,85 suta de grame, fie
cu migdale ori stafide, la 4,25, sau arahide, la 4,75.

Bau-bau culinar n-am avut. De c`nd m\ [tiu am fost un
omnivor cumsecade, adic\ omnidevorator. Poate doar,
vremelnic, untura de pe[te, chit c\ anemic, ce-i drept,
n-am prea fost. Doamne, unde s`nt cutiile cu bomboane
Vinga (6 lei buc.), ciocolata cu lapte Pitic, savarinele la
1,60 [i napolitanele D\nu], la 3 lei pachetul?

Cristian Teodorescu
1. Madlena mea era pilaful, `n anii primei tinere]i. Orez cu
bobul rotunjor, g\ini gr\su]e de ograd\, cu aluni]e de piper
`ntr-o `nmiresmat\ sfad\. Pilaf al veselei june]i, [tiam c\-i zi
duminical\, c`nd tu veneai s\ m\ r\sfe]i. Bunica mea avu
locant\ `n mica gar\ Medgidia, pe vremi ce nu le apucai.
Am prins `n schimb o dezolant\ [i cartelat\ s\r\cie, c`nd
chiar [i p`inea ca s-o ai, musai `]i trebuia h`rtia c\ locuie[ti
`n Medgidia. Re]eta cine ]i-o mai [tie, s\rb\torescule pilaf?
Bunica mea `]i prinse taina ce n-apuc\ s\ o confie. Ce bu-
c\tar mai pus pe laf, cuv`nt ce-nseamn\ `n Turcie duh st`r-
nitor de veselie, mi te va decoda [i mie? Turceasc\ s\-]i fi
fost sorgintea sau v`nturat\ pe la greci? C\ci `n a turcilor re-
gie protagoni[ti s`nt doar berbecii, scopi]i de gastronomi.
Aferim. La greci `n crati]\ Ahile e puiul, nu vreo g\in\ interim.
Din ce balcanic\ b`rfeal\ te-ai tescuit pilaf divin?
2. S\ nu v\d untura de pe[te, ce greu `mi pic\ la stomac.
Sinistra tortur\ din anii, cinci-[ase, ai mei [i un sac de
contraboli imaginare c\rora doar ea, gr\su]a, urma s\ le
vin\ de hac. Sclipea `n lingur\ estetic, dar ce gust, Doamne,
f\r\ leac. Nici mur\turile gustoase, ca premiu ce mi se d\-
deau, nici vorbe grele sau mieroase s\ o `nghit nu m\ f\-
ceau. Rebel regurgitam balsamul ce groaznic mi se mai p\rea.
{i m-a sc\pat de el doar boala ce mi s-a tras din lingurea.

Ioan T. Morar
1. C`rna]ii afuma]i de porc, cu boia [i ardei, s`nt madlena mea
cu dou\ capete! A[ da nu [tiu ce [i nu [tiu c`t s\ mai bene-
ficiez de o farfurie de crumpe fripte f\cute de bunica mea.
Gustul acela nemai`nt`lnit s-a dus o dat\ cu ea. Mai ales
acum, dup\ maturizarea deplin\, `mi plac [i puturoasele
br`nzeturi delicate fran]uze[ti. Dar nu s`nt bune `n rol de
madlen\, pentru c\ nu-mi aduc aminte de nimic, neav`nd
nici un francez `n trecutul familiei!
2. Oaie (y compris berbecu] [i miel) nu pot m`nca `n mod
natural, iar broasc\, pisic\ sau c`ine, `n mod cultural. Adic\
din prima categorie am `ncercat, nu-mi place, `n vreme ce din
a doua nu am `ncercat [i nici nu m\ intereseaz\ dac\ mi-ar
fi pe gust. Nu m\ dau ̀ n v`nt nici dup\ fructele de mare [i agre-
ez, cu pruden]\ [i multe rezerve, pe[tele, numai la gr\tar.

(va urma)



�Un nou `nceput!� C`t de frumos
sun\ � plin de optimism, de via]\, de
poten]ial... [i a[ putea s\ continuu pe
acela[i ton, plin de noi orizonturi, de
perspective m\re]e, de alternative [i
de inedit� {i acum, dup\ ce v-am
`n[irat c`teva dulceg\rii, am o veste
foarte proast\ cu care o s\ v\ tai
macaroana optimist\: se va sf`r[i!
Ce? P\i, cum ce: `nceputul! {i asta
`nainte de a se transforma dintr-�un
nou `nceput� `ntr-�un vechi `nceput�.
Dar nu vreau s\ fiu apocaliptic, ci s\
v\ spun c\ unele lucruri se vor

schimba, altele nu, unii vor fi mai
de[tep]i, al]ii doar mai fuduli, unii
mai boga]i, al]ii tot f\r\ p`ine... [i mai
s`nt [i unii care vor r\m`ne la fel. Cert
este c\ `n sunetul miilor de pocnitori
[i artificii, g`lg`ind [ampanie [i alte
b\uturi, eu am `nceput o via]\ nou\,
chiar dac\ aceast\ hot\r`re `nseamn\
c\ voi fi la fel, voi avea acela[i
comportament, acelea[i tabieturi, voi
asculta aceea[i muzic\� am ales ca
noua mea via]\ s\ fie continuarea
vechii mele vie]i.

S-ar putea spu-
ne c\ am f\cut pu-
]in\ filosofie, de
balt\, ce-i drept,
pe tema trecerii ̀ ntr-un nou an � [i, pen-
tru c\ s`nt [i eu `nc\ obosit de munca
depus\ [i experien]ele acumulate `n
vechiul an, acum, la `nceput de 2005,
trebuie s\ m\ odihnesc, s\ m\ re-
`nnoiesc [i voi trece mai repede la
partea cu urarea: pentru voi, urarea
mea este inspirat\ de mesajul l\sat de
al]ii `n buda unei cr`[me bucure[tene �
club, cum i se zice `n epoca noastr\ �,
pe pere]ii murdari de nu v\ spun ce:
iube[te [i z`mbe[te!

Bobo

VOI N-A}I ~NTREBAT, F|R| ZAH|R V| R|SPUNDE
de BOBO {I BOBI
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LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Ursul cu fa]\
uman\ � variant\
la mioritical correctness

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

Iube[te [i z`mbe[te!

B
SR a fost ini]iat\ `n
2002, de misterio[ii
Beelzebub [i Levia-

than, `n urma revela]iilor pe
care le-au avut citind Bi-
blia Satanist\ [i alte lucr\ri
de referin]\: �Dup\ ce ne-am
educat pu]in `n domeniul
ocultismului, am g\sit din
`nt`mplare la un prieten de
pe Internet cartea Michelle
`[i aminte[te, care ne-a
f\cut s\ ne `ndrept\m a-
ten]ia spre Satanism, deoa-
rece treaba nu e chiar a[a

cum scrie acolo�, declar\
administratorii. Ace[tia au
`mbun\t\]it teoria, propu-
n`nd un �satanism modern�,
`n opozi]ie cu cel �tradi]io-
nal� [i cel �rebel�. �A dat
dracu� [i-n \[tia! Se ceart\
ca chiorii!� , mi-am zis. M\
rog, `n cazul de fa]\ e cum-
va explicabil.

P`n\ acum, au c\lcat
pragul �bisericii� 56.583 de
vizitatori, dintre care 1.446
au devenit membri. Ca sim-
plu vizitator, ai acces doar
la sec]iunile �Teorie�, �~n-
treb\ri frecvente� [i �Chat
Live�. Ca s\ umbli prin
toate cotloanele �bisericii�
`n calitate de membru, tre-
buie s\ te `nvredniceasc\
`ngerul `ntunericului s\-]i
faci un cont. {i nu e u[or,
v\ spun. Am `ncercat de
vreo dou\ ori [i n-a mers.
Pe chat-ul site-ului, cum era
[i firesc, nick-urile cu �de-
vil� se afl\ la mare c\utare,
`nc`t nu mai s`nt dispo-
nibile dec`t cele de la
�devil22� `ncolo. Nu-]i mai
faci cont cu �devil� simplu
nici dac\ e[ti Necuratul `n
persoan\.

Am intrat pe chat [i
i-am `ntrebat pe ini]ia]i:

�Fra]ilor, cum naiba `]i faci
un cont?�. Pe un ton ex-
trem de politicos, de prelat
aflat `n misiune oficial\,
cineva [i-a cerut scuze [i
mi-a dat ni[te explica]ii teh-
nice pe care nu le `n]elege
nici dracu�. Oricum, cu a[a
satanist de treab\ tot s\ stai
de vorb\. L-am `ntrebat ce
`nseamn\ s\ fii satanist, ce-l
determin\ pe el s\ se auto-
denumeasc\ astfel. M-a `n-
demnat rece s\ citesc sec-
]iunea �Teorie�. Dac\ [i \[-
tia fac promov\rile pe cri-
terii elitiste, nu-mi `nchi-
pui iad mai mare dec`t cel
`n care, dup\ ce c\ te afli `n
el, mai trebuie s\ [i studi-
ezi. Am mai pus eu ni[te
`ntreb\ri, dar au mirosit
b\ie]ii c\ e ceva necurat cu
mine. Mi-au transmis sec
�s\ caut `n sufletul meu ca
s\ aflu satanismul din mine�
[i m-au trimis la plimbare.
Mi-au blocat IP-ul calcu-
latorului.

Ce s\ fac? M-am `ntors
la �Teorie�. Plictiseal\ ma-
re, z\u! �Exist\m pentru a
oferi Satani[tilor din Ro-
mânia un loc unde s\-[i ex-
pun\ ideile f\r\ a fi redu[i
la t\cere de prejudec\]ile
mul]imii. Cei care vor s\
afle mai multe despre Sa-
tanism s`nt invita]i s\ se
informeze, s\ `ntrebe. Exis-
t\m pentru promovarea

tuturor Satani[tilor, indife-
rent de categoria `n care se
`ncadreaz\. Exist\m pentru
a introduce Satanismul `n
România cum trebuie, [i
nu sacrific\ri sau alte mo-
dalit\]i de a te umili. S`n-
tem o afirma]ie clar\ c\ Sata-
nismul Intelectual exist\ [i `n
România.� Parc\ eram pe
site-ul vreunei ̀ nalte academii.

C`nd, `n sf`r[it, am reu[it

s\-mi fac un cont, m-am

n\pustit la sec]iunea �Fo-

rum�, s\ v\d ce discut\ ini-

]ia]ii. Nimic senza]ional. O

forma]ie de heavy metal

din Pa[cani, care-[i caut\ un

chitarist. Cic\ au probleme

[i cu tobo[arul, care e pe

picior de plecare `n Grecia.

Apoi, acelea[i bla-bla-uri se-

midocte despre satanismul

�modern�, �tradi]ional� [i

�rebel�. Am g\sit [i un to-

pic de lecturi `n care este ex-

pus\ drama unui pui de sa-

tanist: �Hi! Eu s`nt nou pe

aici. Vreau s\ spun c\ nu

prea se g\sesc c\r]i despre

satanism pe la noi. De vreo

trei s\pt\m`ni m\ chinui s\

iau de la bibliotec\ Demo-

nul lui Lermontov�. Apoi,

c`nd am mai dat peste unul

care sus]inea c\ e Dumnezeu,

m-am l\sat p\guba[.

Am `nchis calculatorul

`ntreb`ndu-m\ dac\ [tiu de

glum\ satani[tii \[tia...

www.bisericasatanista.org

M-a pus naiba s\ intru pe www.bisericasatanista.org
[i-am dat peste ceea ce se autointituleaz\ cu
m`ndrie �Primul Site Satanist din România�.
Din spusele �administratorilor� Bisericii Sataniste
Române (BSR), nu-i chiar primul. Au mai existat
`ncerc\ri care n-au reu[it s\ se impun\ pe pia]\ din
lips\ de organizare, mijloace etc. Prin urmare, \sta ar
fi primul �oficial�, cu acte `n regul\, parafate direct
`n biroul lui Lucifer.

Ni[te satani[ti
de treab\

Nu te mi[ca � filmul [i cartea,
acum `n România
Filmul Nu te mi[ca, un mare succes de box-office `n
Italia, ruleaz\ `n Capital\ `ncep`nd de vineri, 14 ianuarie
2005, `n avanpremier\, pe ecranele de la Hollywood
Multiplex din Bucure[ti. Regizorul
peliculei, Sergio Castellitto, joac\
al\turi de Penelope Cruz `n rolul
principal. Cu o distribu]ie de ex-
cep]ie, filmul are toate [ansele s\
cucereasc\ [i publicul din Româ-
nia. Lansarea lui oficial\ va avea
loc pe 21 ianuarie 2005. Romanul cu
titlul omonim, de Margaret Mazzan-
tini, care a stat la baza ecraniz\rii,
a fost publicat de cur`nd la Editura
Polirom, `n traducerea Gabrielei
Lungu.

L
ittle Bart [i Honey-Bump n-au fost membri ai vreunui
Partid Comunist; ei n-au girat [i nici n-au supravegheat
contracte de licita]ie cu miros de petrol, benzin\ [i al]i

carburan]i; n-au avut niciodat\ voca]ia urnelor mobile, de[i,
genetic, le-a fost scris s\ se plimbe foarte mult. Cu alte
cuvinte, Little Bart [i Honey-Bump pot fi cataloga]i de
standardul românesc al audien]ei de tip �Teo� drept
personaje plictisitoare, nedemne nici m\car de-un
travelling rapid al camerei de filmat prin fa]a lor. Totu[i, cele
dou\ personaje au ap\rut deja la televizor sau pe marile
ecrane, f\r\ s\ fi intrat, vreodat\, `n jocuri de tipul �iepu-
ra[ul v`neaz\ ursul� (parantez\: sugerez firmelor române[ti
de software crearea unui joc �shooter-3D�, pe platform\
PC, cu aceast\ tem\; succesul garantat). Se poate spune
chiar c\ destinul le-a fost potrivnic (iat\, a[adar, un caz
ideal ce se `ncadreaz\ de minune `n platforma-program de
tip social-democrat): au r\mas orfani de la o v`rst\ fraged\ �
trei luni �, c`nd mama lor a fost asasinat\.

Pauz\ publicitar\. Istoria de mai sus nu e o inven]ie, orice
asem\nare cu personaje reale este absolut veridic\. Animal
Planet a avut inspira]ia difuz\rii unui documentar despre
aceast\ familie de ur[i, frate [i sor\, `ntr-o zi de weekend
agitat pe telecoloarele patriei noastre, `n care unii f\ceau
curte constitu]ional\, al]ii reinventau geometria spa]ial\ a
camerelor [i palatelor, iar �o parte a presei� se chinuia s\
demonteze sintagma: �Cine ringier la urm\, ringier mai bine�.

Little Bart [i Honey-Bump fuseser\ l\sa]i f\r\ mam\ `n
p\durile `ntinse ale Alask\i, de un v`n\tor pasionat.
�Domnule Popescu, nu am mai fost de mult\ vreme la
v`n\toare [i m\ g`ndesc foarte serios dac\ o s\ mai merg
de-acum `nainte.� {ansele lor de supravie]uire erau
minime, pentru c\ oric`nd puteau fi repera]i [i anihila]i `n
spiritul lan]ului trofic. Ei au avut `ns\ norocul s\ fie adopta]i
(n]]! � adop]ie la ei, nu la noi, doamn\ Emma!) de o familie
care a f\cut carier\ din cre[terea [i dresarea ur[ilor. S-au
chinuit cu ei, i-au hr\nit, i-au crescut, iar c`nd au devenit
�m\ricei�, le-au g\sit [i loc de munc\: platourile de filmare
de la Hollywood. Familia Seus din Rocky Mountains, Utah,
SUA, s-a specializat `n cre[terea ur[ilor pentru filme cu
bugete generoase. Little Bart [i Honey-Bump au fost
urm\ri]i, `ntr-un documentar `ntins pe lungimea a vreo
dou\ ceasuri, de echipa de reporteri a sus-numitului canal
de televiziune: de la v`rsta de c`teva luni [i c`teva zeci de
kilograme greutate, p`n\ la trei ani jumate plus vreo 300 de
kile. Am aflat, cu surprindere, c\ �[i ur[ii pot avea trac, nu-i
a[a?�. La turnarea primului lor film, le-a trebuit oleac\ s\ se
adapteze cu lumina reflectoarelor, s-au �r\stit� pu]in la un
cameraman zelos, dup\ care [i-au v\zut de treab\.

Documentarul, `n fond, n-a fost un story lacrimogen
despre soarta unor biete animale care erau c`t pe ce s\
`mp\rt\[easc\ soarta �Puiului� autohton (c\ci nu scria pe
�banda neagr\� din final �Sahia Film�), ci povestea unei
comunit\]i `n miniatur\, pe care numai americanii [tiu s\ o
`ncropeasc\. Familia Seus s-a cuib\rit, pe nesim]ite, `ntr-un
col] de ecran, acolo unde mi s-a confirmat mie, român
plictisit de �animalizarea� autohton\, c\ nu to]i ur[ii s`nt la fel.

S\ mai men]ionez un am\nunt esen]ial, o nou\
discordan]\ `ntre �mo[ martinii� lor [i ai no[tri. Personajele
cu blan\ din documentar erau ur[i grizzly. Se spune despre
ei c\, dac\ se simt bine [i-s ferici]i, e semn c\ toate
animalele s`nt `n regul\� M\ macin\ o singur\ `ntrebare,
la care nu am g\sit `nc\ r\spuns: cum s-or sim]i ur[ii grizzly
`n perioada de hibernare?



Doris Mironescu

Din aceea[i genera]ie face
parte [i prozatoarea Herta
Müller, ale c\rei romane

~nc\ de pe atunci vulpea
era v`n\torul [i Animalul
inimii reprezint\, `n bun\
m\sur\, m\rtu-

rii ale unei experien]e pa-
radigmatice. A mo[teni, fie
c\ vrei, fie c\ nu, stigmatele

genera]iei anterioare, a su-
feri din cauza blam\rii
unilaterale pentru un r\z-
boi mondial, a cunoa[te,
din amintirile p\rin]ilor,
experien]a lag\relor de
deporta]i `n furia ime-
diat postbelic\, a trece
prin na]ionalizarea ave-
rilor bunicilor [i, mai
ales, prin climatul de
teroare difuz\ a su-
pravegherii securiste
[i a `ndura apoi pre-
siunea violent\ [i bi-
ne orchestrat\ a po-
li]iei politice, in-
trigat\ de gesturile
tale �neangajate�,
p`n\ la obligatoria
exilare �la noi `n
Germania� � iat\
materia amintiri-
lor din care e com-
pus\ �egografia�
Regele se-nclin\
[i ucide.

Imperiul fricii
Frica este senti-
mentul care mo-
bileaz\ cel mai
mult univer-
sul moral des-
cris de Herta
Müller. Unui
fost combatant
SS `i este fri-
c\ de amin-
tirile sale,
de aceea bea
f\r\ ̀ ncetare
[i destram\
lini[tea pro-
priei fami-

lii. Unei mame `i e fric\ de
spectrul foamei, cu care
s-a `nt`lnit `n perioada de-
port\rii `n Siberia, astfel c\
pentru ea fiecare cartof
copt are o semnifica]ie
special\. Unui om `i este
fric\ de durerile din ultima
faz\ a cancerului, prin
urmare se sp`nzur\ de
acela[i copac `n care `[i
`nv\]ase g\inile s\ doarm\
noaptea. {i to]i se tem s\
nu fie lovi]i de mi[c\rile
imprevizibile ale �rege-
lui�. Cei c\rora nu le este
fric\ s`nt sugruma]i de
�sperietorile� responsabile
cu teroarea celorlal]i.

~n realitate, nimeni nu
scap\ din imperiul fricii,
c\ci p`n\ [i ace[ti opozan]i
ai `nsp\im`nt\rii `[i cuce-
resc libertatea negociind
cu frica lor personal\. Un
spa]iu minim al libert\]ii
este c`[tigat prin diferitele
jocuri de grup ale celor
viza]i de Securitate, pre-
cum �de-a autocritica mu[-
tei� sau practicarea unei
poezii work in progress ce
dezvolt\ abracadabrant un
eveniment sup\r\tor pentru
partid: la o v`n\toare de
cerbi, un [tab se `mpu[case
`n gur\. De aici rezult\ un
text marcant poetic, care
ne poate da o idee despre
ce a `nsemnat antologia
poe]ilor tineri germani V`nt
potrivit p`n\ la tare, publi-
cat\ cam `n aceea[i vreme
cu Niederungen, prima
carte a Hertei Müller: �V`-
n\torul oche[te `n direc]ia
`n care fuge cerbul, dar de
data asta cerbul i-a fugit
v`n\torului `n gur\�.

M
\ g`ndesc la falnicul ibric de alam\ din raftul

obscur al dulapului monumental ce acoperea

aproape un perete `ntreg de buc\t\rie. ~ntot-

deauna, `n lungile dimine]i de var\, c`nd Profira,

numai `n bluz\ cu n\sturei uleio[i de maionez\ [i

fust\ larg\, crea]\, preg\tea cu minu]iozitate m`nc\-

rurile pentru pr`nz� `ntotdeauna, `ng`n `nc\ o dat\,

burluiul lui str\lucitor, `ncovoiat romantic [i agil, cu

cap\tul retezat oblic, c\p\ta, `n apropierea pro-

miscu\ a feselor ei `mbujorate de c\ldur\ [i-amor, fin

transpirate `n ging\[ia atingerii uneia de alta, ceva

nespus de echivoc, sesizat poate numai de mine,

gelos adorator al comorilor inca[e. Ceainicul viril, `n

visurile mele grele, zemoase, trunchiate fantasma-

goric, alunec`nd din spaime `n bucurii enigmatice,

dincolo de `n]elegerea diurn\, ciocul lui metalic mai

ales, da, pe el a[ fi dorit s\-l strecor, cumva clan-

destin, pe nea[teptate, Profirei, p`n\ la `nfundarea

complet\, voluptuos-`nspumat\, `n vulva-i frem\t\-

toare de mare iap\ domestic\, turn`ndu-i licoarea

limpede, g\lbuie, ca pe o chintesen]\ sacr\ a zeilor

bufetului maiestuos. Mi se p\rea imposibil ca d`nsul,

Greoiul [i Misteriosul [i Medievalul, s\ nu fie

`ndr\gostit de fermec\toarea Profira. ~l b\nuiam,

ticsit cu obiectele casnice [i cu alimentele pe care le

con]inea, ve[nic gata de atac, oric`nd preg\tit s\-i

umple viscerele, necru]\tor cu orice abis fascinant al

trupului ei de carne sf`nt\� Uneori, c`te o u[i]\ de-a

lui `i prindea cu s\lb\ticie marginea netivit\ a fustei

zv\p\iate, dezvelindu-i, `ntr-o mi[care brusc\, pi-

cioarele diamantine, dincolo de linia aceea indes-

criptibil\ ce desparte fesa de restul membrului

longilin [i plin de sev\, fulger`ndu-mi min]ile de copil

detracat c-o rotunjime rozalb\, rotitoare� Profira [i-o

tr\gea repede, invadat\ de panic\, b\nuind parc\,

`ntr-o clip\ de nesf`r[it\ vinov\]ie, gestul profund li-

cen]ios al dulapului, ame]ind u[or `n zbaterile fine

ale clitorisului trezit din letargie. Sc\pat\ de primej-

die, m`ng`ia nostalgic balamalele crispate, oft`nd

ad`nc, muzical, ca spre sf`r[itul unui orgasm laic,

istovit\ de tentativa cavalerului lemnos�

***

Apoi totul se pref\cea `ntr-un lung [i `nv\lm\[it

poem� Profira, `n anotimpul iubirii, era piroman\.

Da foc la c\pi]e cu v`rful moale al limbii. Incendia

p\durile cu p\rul aspru c`rlion]at � oh! chica ei

pubian\!!! Carboniza grinzile grajdurilor, `mpr\[tiind

sur`suri [i sosuri hergheliilor fratelui lui Robinson

Crusoe. Sc`ntei din dantura ei `nfipt\ `n fragede

gingii mocneau `n movilele de r\[in\, `n stivele albe

de sc`ndur\, `n mald\rele cumpenelor de f`nt`ni, `n

l`na turmelor melancolice de boboci sc\rpin]i. Profira

sosea dinspre epoca p`rjolitoare, fosforescentist\.

Suflarea-i dilie cocea sfecla de zah\r `n p\m`ntul

nobilei na]ii. Chibritist\, `[i mistuia sufletul `n flac\ra

limpede a injuriei, devenind, cu vremea, mitul ludic

al mocofanilor purt\tori de largi pijamale. Doar

legumele o mai puteau st\p`ni (`ndeosebi tomatele,

vinetele, fasolea ]uc\r\ [i ardeii gra[i!; neexcept`nd

`ns\ guliile `nt`mpl\toare [i ]elina cea pururi scu-

lace!!!), o `nrobeau cu moliciunea lor tandr\, instinc-

tual\, cu zeama lor cald\, ]`[nitoare, la o minim\

presiune, din plapuma macr\ a vie]ii imense, o!!!

M\ g`ndesc
la falnicul ibric...
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DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

Un corpus epistolar deosebit de important pentru biografia [tiin]ific\ a lui Mircea Eliade,
acoperind `mpreun\ o perioad\ de jum\tate de secol (1927-1977). Coresponden]a dintre
Eliade [i Wikander, unul dintre reprezentan]ii de renume ai {colii de la Uppsala, contribuie
la `n]elegerea unei epoci de re`nnoire profund\ a cunoa[terii religiilor indo-iraniene,
alc\tuind `n acela[i timp o galerie de portrete ale unor personalit\]i de seam\ care au
contribuit la evolu]ia istoriei religiilor din secolul XX � printre care G. Dumézil, G. Widengren,
G. Tucci, C.J. Bleeker, H. Abrahamsson, H. Corbin, Cl. Lévi-Strauss... 
�O frumoas\ m\rturie uman\, aceea a unei prietenii nobile [i generoase `ntre dou\ genii
inconfortabile, care din primul moment au [tiut s\ se recunoasc\ [i s\ se pre]uiasc\ reciproc.
Nimic nu a umbrit vreodat\ aceast\ rela]ie, cu excep]ia `ncerc\rilor suportate din exterior �
avataruri de carier\, atacuri `mpotriva operelor, iar pentru Wikander, drame familiale �,
`ncerc\ri `n care pot fi v\zu]i sprijinindu-se f\r\ nici o fisur\.� (Frantz Grenet � director de
studii la École Pratique des Hautes Études)

***, ~ntotdeauna Orientul. Coresponden]\ Mircea Eliade � Stig Wikander (1948�1977),
edi]ie `ngrijit\, traducere, studiu introductiv [i note de Mihaela Timu[,
colec]ia �Plural M�, Editura Polirom, 360 de pagini, 219.000 de lei

Editura Polirom,
Colec]ia �Ego-grafii�,
traducere [i note de
Alexandru Al. {ahighian

Herta Müller,
Regele se-nclin\

[i ucide

De peste jum\tate de secol,
literatura german\ prefer\ s\
�scrie� istoria, s\ transforme
tr\itul `n text, investig`ndu-i
intric\rile bizare. Se `nt`mpl\ c\
cei mai importan]i scriitori
germani de la al doilea r\zboi
mondial `ncoace, Paul Celan,

Heinrich Böll, Günter Grass,
interogheaz\ ne`ncetat motivele
existen]ei r\ului, ad`ncind o
investiga]ie moral\ foarte
necesar\, cu resurse stilistice
deosebite. Mai aproape de noi,
scriitorii germani n\scu]i `n
România, William Totok, Richard

Wagner, Rolf Bossert, Franz
Hodjak, prelungesc aceast\
investiga]ie [i `n zona comu-
nismului autohton, cu partea lui
consistent\ de compromis [i
la[itate, cu confruntarea zilnic\ a
r\ului [i `ncercarea de a
convie]ui cu acesta.

Numele german al fricii



Nu pot s\ nu citez [i
dezvoltarea suprarealist\,
dar at`t de acut\, a propozi-
]iei de `nceput a tuturor
basmelor române[ti: �A
fost odat\ ca niciodat\. A
fost odat\ a[a cum a fost. {i
asta era pe c`nd a fost ca
niciodat\. A fost odat\ c`nd
era lat\ de tot a[a cum era.
{i-a fost odat\, bun\oar\,
despre care nu se [tie a c`ta
oar\ a fost ca niciodat\�.
De la protestul civic la
comentariul �imagologic�,
de la for]a poetic\ genuin\
la radicalismul limbajului
politic, totul e aici.

Limba `n care se poate
da m\rturie
Din asocia]ii de cuvinte [i
imagini se construie[te car-
tea Hertei Müller. Nu e o
carte clasic\ de memorii cu
miz\ istorico-politic\, de[i
autoarea are ce povesti;
chiar [i prezentate liniar,
f\r\ nici o reliefare stilis-
tic\, amintirile [i reflec]iile
ei ar c`[tiga interesul pasio-
nat al cititorului. Regele
se-nclin\ [i ucide �spune�
o poveste despre România
`n anii maximei tic\lo[iri,
dar `n a[a fel `nc`t �istoria
mare� este cuprins\ `n cu-
tele unei memorii foarte
subiective. Mi[c\rile �re-
gelui�-dictator s`nt antici-
pate de zv`cnirile mici ale
�animalului inimii�, iar un
cuv`nt sau o imagine care
au fascinat-o pe scriitoare
`n copil\rie revin mai t`rziu

`ntr-un gest al securistului
de serviciu. Astfel, deve-
nim p\rta[i la o istorie a-
parte, a cuvintelor, care nu
curge dup\ regulile crono-
logiei cumin]i.

Herta Müller aminte[te
un interogatoriu `n cursul
c\ruia anchetatorul, simu-
l`nd iminen]a unei lovituri
asupra femeii, `i culege un
fir de p\r de pe hain\. De[i
speriat\, reac]ia celei an-
chetate echilibreaz\ situ-
a]ia: �V\ rog s\-l pune]i la
loc unde era, e p\rul meu�.
Dar tot p\rul, prin felul
cum era aranjat, putea s\

transmit\ un semnal po-
litic, mai ales `n cazul b\r-
ba]ilor. Firele de p\r puse
`n plicurile trimise prie-
tenilor sau a[ezate strategic
prin apartamentul gol dau
de veste destinatarului sau
locatarului c\ altcineva a
trecut deja pe acolo. Iar
t\ierea p\rului poate fi [i
un altfel de semnal: `nainte
de a pleca din ]ar\ `mpins
de teroarea securist\, Rolf
Bossert `[i taie smocuri
mari din p\r [i din barb\,
semn al ruperii firului
vie]ii, c\ci poetul se va
sinucide c`teva s\pt\m`ni
dup\ aceea.

E un mod fundamental
liric de a scrie istoria, f\-
c`nd-o s\ devin\ semni-
ficativ\ prin serii ascunse
de �coresponden]e�. S`nt
folosite juxtapuneri supra-
realiste de obiecte [i �cola-
je din ziare� (cel pu]in
declarate astfel) pe tipic
dadaist. Dar [i suprarea-
lismul, la origine, se dorea
tot o form\ de alchimie. ~n
cazul de fa]\, arsenalul
procedeelor lirice serve[te
unei prelucr\ri personale,
unei asum\ri a istoriei la
modul subiectiv. ~ntreba-
rea lui Adorno, cum se mai
poate scrie poezie dup\
Auschwitz, este comple-

tat\ de romanciera germa-
n\ cu implicita problem\ a
literaturii ei: cum putem da
m\rturie despre frica gene-
ralizat\, p\truns\ `n familii,
la locul de munc\, `n [coli
[i chiar gr\dini]e? Dat fiind
c\ frica a ajuns s\ o locu-
iasc\ pe autoarea `ns\[i
(care a `ncercat s\ se eli-
bereze de fric\ prin opo-
zi]ie politic\, niciodat\ ne-
fiind sigur\ c\ a reu[it), o
relatare simpl\ nu era de
ajuns, deoarece ea ar fi
presupus c\ o separare
clar\ a planurilor public [i
privat era posibil\ `n co-
munism. {i atunci, scri-
itoarea inventeaz\ un alt
limbaj, unul f\cut din res-
turi de imagini, din cuvinte
disparate, din amintiri care
se caut\ unele pe altele `n
dorin]a de a trimite `mpre-
un\ spre acela[i referent.
Inevitabil, chiar [i cele mai
bizare [i inexplicabile a-
mintiri semnaleaz\ acela[i
lucru. Frica.

~i revine comunismului
românesc, `ntre celelalte,
�onoarea� trist\ de a fi f\cut
din aceast\ remarcabil\ po-
et\ suprarealist\, care ar fi
putut investiga limita dintre
cuvinte, o romancier\ no-
belizabil\, ce urm\re[te li-
mitele dintre con[tiin]e.

printre r`nduri carte

interviu SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 8, 15-21 IANUARIE 2005 7

SEMNAL

Cele [ase tapiserii reprezent`nd Doamna [i licornul, p\strate la Musée National

du Moyen-Âge de la Cluny, Paris, s`nt cunoscute `n toat\ lumea, `ns\ despre

oamenii care le-au creat, `n Evul Mediu t`rziu, se cunosc foarte pu]ine lucruri. Se

crede c\ au fost comandate de un nobil francez, Jean Le Viste, iar la moartea sa,

`n 1500, acestea au trecut `n proprietatea fiicei sale, Claude. ~ns\ numele

artistului care a proiectat tapiseriile este necunoscut, iar atelierul unde au fost

executate nu poate fi localizat cu precizie. Tracy Chevalier transpune pu]inele

date cunoscute `ntr-o admirabil\ poveste, emo]ionant\ [i conving\toare, cu

personaje bine conturate [i realiste. Fiecare dintre tapiseriile realizate de-a lungul

povestirii este intitulat\ dup\ sim]ul pe care `l descrie (Gustul, Pip\itul, Mirosul,

Auzul, V\zul). Cea de-a [asea tapiserie, care fie c\ `ncepe, fie c\ `ncheie ciclul,

este cunoscut\, dup\ cuvintele ]esute `n ea, sub titlul Mon Seul Désir.

Tracy Chevalier, Doamna [i licornul, traducere de Fraga Cusin,

colec]ia �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom, 336 de pagini, 195.000 de lei

Cum poate ar\ta, azi, rela]ia conjugal\ din-
tre un prosper, dar controversat om de
afaceri [i o femeie frivol\, de care so]ul se
`ndr\gostise cu 15 ani `n urm\, pe c`nd el �
t`n\r [i zelos ofi]er de Securitate � `i citea
scrisorile adresate iubitului ei din str\in\-
tate? Un roman �incitant [i excitant�, cum
`l caracterizeaz\ elogios dr. Ion Vianu,
surprinz`nd f\r\ sfial\ o Românie etern
fascinant\ `n tandre]ea sau abjec]ia unor
realit\]i care `i compun deopotriv\ substan-
]a ori imaginea public\...

Bogdan Burileanu, A treia dimensiune,
colec]ia �Romanele de Curtea Veche�,
Editura Curtea Veche, 436 de pagini,
170.000 de lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Stupul

A
m v\zut Escorialul la `nceputul anilor �90, `ntr-o

ce]oas\ diminea]\ de octombrie. M\ l\sasem

condus\ de un recent prieten egiptean care

f\cea o tez\ la Madrid despre haremurile orientale.

V\zusem `mpreun\ Segovia, Toledo [i Salamanca.

Trebuia bifat [i Escorialul, pe care amicul meu `l

v\zuse deja de multe ori � `i cuno[tea cotloanele,

intr\rile secrete `n necropol\, pinacoteca celebr\.

C`nd am ajuns, castelul era `ngropat `ntr-o cea]\

lichid\, verzuie. Nu-mi amintesc din diminea]a aceea

de octombrie dec`t crenelurile g\lbui, ordonate pe un

nor l\ptos-vegetal, [i Panteonul Infan]ilor din cea

de-a [asea camer\ a M\n\stirii San Lorenzo.

Trecuser\ c`teva ore de c`nd r\t\ceam prin Escorial,

mi-era foame, a[ fi fumat, m\ cam plictisisem de

explica]iile subversive ale egipteanului, c`nd am

intrat `n �sexta cámara�. ~n mijlocul s\lii pavate cu

marmur\ gri se afla un fel de stup din pl\ci albe,

dispuse `n trepte care urcau p`n\ spre tavanul ogival

ce aproape-i atingea cupa din v`rf. De jur-`mprejurul

micilor sertare ale stupului pe care erau gravate

numele infan]ilor defunc]i, st\teau, `n picioare,

sus]in`nd blazoane miniaturale, ni[te `ngeri femi-

niza]i, cu p\rul flutur`nd `nspre aripile aurii. Pe posta-

mentul fiec\rui `nger era c`te o liter\, iar sertarele

mortuare erau `mpodobite cu coroane `mpletite din

flori de piatr\. Am silabisit, f\r\ noim\, numele

tombale, `ncerc`nd s\ ascund sl\biciunea extrem\

care m\ picnise [i interesul, foarte pu]in estetic, pe

care mi-l trezea stupul mortuar.

Am `ncercat aceea[i senza]ie c`nd am citit Politica

duplicit\]ii de Gail Kligman. Imaginea spontan\ pe

care am avut-o `n fa]a ochilor, `ncerc`nd s\ scriu

despre aceast\ carte, a fost cea a camerei a [asea

de la Escorial. Politica duplicit\]ii, cu limbajul ei sec

[i halucinantele-i concluzii statistic-demografice,

con]ine o cazuistic\ de crime private, declan[ate `n

noiembrie �66 de faimosul Decret 770 `mpotriva avor-

tului, ce concureaz\, `n multe feluri, �fenomenul Pite[ti�.

Prin adolescen]\, aveam o teorie (numerologic\)

legat\ de cei n\scu]i `n ani cu 7 (�27, �37, �47...),

teorie care a evoluat imperceptibil spre �cazul �67�.

~mpreun\ cu mai mul]i prieteni (cu to]ii n\scu]i `n cea

de-a doua jum\tate a lui 1967), am f\cut, mai `n

glum\, mai `n serios, portretul psihologic al

�decre]elului�: refuzul realit\]ii, frond\ interioar\,

interiorizare p`n\ la autism, fug\. Cred c\ nu

`nt`mpl\tor to]i amicii mei din �grupul �67� au plecat

din România. Se zice c\ mai exist\ [i tipul invers,

reactiv, al �decre]elului� (la urma urmelor, un supra-

vie]uitor): adaptatul, eficientul, extravertitul cu orice pre].

O fi exist`nd, eu `ns\ nu am `nt`lnit, p`n\ acum, vreunul.



Interviu de Ana-Maria ONISEI

V-a]i `ntors recent `n ]ar\ din
Palma de Mallorca. A]i plecat
pentru a scrie la urm\torul
dumneavoastr\ roman?

Am rude acolo, mult mai bogate dec`t
mine, proprietare ale unei vile. M-au
sunat `n noiembrie [i m-au `ntrebat ce
se `nt`mpl\ cu noua mea carte. Le-am
zis c\ nu pot s\ scriu, pentru c\ nu am
timp aici, fiind legat de dou\ reviste.
Atunci mi-au spus: �Trebuie s\ te duci
`n Mallorca, vila e liber\�. Le-am ex-
plicat c\ nu am bani de avion � [i peste
c`teva zile m-am trezit cu dou\ bilete
de avion. I-am convins pe colegii de la
�Academia Ca]avencu� s\ m\ lase s\ plec,
deoarece nu mai aveam nici concediu.
M-am trezit `n Mallorca, `ntr-o vil\ su-
perb\, unde am stat trei s\pt\m`ni `n
care practic n-am ie[it din cas\ 17 zile.
Nici pe teras\ m\car. Noroc c\ aveam o
priveli[te foarte frumoas\. Nu vedeam
marea, `ns\ vedeam ni[te mun]i superbi.
{i-am stat [i-am scris `n tot acest timp.

A]i reu[it s\ termina]i romanul?

A, nu, nu, nu! S`nt abia la ̀ nceputul s\u,
am scris vreo 20 de pagini. Cam o pa-
gin\ pe zi e ritmul meu.

Ne pute]i dezv\lui subiectul?

Este o carte despre utopie. Comunis-
mul a fost o utopie � una practic\, adic\
s-a aplicat pe pielea noastr\. S-a scris
mult pe tema asta, de la Soljeni]`n la
Buzura. Nu vreau s\ critic comunis-
mul, pur [i simplu vreau s\ ar\t c\ uto-
pia este o t`mpenie.

V-a]i pierdut muza `n România?
E acesta motivul pentru care a]i
c\utat-o pe alte meleaguri?

~n principiu, s`nt un om lene[. Ca
orice lene[, caut pretexte s\
nu fac nimic. ~n Bucu-
re[ti, pretexte de a sta
degeaba se g\sesc la
tot pasul. Te mai su-
n\ cineva, te ui]i la
televizor, te atrag
c\r]ile noi � pe care
le primesc s\pt\m`nal.
Mai s`nt slujba, c`r-
ciuma, prietenii, fa-
milia... Am doi copii ca-
re m\ mai piseaz\...
~mi place foarte

mult s\ g\tesc, [i asta poate deveni un
alt pretext. Pe scurt, acas\ g\sesc orice
pretext ca s\ nu scriu, a[a c\ ajung s\
scriu `n Mallorca. Am f\cut [i alte
experien]e. Am un prieten � pictorul
Sorin Ilfoveanu � care `n mai anul
trecut m-a l\sat la el la ]ar\, unde am
stat tot trei s\pt\m`ni, cu c`inele [i cu
telefonul de aceast\ dat\. {i-am scris
foarte bine... acolo mi-am `nceput
cartea [i am continuat-o `n Mallorca.
Eu nu pot altfel, acas\ nu e la fel! ~n
primul r`nd, repet, e vorba de lene!

{i-atunci cum inten]iona]i
s\ continua]i?

Nu [tiu de ce, asta m\ `ntreab\ toat\
lumea. Probabil c\ voi ajunge ca
scriitorii francezi: voi scrie c\r]i de
vacan]\. Nu �de vacan]\� ca valoare. De
fapt, nu este vorba numai despre scri-
itorii francezi. {i occidentalii, de
exemplu, `[i iau c`te o vacan]\ de scris �
e drept c\ `n dou\ luni termin\ o carte.
{i scriu. Practic, timp am. Nu mai am
`ns\ for]a din tinere]e, c`nd munceam la
serviciu opt ore, dou\ ore f\ceam pe
drum, p`n\ acas\... Ajungeam, m`ncam,
dormeam [i scriam patru ore. S-a dus
aceast\ for]\.

C`nd ve]i preda manuscrisul
noului roman la editur\?

~n general, la toate c\r]ile am scris
mult, timp de c`]iva ani. De exemplu,
la cartea ap\rut\ `n 1987, este vorba
despre Sara, am scris timp de patru ani.
Cum la noua carte m-am apucat s\
scriu abia de un an, cred c\ mai dureaz\
cel pu]in doi ani p`n\ o voi finaliza.

{i ve]i pleca tot la Mallorca
pentru a scrie?

Nu, pentru c\ vor r`de prietenii de
mine. Vreau s\ m\ `ntorc din nou la

]ar\, la prietenul meu Sorin
Ilfoveanu � pentru dou\ s\p-

t\m`ni m\car. Tr\ind [i
v\z`nd [i f\c`nd... 

Cum a fost `ntoar-
cerea `n România,

dup\ cele 17 zile de
stat `nchis `n vila din
Spania?

M-am `ntors cu un avion
plin de c\p[unari. Fiind Cr\-

ciunul, avionul Madrid-Bucu-
re[ti era plin cu oameni

pleca]i la munc\ ̀ n
Spania, de toate

categoriile so-
ciale posibile,

de la �m\tur\rese� p`n\ la doctori sau
ingineri. A fost foarte amuzant, pentru
c\ [i eu m\ sim]eam ca [i cum a[ fi
venit de la munc\ din Spania. Am fost
acolo, am stat 17 zile `n cas\ [i am
muncit. Deci s`nt exact ca ei. Practic,
am fost `n Spania s\ muncesc ca to]i
românii. Iar c`nd m-am `ntors `n ]ar\,
mi-am reluat munca, cele dou\ slujbe.
Am intrat `n ritmul de dinainte, de
parc\ nici n-a[ fi fost plecat.

Cum decurge o zi de scris?

Fac cam acela[i lucru ca [i acas\, adic\
`ncerc s\ am`n scrisul c`t pot. P`n\ la
urm\, neav`nd ce face, s`nt aproape `n-
col]it de mine `nsumi. De obicei, c\r]ile
`mi s`nt deja gata `n minte, adic\ [tiu ce
am de scris, dar e un travaliu care te
obose[te foarte mult [i nu cred c\ doar
pe mine, ci pe orice artist. Scrisul `]i face
pl\cere, dup\ care te obose[te [i e[ti des-
tul de istovit. E o munc\ pe care a[ com-
para-o chiar cu muncile grele. Desigur,
doar dac\ faci munca asta de-ade-
v\ratelea � c\, dac\ scrii ni[te prostii... 

Pentru rubrica din s\pt\m`nalul
�Academia Ca]avencu�, pe care o
scrie]i `mpreun\ cu Ioan T. Morar,
ave]i spioni sau s`nte]i
dumneavoastr\ `n[iv\ cei care
caut\ informa]iile?

Noi s`ntem spionii, de fapt. Desigur,
mai primim [i informa]ii, dar, `n ge-
neral, ne folosim de informa]ia �co-
mun\�, d`ndu-i o tent\ mai acid\.

V-a]i f\cut mai mul]i du[mani prin
intermediul acestei rubrici dec`t
prin polemicile directe?

~n mod direct, nu m-am luat la b\taie
cu nimeni. Du[manii pe care mi i-am
f\cut existau deja. Nu cred s\ fi avut,
din cauza acestei rubrici, du[mani noi.
S`nt oameni care `[i inventeaz\ du[-
mani � [i atunci e[ti obligat s\ le r\s-
punzi. De exemplu, Eugen Simion m\
du[m\nea. Nu [tiu de unde a inventat
c\ eu a[ vrea s\-l distrug pe Nichita
St\nescu. Eu am [i fost bun prieten cu
Nichita, deci nici prin g`nd nu mi-a
trecut vreodat\ s\ fac a[a ceva. Sau cu
Marin Preda, care m-a debutat... 

Pentru c\ a]i adus vorba,
care este povestea debutului
dumneavoastr\?

E o poveste extraordinar de lung\.
M-am apucat de scris dup\ ce m\

l\sasem de Facultatea de Chimie. De
fapt, mai corect spus ar fi c\ ea se
l\sase de mine. Am fost exmatriculat
din cauza absen]elor. Banal! Nu m-au
exmatriculat din cauza mi[c\rii stu-
den]e[ti din 1969, la care nu am par-
ticipat, deoarece nici nu [tiam c\ exist\,
de[i s`nt bucure[tean. A fost o mi[care
spontan\, la care au participat to]i c\-
mini[tii. Eu eram `n vacan]a de sesiune
[i studen]ii au ie[it `n strad\ fiindc\
aveam sesiune de Cr\ciun. Eu, fiind
acas\, nici n-am [tiut c\ au ie[it, am
aflat abia c`nd m-am dus s\-mi dau
primul examen. ~n acel an, tovar\[ul
Iliescu era [eful tinerimii române. Nu a
dat ni[te ordine foarte drastice, dar a
hot\r`t s\ se fac\ peste tot cur\]enie. {i
exmatricul\rile au fost motivate, `n
primul r`nd, prin num\rul de absen]e.
Deci eu am picat pe valul revolu]ionar
f\r\ s\ am nici o leg\tur\ cu el. ~mi pare
r\u c\ n-am fost [i eu al\turi de ceilal]i
studen]i. Dup\ aceste proteste, sesiunea
a fost mutat\ din decembrie `n ianuarie
[i studen]ii au avut vacan]\ de Cr\ciun.

Revenind, m\ apucasem de scris [i
eram �derbedeu�. Am f\cut armata, iar
`n 1970 am depus o carte de povestiri
la Cartea Româneasc\. ~ntre timp au
venit Tezele din Iulie, �mica revolu]ie�
dup\ model chinezesc din România � [i
mi-am retras cartea, pentru c\ nu se
mai punea problema s\ apar\. Dar l-am
cunoscut pe Alexandru Paleologu, care
a spus despre cartea mea c\ e un
�roman�, sper`nd s\ scape de mine
definitiv. Ei bine, eu fiind hot\r`t totu[i
s\ ajung scriitor, m-am dus acas\, iar `n
�72 i-am adus un roman. Alexandru
Paleologu nu mi l-a publicat nici p`n\
c`nd a ie[it la pensie. ~n 1977, a
�mutat� romanul de la el la Mircea
Ciobanu. Acesta l-a citit [i `n �79 am
debutat. Aventurile primei mele c\r]i
au durat aproape 10 ani. ~ntre timp m\
apucasem [i mai scrisesem vreo dou\... 

Cum a]i `nceput s\ lucra]i

la �Academia Ca]avencu�?

T`rziu. Aveam mai mul]i prieteni acolo,
iar membrii fondatori ai s\pt\m`nalului
[tiau de mine, chiar m\ momiser\ de la
`nceput s\ vin, `ns\ am ezitat, pentru c\
`n acel moment aveam deja dou\
slujbe. Lucram la revista �Luceaf\rul�
[i la �Cotidianul� (prima serie, cea din
perioada anilor �90, �91). A[adar, `mi era
greu. ~n plus, la �Cotidianul� eram [e-
ful sec]iei politice [i era treab\, nu mai
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Ca orice lene[, caut
pretexte s\ nu fac nimic

{tefan Agopian [i a sa statuet\ din Mallorca reprezent`nd o pisic\



aveai timp s\ te ocupi de altceva. ~ns\,
la un moment dat, am r\mas [omer: de
la �Cotidianul� au dat afar\ to]i [efii,
iar �Luceaf\rul� a dat faliment. ~n acea
perioad\, Ioan T. Morar � Biju, cum `i
spun prietenii � m-a sunat [i m-a
`ntrebat: �Agop, nu vrei o slujb\?�. Nu
puteam s\-l refuz. Tot `n acea perioad\
am mai avut o slujb\, am condus Edi-
tura Ararat, a Uniunii Armenilor, unde
am publicat c\r]i cu specific armenesc,
`n limba român\, evident.

Cum aprecia]i c\ a fost receptat
de c\tre public Fric, ultima
dumneavoastr\ carte ap\rut\?

Pe l`ng\ cea editat\ de Polirom, mi-au
mai ap\rut `n ultimii ani [i un volum
despre teatru, Republica pe e[afod, [i o
carte de povestiri din tinere]e, ~nsem-
n\ri din Sodoma, de fapt, volumul care
`mi fusese refuzat `n 1977. Cartea des-
pre teatru a fost bine primit\, a ob]inut
[i Premiul Asocia]iei Scriitorilor din
Bucure[ti. Fric a luat Premiul de exce-
len]\ pe 2003 al revistei �Cuv`ntul�, Pre-
miul ASPRO pentru experiment [i a-
cum, recent, c`nd m-am `ntors din
Mallorca, m-am trezit c\ am [i premiul
Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti.
Este deci o carte premiat\. ~n ceea ce
prive[te aprecierea, au fost persoane
care au considerat c\ e foarte bun\, al]ii
au spus c\ este o t`mpenie... Dac\ a[ fi
avut 25 de ani, probabil c\ m-ar fi
afectat lucrurile rele care se spun
despre roman. ~ns\ acum s`nt b\t\torit
pe toate p\r]ile, nu-mi mai pas\ foarte
tare. De exemplu, Cristian Tudor Popescu
a zis c\ Fric e o t`mpenie, c\ nu e un
roman. Dar unde am spus eu vreodat\
c\ am scris un roman?! Popescu spu-
nea c\ [tie el ce e acela un roman [i c\
Fric nu este un roman. S`nt de acord,
nu este un roman. Al]ii au spus c\ e
p\cat c\ am inclus [i pove[ti �de tip
american�... Mda, p\cat c\ le-am b\gat.

Ce valoare au pentru
dumneavoastr\ premiile literare?

Au valoare dac\ s`nt `nso]ite [i de un
plic. Dac\ `n urma premiului, s\ zicem,
ai mai vinde 10.000 de exemplare din
carte, sigur c\ ar fi extraordinar. Dar
a[a... Chiar urm\ream: nu s-a discutat
`n revistele centrale [i nici `n cele
provinciale despre c\r]ile premiate, nici
m\car despre cele care au luat premiul
Uniunii Scriitorilor! N-am v\zut ni-

c\ieri astfel de dezbateri. S\ se scrie:
�A luat la proz\ premiul nu [tiu cine cu
nu [tiu ce carte. Dezbatem pe dou\ pa-
gini dac\ `[i merit\ sau nu premiul...�,
ca s\ atragi publicul. Publicul afl\
dintr-o noti]\ strecurat\ pe undeva c\ ai
luat premiul [i cu asta s-a `ncheiat to-
tul. Dar mai e bucuria c\ al\turi de
premiu prime[ti [i un plic `n care se
afl\ 10 milioane, 15 milioane... 

C`t de important\ este
promovarea pe care trebuie
s\ o fac\ mass media pentru
a st`rni curiozitatea [i a atrage
publicul larg c\tre lectur\?

Conteaz\ foarte mult televiziunea, dar
nu televiziunea cultural\, la care nu
prea se uit\ lumea. Dac\ e[ti invitat la
[tiri, se spune c\ a ap\rut o carte extra-
ordinar\, afl\ publicul, poate se duce s\
cumpere cartea. Dar de unde s\ [tie
[tiristele noastre? Gabriela Vr`nceanu-
-Firea se d\ scriitoare. E membr\ a
Uniunii Scriitorilor, dar n-am v\zut-o
s\ invite m\car un scriitor la [tiri. Se
acord\ premiile [i aduci `n fiecare
sear\, timp de un minut, c`te unul
dintre cei premia]i la [tiri. Anun]i c\ a
luat premiul [i-l `ntrebi dou\-trei lu-
cruri despre carte. Atunci ar vedea o
]ar\ `ntreag\ [i ar spune: �Domnule, hai
s\ vedem ce-i cu \sta�. Deci dac\ nici
doamna Vr`nceanu-Firea, care e scrii-
toare sau ea presupune c\ e scriitoare,
nu face a[a ceva... Mai exist\ o pro-
blem\. Nu avem o tradi]ie. Toat\ lumea
consider\ c\ [tirile trebuie s\ fie despre
accidente, despre lucruri extraordinare.
Acum, cu ce s-a `nt`mplat `n Thai-
landa, s-au f\cut materiale peste ma-
teriale. E adev\rat, a fost un eveniment
tragic, dar jum\tate din buletinul de
[tiri e plin de informa]ii cu ce se `n-
t`mpl\ `n Thailanda. Iar pe programele
destinate culturii, cum este TVR Cul-
tural, s`nt emisiuni `n care se prezint\
c\r]ile, se dezbat. Din p\cate, la astea
nu se uit\ prea mult\ lume.

Din ce cauz\?

P\i, de ce s\ se uite badea Ion la emi-
siune cultural\, c`nd poate s\ vad\ un
film cu b\t\i. Iar emisiunile culturale
s`nt difuzate la ore destul de t`rzii. {i
totu[i, o emisiune scurt\, de maximum
cinci minute, cum este cea a lui Dan C.
Mih\ilescu, Omul care aduce cartea,
este extrem de vizionat\, prizat\. Con-

teaz\ foarte mult [i moderatorul. Dan
C. Mih\ilescu a reu[it s\ impun\ o emi-
siune scurt\, clar\.

S\ fie Mircea C\rt\rescu cel mai
important scriitor al momentului?

Valorile s`nt `n mi[care. �România
literar\� a f\cut acum un top al poeziei
române de la origini p`n\ ast\zi... Dac\
se f\cea `n �22�, probabil ar fi ie[it pe
locul al doilea Minulescu. A[a, nici n-a
intrat `n top. ~n momentul de fa]\, Mir-
cea C\rt\rescu este considerat unul
dintre cei mai importan]i poe]i [i pro-
zatori români, f\r\ discu]ie. Dar este
greu s\ spui ce se va ̀ nt`mpla peste zece
ani. Apar al]ii, se schimb\ mi[c\rile.

Mircea C\rt\rescu a avut un mare
noroc. M\ `ntreba]i mai devreme de ce
m-am dus `n Mallorca s\ scriu... Ei
bine, el a avut norocul extraordinar s\
primeasc\ ni[te burse. De exemplu, a
scris Orbitorul � el a m\rturisit-o � `n
timpul unei [ederi `n Germania, cu o
burs\ foarte mare, care `i permitea s\
stea s\ scrie. {i a mai avut astfel de
burse una dup\ alta. ~n momentul `n
care aceste burse n-au mai venit, s-a
pus [i problema existen]ei. Trebuia s\
tr\iasc\ din ceva, deoarece ca lector
moare de foame. Atunci s-a dus s\
scrie, ca noi to]i, la ziar. Fie c\ `i apar
textele `n �Jurnalul Na]ional� sau `n
revista �Elle�, trebuie s\ aib\ un venit
ca lumea. Acum are [i un copil mic...
Ultima oar\ c`nd ne-am `nt`lnit mi-a
spus c\ nici el nu mai scrie la Orbitor 3,
pentru c\ nu mai are timp. O carte se
scrie st`nd `nchis `n cas\, cu urechile
astupate [i cu g`ndul numai la ea.

Cum evalua]i valul de tineri
prozatori ap\ru]i recent?

Tocmai am scris un bilan] pe tema asta
pentru �Academia Ca]avencu�. Dintre
cei consacra]i, cei mai buni mi se par
Gheorghe Cr\ciun, care a ap\rut la Edi-
tura Humanitas cu Pupa Russa, Ga-
briel Chifu, Visul copilului care p\[e[te
pe z\pad\ f\r\ s\ lase urme, de la
Editura Polirom. Dintre tineri, dintre
debuturi, mul]i nu m-au convins. Mi-au
pl\cut Dan Lungu cu Raiul g\inilor [i
T.O. Bobe, de[i cartea lui mi s-a p\rut
prea lung\. Trebuie a[teptat\ a doua
carte, cel pu]in la Ioana Baetica, Ionu]
Chiva... De la Drago[ Bucurenci nu
cred c\ trebuie s\ mai a[tept\m nimic.
Ioana Baetica r\m`ne o `ncep\toare.
A[a am [i scris `n �Academia Ca]a-
vencu�. Dup\ p\rerea mea, nu este `nc\
o prozatoare format\. A scris patru sau
cinci pagini � nu le-am num\rat �, cu
care a [ocat pe toat\ lumea, [i o carte.
Dup\ care, r\m`ne o ̀ ncep\toare. Proza-
toarea anului, debutanta anului este
Ioana Bradea. Pe care eu am citit-o,
culmea, `n manuscris. Mi l-a trimis prin
e-mail, nu ne cuno[team. {i am f\cut
v`lv\ mare `n jurul ei... Ulterior s-a
dovedit c\ am avut dreptate. O citisem
cu [ase sau opt luni `nainte s\ apar\ [i
i-am convins pe to]i prietenii literari,
pentru c\ am dat-o din m`n\ `n m`n\.
Din p\cate, [i la ea se pune problema
celei de-a doua c\r]i. Va putea s\ mai
scrie una cu for]a asta, nu va mai pu-
tea? Vom tr\i [i vom vedea! Deocam-
dat\ bine c\ a ap\rut asta.

Crede]i c\ revistele literare s`nt
animate de spiritul �de ga[c\�?

S-au format, `ntr-adev\r, grupuri [i gru-
pule]e. Mai ales cei tineri, �fracturi[tii� �
cum se autonumesc �, public\, din c`te
am observat, aproape peste tot. Deci nu
cred c\ cineva i-ar opri de la publicare.
Din p\cate, mul]i dintre ei s`nt foarte
cert\re]i [i [i-au t\iat singuri craca de
sub picioare. De exemplu, Marius
Ianu[ � azi m\ pupa, a doua zi m\
`njura. P`n\ la urm\, am rupt leg\turile
cu el. Am r\mas neutru... Ba nu, l-am
`njurat [i eu, pentru c\ nu era s\ stau s\
m\ `njure Marius Ianu[.

Care s`nt criticii
dumneavoastr\ prefera]i?

Cei care m\ laud\. Ace[tia s`nt �cei mai
prefera]i�. Nicolae Manolescu nu mai
scrie critic\, `i a[tept\m Istoria. Eugen
Negrici, care, recunosc, m-a l\udat, e
un critic foarte important, de la teo-
reticianul care a lansat sintagma de
�specificitate involuntar\� [i p`n\ la
istoricul literar din Literatura român\
sub comunism, care are deja dou\ vo-
lume. ~l a[tept pe Alex. {tef\nescu, s`nt
foarte curios s\ v\d cum va ar\ta
Istoria lui. Majoritatea prefera]ilor mei
fac parte dintre cei care s-au retras din
critica de `nt`mpinare pentru a scrie
operele fundamentale. Tot dintre cei
consacra]i, Dan C. Mih\ilescu este un
critic extraordinar. Iar dintre criticii
tineri, Marius Chivu `mi place cum scrie.

Ce a]i citit de c`nd
v-a]i `ntors `n ]ar\?

Acum c`teva zile am terminat de citit
cartea lui Mircea C\rt\rescu, De ce
iubim femeile, o carte pe care o citisem
`n mare parte, pentru c\ textele
cuprinse aici ap\ruser\ [i `n revista
�Elle�. Iar pentru rubrica din �B-24-Fun�
s`nt obligat s\ citesc dou\-trei c\r]i pe
s\pt\m`n\. Am mai citit s\pt\m`na
aceasta o carte a unui spaniol, care se
cheam\ Amicii crimei perfecte, foarte
interesant\. {i l-am mai citit pe Neagu
Djuvara, un curs al lui transformat
`ntr-un eseu. S`nt un cititor de pl\cere.
~nt`i m\ uit pe ea, iar dac\ nu-mi place,
o dau deoparte. Sau o dau cadou. Dar
dac\ `mi place o citesc p`n\ la cap\t [i
scriu fie cronic\ la �Academia Ca]avencu�,
fie o scurt\ prezentare `n �B-24-Fun�.

Eu am o teorie care se nume[te teoria

compostului literar. Compostul este

o materie organic\. Ea este folosit\

pe post de `ngr\[\m`nt, se pune peste

p\m`nt, formeaz\ o pelicul\ pe care

s\ creasc\ plantele. Cu c`t apar mai

multe c\r]i, indiferent de valoarea

lor, se creeaz\ o substan]\ nutritiv\

pe care pot s\ creasc\ [i marii autori.

Cum ar ar\ta o literatur\ format\ din

trei autori mari [i `n rest, s\ nu existe

nimic altceva? Ar fi caraghios. Cu c`t

apar mai mul]i autori, cu at`t

efervescen]a cre[te, publicul `ncepe

s\ fie interesat. Iar c\r]ile mari apar

la 15, 20 de ani. Deci trebuie s\ avem

r\bdare.

Tobit (1983,
Eminescu,
Premiul
Asocia]iei
Scriitorilor din
Bucure[ti)

Manualul
`nt`mpl\rilor
(povestiri,
1984, Cartea
Româneasc\,
Premiul Uniunii
Scriitorilor;
ed. a II-a, 1993,
Humanitas;
ed. a III-a,
2001, Ararat)

Sara (1987,
Eminescu, Pre-
miul revistei
�Amfiteatru�;
ed. a II-a, 1991,
Paideia)

~nsemn\ri din
Sodoma
(povestiri,
1993, Emi-
nescu)

Republica pe
e[afod (teatru,
2001, Cartea
Româneasc\)

Fric (2003,
Polirom, Carte
laureat\ a
Premiului
ASPRO pentru
experiment `n
cadrul T`rgului
Interna]ional de
Carte
Bookarest
2004 [i
premiat\ de
revista
�Cuv`ntul� la
categoria
�Superlativele
anului 2003�)

Este prezent
cu povestiri `n
antologiile:
Genera]ia �80
`n proza scurt\,
alc\tuit\ de
Gheorghe
Cr\ciun [i
Viorel Mari-
neasa (1998,
Paralela 45);

Romanian
Fiction of the
�80s and �90s?
(1999, Paralela
45) [i cu un
articol de
opinie `n
antologia
Competi]ia
continu\.
Genera]ia �80
`n texte
teoretice,
alc\tuit\ de
Gheorghe
Cr\ciun (1994,
Vlasie;
ed. a II-a, 1999,
Paralela 45)

`ntrebarea moarte n-are interviu
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C|R}I:

Am lucrat [i `nainte de �89 timp de opt ani la �România
literar\�. Acolo `mi era [ef [i coleg Roger C`mpeanu. La
`nceput, c`nd m-am angajat, `l b\team tot timpul la cap
s\ nu mai dea drumul, s\ nu mai bage `n revist\
porc\rii. {i mi-a zis: �{tefan, eu `ntr-un an dac\ g\sesc

dou\ lucruri bune, doi prozatori, doi poe]i, doi esei[ti.
Deci, dac\ eu g\sesc doi-trei autori buni, s`nt mul]umit
de anul respectiv�. E o lec]ie pe care n-am `n]eles-o
la `nceput. Am `nceput s\ `n]eleg abia c`nd am scos [i eu
o revist\, �Ziua literar\�. Mi-e foarte greu s\ g\sesc
numai genii. Nu exist\ a[a ceva! O revist\ se face,
`n general, cu mediocrit\]i. Din p\cate.

Mi-e greu s\ g\sesc genii

�Teoria compostului literar�
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dosar prob\ scris\

Ministeriatul lui R\zvan
Theodorescu a fost `nso]it, de-a
lungul ultimilor patru ani, de
criticile vehemente ale
personalit\]ilor implicate `n
fenomenul cultural. Cinea[tii,
actorii sau editorii au acuzat
caracterul discre]ionar dup\
care s-au `mp\r]it fondurile
publice. ~n cazul
cinematografiei, s-a f\cut
tot ce se

putea pentru Sergiu Nicolaescu,
de pild\, `n vreme ce regizorii
tineri au fost pu[i mereu pe lista
de a[teptare. S-a spus despre
art\ `n general c\ a avut de
suferit de pe urma promov\rii
unui tip de cultur\ bazat\ pe
marile figuri istorice, pe
s\rb\tori gen �C`ntarea

Rom=niei�. Mai mult,
Theodorescu a fost acuzat

[i c\ a str`ns `n jurul s\u
o adev\rat\ camaril\, care
a fost bine recompensat\, `n
vreme ce arti[ti de valoare nu
au primit bani pentru nici un
proiect. Acum, speran]ele
nemul]umi]ilor se `ndreapt\ spre
noul ministru al Culturii, Mona

Musc\. C`]iva arti[ti
independen]i (`ntre care [i so]ii
Dan [i Lia Perjovschi) i-au cerut
`n cursul acestei s\pt\m`ni,
printr-o scrisoare, o �reform\
cultural\ profund\�. Despre
a[tept\rile lumii culturale la
acest `nceput de mandat, dar [i
despre planurile noului Minister
al Culturii pute]i citi `n dosarul

�Suplimentului
de cultur\�. 

�Monica Musc\ a fost limpede produsul educa]iei proletare din epoca
comunist\ [i `i `n]eleg, `ntr-un fel, aceast\ mentalitate.�

�C`t am fost `n Opozi]ie l-am criticat din plin pe R\zvan Theodorescu.
Din acest moment nu mai vreau s\ m\ mai leg `n nici un fel de domnia sa.�

Din 1990 `ncoace, `n cincisprezece
ani de postcomunism, Ministerul
Culturii a mers prost sau foarte
prost. ~n ultimii patru ani,
dezastruos. Iat\ scurta istorie
a domeniului.

Ion Bogdan Lefter

P
`n\ `n 1996, `n patru formule
succesive de guvernare (trei
cabinete cu func]ionare de p`n\

la un an [i c`teva luni, conduse de Petre
Roman, apoi de Theodor Stolojan,
plus cel de patru ani al lui Nicolae
V\c\roiu), la Cultur\ s-au perindat nu
se mai [tie exact c`]i mini[tri. C\ la
`nceput, imediat dup\ c\derea regi-
mului comunist, lucrurile au fost con-
fuze nu e de mirare, dar a[a au r\mas
[i `n anii urm\tori. Prima echip\, con-
dus\ de Andrei Ple[u, a f\cut o serie
de schimb\ri spectaculoase, numind
intelectuali proeminen]i `n fruntea
unor institu]ii din subordine, dar era

probabil prea devreme pentru reg`ndi-
rea `ntregului sistem, pentru ini]iative le-
gislative, pentru descentralizare [.a.m.d.
Dup\ care au venit la r`nd mini[tri
inadecva]i, comici, dep\[i]i de rol:
Ludovic Spiess, Mihail Golu, Marin
Sorescu, Petre S\lcudeanu (prota-
gonist al unui penibil scandal alcoo-
lico-sexual, dup\ care a fost rapid `n-
locuit din func]ie), Grigore Zanc ([i
al]ii?!). Dintre institu]iile de stat (tea-
tre, muzee, filarmonici�), prost or-
ganizate, birocratice, anchilozate, s-au
remarcat cele `n care c`te un om cu
ini]iativ\ a `mpins curajos lucrurile
`nainte, sfid`nd iner]iile [i reu[ind s\
lanseze evenimente cu ecouri elogi-
oase `n ]ar\ sau `n str\in\tate. Poate
cel mai bun exemplu a fost direc-
toratul lui Emil Boroghin\ la Teatrul
Na]ional din Craiova. ~ntre timp, se
constituise un sector independent [i,
pe de alt\ parte, pia]a se dezmor]ise [i
func]iona din ce `n ce mai dinamic,
`nc`t o bun\ parte a culturii române[ti
`ncepuse s\ se fac\ `n afara gestiunii
statului: `n primul r`nd editarea de
carte, dar [i multe alte pro-
iecte din artele vizuale sau
ale spectacolului, adeseori
cu sprijinul unor funda]ii
occidentale.

A urmat ministeriatul lui
Ion Caramitru, din decem-
brie 1996 p`n\ `n decembrie
2000. Pentru prima oar\, s-a
v\zut o viziune sistematic\
asupra domeniului: s-au schi]at proiecte
de reformare a structurilor rigide din
institu]iile subordonate, au demarat
programe de protejare a patrimo-
niului, au fost aloca]i bani pentru sus-
]inerea proiectelor independente, s-au
`nfiin]at comisii de jurizare `n care au
fost invita]i speciali[ti respectabili,
promovarea interna]ional\ a culturii
române a `nceput s\ se fac\ profe-
sionist [i cu bun\ reprezentare. ~n
1998 [i 1999, România a fost invitat\
special\ la T`rgurile de carte de la
Leipzig [i Var[ovia, f\c`nd figur\ frumoas\.

De[i s-au f\cut auzite [i nemul]u-
miri, cea mai serioas\ fiind aceea a
`nt`rzierilor `n adoptarea unei legisla-
]ii culturale noi, reformatoare, minis-
teriatul lui Caramitru avea s\ se dove-

deasc\ retroactiv, prin contrast cu ce a
urmat, de-a dreptul mirific. Succe-
sorul s\u, R\zvan Theodorescu, a avut
o presta]ie lamentabil\: restaura]ie a
multor figuri ale na]ional-comu-
nismului (�emblematic\� fiind insta-
larea la direc]ia celui mai important
teatru al ]\rii, Na]ionalul bucure[tean,
a lui Dinu S\raru, activist al regi-
mului de dinainte de 1989), comisii
de jurizare obtuze, ostile artei nova-
toare, finan]\ri clientelare, cu accent
pe �evenimentele� triumfaliste, de
glorificare a istoriei patriei. Peste
toate, ministrul a atacat cu arogan]\
numeroasele critici � vehemente [i
justificate � care i-au `nso]it manda-
tul, revolt`nd mai toat\ lumea cultu-
ral\. O fanfaronad\ antireformist\: cam
la at`t s-a redus �performan]a� lui
Theodorescu, men]inut patru ani `n
func]ie � a[a cum s-a zvonit prin
culise � doar gra]ie protec]iei pre[e-
dintelui Ion Iliescu, c\ruia i-a r\mas
fidel. Aceia[i Iliescu [i Theodorescu
�`nfr\]i]i� cu mineriada din iunie
1990, c`nd primul se temea s\ nu piard\

puterea, iar al doilea, ca [ef
al Televiziunii Române
(pe-atunci unicul post din
]ar\), a patronat manipularea
imaginilor [i a informa]iilor
care i-au mobilizat pe �oa-
menii ad`ncurilor�, descin[i
apoi `n Capital\ pentru a
st`lci `n b\taie [i a ucide in-
telectuali, studen]i, opo-

zan]i politici...
Dup\ dezastrul mandatului Theo-

dorescu, noua titular\ a portofoliului,
Mona Musc\, n-are dec`t o singur\
solu]ie: refondarea � practic � a Mi-
nisterului, de la redefinirea rolului s\u
`n societate [i de la principiile ge-
nerale de func]ionare p`n\ la cur\]area
institu]iilor subordonate [i la ela-
borarea unor noi reguli de finan]are,
de promovare interna]ional\ etc. etc.
etc. Totul e de reg`ndit: legisla]ie, cri-
terii, mecanisme, distribu]ii de oa-
meni `n sistem. Greu, dar cu o im-
portant\ � [i paradoxal\ � circum-
stan]\ favorizant\: fiindc\ dup\ p`rjol
po]i reconstrui mai bine [i mai frumos
ceea ce altfel n-ai fi putut dec`t s\
c`rpe[ti...

Cum comenta]i

afirma]iile noului

ministru al Culturii, Mona

Musc\, referitoare la

sediul pe care l-a]i ales

pentru minister [i luxul

din biroul

dumneavoastr\?

Doamna ministru Monica Musc\

([i v\ rog s\ scrie]i chiar a[a,

�Monica�) a fost limpede pro-

dusul educa]iei proletare din

epoca comunist\ [i `i `n]eleg,

`ntr-un fel, aceast\ mentalitate.

Probabil a fost educat\ `n

acest spirit. Eu am `ncercat

prin cl\direa ministerului s\

rup institu]ia de trecut, s\ fie

un sediu modern, dotat cu

toate utilit\]ile necesare, cu

s\li multimedia, care s\ arate

european. E p\cat s\ ai doar o

viziune func]ion\reasc\, a[a

cum face doamna ministru.

Desigur, eu o `n]eleg. Nu este

un om de cultur\, ci doar un

administrator, de aceea nu

reu[e[te s\ dep\[easc\ condi-

]ia de func]ionar.

Una dintre principalele

acuza]ii aduse fostei

conduceri a MCC este

lipsa de transparen]\

`n ceea ce prive[te

informarea despre

activit\]ile [i fondurile

ministerului...

Eu consider c\ `n timpul man-

datului meu totul a fost la ve-

dere. P`n\ [i site-ul ministe-

rului a dovedit-o. Doamna mi-

nistru a vorbit despre aceast\

lips\ de transparen]\ f\r\ s\ a-

duc\ dovezi concrete. Eu mi-am

f\cut treaba din prima zi `n

care am preluat ministerul. V\d

c\ acum au trecut s\pt\m`ni

bune de la predare [i doamna

Musc\ nu a reu[it s\ formeze

o echip\ [i s\ se apuce de

lucru.

Faptul c\ eu eram foarte

riguros `n ceea ce prive[te

semnarea unor documente nu

`nseamn\ lips\ de transpa-

ren]\. Aici este o diferen]\ `ntre

mine [i doamna Musc\. Eu s`nt

mai centralist, mai riguros. Am

condus institu]ii gigant, cum ar

fi Societatea Rom=n\ de Televi-

ziune, doamna Musc\ a condus

probabil doar casa domniei sale.

Mona Musc\ sus]ine

c\ nu a primit `nc\ toat\

documenta]ia legat\

de predarea Ministerului

Culturii [i Cultelor.

Din ce motiv s-a produs

aceast\ `nt`rziere?

I-am predat ministrului `n ziua

de 29 tot ce trebuia. Normal c\

n-am mai trecut de atunci pe

la minister [i nici n-o s\ mai

trec. Func]ionarii s`nt cei care

trebuie s\ `ntocmeasc\ ra-

poartele [i s\ le predea mi-

nistrului `n func]ie. C`nd totul

va fi gata, voi a[tepta la Parla-

ment aceste documente pen-

tru a le semna [i `mi voi asu-

ma, desigur, toate observa]iile. 

Interviu de Ana-Maria Onisei

R\zvan Theodorescu: 
�E p\cat s\ ai doar o
viziune func]ion\reasc\�

O fanfaronad\
antireformist\:
cam la at`t 
s-a redus 
�performan]a�
lui Theodorescu

Ion Bogdan Lefter este critic
literar, director al s\pt\m`nalului
�Observator cultural�. Publica]ia
a desf\[urat `n ultima vreme

o ampl\ campanie de monitorizare
a Ministerului Culturii [i Cultelor.

Pentru refondarea Ministerului Culturii

Predare de mandat la Ministerul Culturii



dosarSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 8, 15-21 IANUARIE 2005 11

Ministrul Culturii despre
�trecutul s\u cultural�:

�~mi plac `n mod deose-

bit literatura [i teatrul. ~n

tinere]e am fost `n stare

s\ fac drumul de la Timi-

[oara la Bucure[ti pen-

tru anumite premiere.

Am venit, de exemplu, la

Craii de Curtea-Veche,

spectacolul lui Alexan-

dru Repan. C`nd eram

elev\, voiam s\ dau la Tea-

tru, de[i cred c\ a[ fi fost

un actor slab. N-aveam

talent, dar oamenii nu

pot s\ fac\ la o anumit\

v`rst\ diferen]a `ntre

lucrurile care le plac [i

lucrurile pe care le pot

face. Am reu[it totu[i la

timp s\ fac aceast\

deosebire [i s\ nu ajung

un actor ratat�.

O nou\ structur\
organizatoric\ la MCC

Responsabilit\]ile celor

trei secretari de stat ai

Ministerului Culturii [i

Cultelor au fost restruc-

turate, `n paralel cu di-

minuarea atribu]iilor se-

cretarului general. Potri-

vit doamnei Mona Mus-

c\, o reorganizare �efici-

ent\� se va putea face

doar dup\ desprinderea

Cultelor de minister. Con-

form organigramei pro-

puse, ministrul va coor-

dona urm\toarele acti-

vit\]i: rela]ii interna]iona-

le, reglement\ri europe-

ne, armonizare; informa]ii

publice; audit; juridic [i

control. Mona Musc\ ar

avea `n subordine tot trei

secretari de stat, cum a

avut [i fostul ministru `n

ultimii doi ani de man-

dat, dar atribu]iile aces-

tora au fost revizuite.

Experien]a Anului
{tefan cel Mare �
irepetabil\

~n ceea ce prive[te pro-

iectul �Anul {tefan cel

Mare�, Mona Musc\ a a-

preciat c\ �genul acesta

de festivit\]i care au

marcat ultimii patru ani

ai Ministerului Culturii [i

ai Guvernului au dou\

mari neajunsuri: `nseam-

n\ pagube importante

`ntr-un buget mic [i nu

au fost marcate puternic

de ceea ce se cheam\

«cultural»�.

Referitor la Festivalul

George Enescu, minis-

trul a declarat c\ acesta

nu va mai fi organizat �`n

nici un caz� de Secre-

tariatul General al Gu-

vernului [i c\ ar trebui s\

aib\ o component\ pu-

ternic\: promovarea ti-

nerelor talente.

Cine v-a propus
pentru func]ia
de ministru al Culturii?

N-a[ putea spune c\ m-a pro-
pus cineva. Eu am f\cut parte
timp de opt ani din Comisia
de Cultur\ a Camerei Depu-
ta]ilor, am avut acolo o acti-
vitate cu rezultate bune, ]in`nd
cont de faptul c\ o parte dintre
ini]iativele mele legislative au
devenit legi. M-am familiari-
zat timp de opt ani cu acest
domeniu, am f\cut monitori-
zarea activit\]ii Ministerului
Culturii de p`n\ acum. ~mi
permit s\ pun �activitate�
`ntre ghilimele, deoarece am
fost `n repetate r`nduri tulbu-
rat\ de politicile culturale ale
MCC, cu at`t mai mult cu c`t
ele erau aproape inexistente.
Pe de alt\ parte, bugetul MCC
a fost din ce `n ce mai mic `n
ultimii patru ani. Ministrul
desemnat de PSD, academici-
anul R\zvan Theodorescu, nu
a fost un lupt\tor pentru bu-
getul culturii. N-a existat nici
o urm\ de transparen]\ `n ceea
ce prive[te fondurile alocate
acestui domeniu. At`ta vreme
c`t bugetul era foarte mic,
domnia sa apela la fondurile
de rezerv\. Iar asta te duce cu
g`ndul la faptul c\ ori nu au
[tiut s\ fac\ bugetul, ori nu au
vrut s\-l fac\ transparent [i
atunci au ac]ionat `n acest fel,
pe dup\ perdea. ~n acela[i
timp, mi-am exprimat nemul-
]umirea [i cu privire la stra-
tegia inexistent\ a Ministe-
rului Culturii. Spuneam c\
aceast\ strategie nu exista nici
c`t s\ `ncap\ pe un bilet de
tramvai sau, dac\ exista, nu
era adus\ la cuno[tin]a publi-
cului. ~n acela[i timp, ini]i-
ativa legislativ\ a MCC a fost

zero sau, dac\ lu\m `n calcul
faptul c\ a existat una privind
reglementarea `n domeniul
pornografiei, atunci putem s\
spunem c\, iat\, o ini]iativ\ a
avut `n acest timp [i Minis-
terul Culturii. Toate acestea la
un loc m-au determinat s\ vin
la MCC pentru a `ncerca s\
rezolv m\car o parte din
multele probleme, cum ar fi
Biblioteca Na]ional\, cum ar
fi descentralizarea sau finan-
]area, marcat\ de numeroase
scandaluri privind conflictul
de interese dintre cei care fac
parte din comisiile de eva-
luare [i de finan]are. Nu pot s\
trec cu vederea c\ mini[trii [i
chiar primul-ministru al ]\rii
[i-au finan]at propriile lucr\ri,
ceea ce este incalificabil. Drept
urmare, s`nt multe de f\cut �
[i sper s\ reu[im s\ le facem. 

Concret, care este
mo[tenirea primit\
de la fostul ministru
R\zvan Theodorescu,
dincolo de un birou
luxos?

Nu mi-am imaginat c\ un bu-
get at`t de mic a permis un lux
at`t de mare cu privire la in-
vesti]iile care s-au f\cut `n
acest sediu al MCC. Pe de alt\
parte, am fost uluit\ c\ s`nt
oameni care lucreaz\ aici, `n
minister, `n `nc\peri f\r\ lu-
min\ natural\ sau f\r\ aerisire
direct\. Drept urmare, cl\-
direa nu a fost adecvat\ [i nici
nu a fost onest s\ fie luat\ Mu-
zeului Satului. Altfel, `nt`lni-
rea dintre mine [i domnul aca-
demician Theodorescu a avut
loc ca idee, iar nu `n fapt, de-
oarece, conform unei hot\r`ri
de guvern, toat\ documenta]ia
pe care trebuie s-o predea ve-

chiul ministru noului ministru
`n asemenea situa]ii nu era ga-
ta. De altfel, am mai cerut [i
alte documente, a[tept [i ra-
portul Cur]ii de Conturi. Ori-
cum, o asemenea predare-pri-
mire trebuie s\ fie foarte seri-
oas\. Ea n-a fost preg\tit\, pen-
tru c\ lumea s-a obi[nuit s\ pre-
dea [i s\ primeasc\ cu o str`n-
gere de m`n\. E frumos, poate
elegant, dar nu corect.

Ce alte nereguli dori]i
s\ remedia]i?

C`t am fost `n Opozi]ie, l-am
criticat din plin pe R\zvan
Theodorescu. Din acest mo-
ment, nu vreau s\ m\ mai leg
`n nici un fel de domnia sa.
Acum, el este `n Opozi]ie [i
a[tept, `n consecin]\, critici [i
observa]ii. ~n privin]a a ceea
ce se `nt`mpl\ `ns\ `n Minis-
terul Culturii, eu voi fi foarte
transparent\ � [i cu ceea ce
am preluat, [i cu ceea ce am s\
fac. Patronii no[tri s`nt `n a-
fara acestei institu]ii [i `n afa-
ra guvernului. Patronul nostru
este publicul, din ai c\rui bani
s`ntem pl\ti]i. De altfel, am
r\mas foarte mirat\ c\ Legea
accesului la informa]iile de
interes public este complet
necunoscut\ `n aceast\ cl\-
dire. Aici nu circul\ infor-
ma]ia nici `ntre direc]ii, dar\-
mite din institu]ie `n afara ei.
Ori n-au iubit transparen]a,
ori n-au fost interesa]i s\ dea
seam\ de felul `n care folo-
sesc banul public. De altfel,
primul [oc a fost o h`rtie pe
care trebuia s\ o semnez � [i
din fericire n-am f\cut-o �, ca
Televiziunea Român\ s\ poat\
filma o expozi]ie din interi-
orul cl\dirii, `n care unul din-
tre organizatori era MCC. ~n
general nici ceilal]i orga-
nizatori n-aveau nimic `mpo-
triva unei astfel de film\ri. De
ce ar trebui ca ministrul Cul-
turii s\ aprobe filmarea, at`ta
vreme c`t expozi]ia este pu-
blic\ [i la `ndem`na tuturor?
Aici, orice map\ era extraor-
dinar de mare, pentru c\ orice
mail care pleca din Ministerul
Culturii sau scrisoare erau
semnate de Ministrul Culturii �
chiar dac\ r\spundea la `ntre-
barea: �Care este legisla]ia ce
se ocup\ cu `nfiin]area unei
[coli particulare?�, [i r\spunsul
la aceast\ `ntrebare era sem-
nat de ministrul Culturii. Mi
se pare absurd. Sper s\ facem
`n a[a fel `nc`t decizia s\ fie
luat\ de fiecare din aceast\
institu]ie care este abilitat, [i
nu s\ fie totul centralizat.

Toat\ lumea se a[tepta
ca dumneavoastr\
s\ numi]i pur [i simplu
pe cineva la Teatrul
Na]ional din Bucure[ti.
De ce organiza]i un
concurs?

Am fost `ntrebat\ chiar de
cineva de aici din institu]ie:
�Bun, bun, facem concurs, dar
dumneavoastr\ la cine v\ g`n-
di]i?�. Deci concursul era
privit de unii ca o simpl\
formalitate. Ei bine, vreau s\
se [tie c\ de acum `nainte
toate concursurile vor fi �pe
bune�, evaluarea se va face de
c\tre persoane cotate bine at`t
profesional, c`t [i moral. Iar
decizia acestora va fi una
suveran\. Finan]\rile, de altfel,
nu se vor mai face din dorin]a
unora sau a altora, ci pe baza
unor sesiuni de concurs de
proiecte. Vor c`[tiga finan]are
proiecte, iar nu persoane. ~n
afara acestor sesiuni, nu se
mai accept\ nici un fel de
finan]\ri. Din punctul meu de
vedere, MCC trebuie s\
creeze condi]ii `n a[a fel `nc`t
cei care s`nt creatori s\ reu-
[easc\ datorit\ acestora, [i nu
`n pofida lor. MCC trebuie s\
fie un administrator al cul-
turii, s\ `[i restr`ng\ atribu]iile
c`t mai mult, trebuie s\ urm\-
reasc\ interesul cultural [i s\
lucreze `n primul r`nd `n be-
neficiul publicului, apoi al

creatorilor [i abia apoi `n
beneficiul autorit\]ilor.

A]i f\cut un compromis
venind `n fruntea MCC,
dat fiind c\ a]i vizat
totu[i pre[edin]ia
Camerei Deputa]ilor?

A fost o strategie foarte gre-
[it\ a Alian]ei c`nd a avut loc
votul pentru pre[edin]ia Ca-
merei; `n acela[i timp, s-a pro-
dus [i o `nc\lcare grav\ a Con-
stitu]iei cu privire la votul
secret. Nu am urm\rit o func]ie
la Camera Deputa]ilor, ci s\
reformez Camera, deschiz`nd-o
spre public, transform`nd-o
`ntr-o institu]ie transparent\.

Care a fost prima
decizie luat\
de dumneavoastr\?

P\i... am intrat `n foc la
Operet\. Mi-am `nceput man-
datul de ministru cu un in-
cendiu � sper s\ nu termin cu
o inunda]ie �, am luat imediat
decizia de a constitui o co-
misie care s\ evalueze pagu-
bele. Am pierdut o pereche de
pantaloni [i o pereche de pan-
tofi `n aceast\ inten]ie a mea
de a vedea cum stau lucrurile.
De altfel, va fi primul meu
parteneriat public-privat [i va
viza refacerea Operetei, deoa-
rece mai multe firme private
doresc s\ se implice.

Interviu de Ana-Maria Onisei

Mona Musc\ v-a cerut implicarea
`n problemele Ministerului Culturii?
Care au fost temele de discu]ie din
timpul `nt`lnirilor?

Mi se pare absolut firesc ca fo[tii mini[tri ai Cul-
turii s\ aib\ `nt`lniri cu actualii mini[tri, deoarece
este vorba despre un domeniu care, `n teorie, ar
trebui s\ fie complet depolitizat. Cultura a supra-
vie]uit tuturor conjuncturilor politice [i merit\ o
asemenea `n]elegere ca fenomen. Se adaug\ la aceste

lucruri [i faptul c\ eu [i doamna Musc\ g`ndim la
fel `n multe privin]e.  Am discutat mai toate aspec-
tele curente ale culturii de ast\zi [i ne-am putut `n-
t`lni cu acelea[i concluzii `n cele mai multe
privin]e. Am vorbit despre patrimoniu, problemele
institu]iilor `nc\ de stat, apoi problemele stricte ale
UNITER-ului [i, nu `n ultimul r`nd, analiza la zi a
mo[tenirii guvernului anterior. Doamna Musc\ nu
este o doamn\ de fier, cum s-a spus, ci, mai de-
grab\, o doamn\ de catifea foarte acid\.

Cum evalua]i mo[tenirea l\sat\

de R\zvan Theodorescu?

E interesant c\ ei declarau c\ au mo[tenit, dup\ gu-
vernarea noastr\, o situa]ie catastrofal\. Analiz`nd
activitatea MCC din ultimii ani, vom vedea c\
R\zvan Theodorescu n-a f\cut altceva dec`t s\
continue proiectele `ncepute de noi. Iar legisla]ia `n
domeniu era toat\ ajuns\ `n Parlament � [i au pre-
luat-o ca atare.

Ion Caramitru: �Theodorescu a continuat proiectele `ncepute de noi�

Imagine din luxosul birou amenajat de fostul ministru,
despre care Mona Musc\ spune c\ este exagerat

Mona Musc\ s-a `nt`lnit s`mb\ta trecut\ cu Ion Caramitru
pentru a discuta despre priorit\]ile ministerului 

Mona Musc\: �~n domeniul culturii nu exista
o strategie nici c`t s\ `ncap\ pe un bilet de tramvai�

~n dou\ vorbe

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar
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Arti[tii independen]i 
cer �reform\ cultural\
profund\�

Peste 50 de membri ai sec-

torului artistic indepen-

dent au adresat ministrului

Culturii [i Cultelor, Mona

Musc\, un document inti-

tulat �Pentru o reform\ re-

al\ a culturii `n România�.

Prin acest document, arti[tii

[i managerii din sectorul

artistic independent `[i

exprim\ solicit\rile pentru

asigurarea unor �condi]ii nor-

male [i echitabile de dez-

voltare a sectorului cul-

tural independent `n Ro-

mânia�. Ca r\spuns la

scrisoarea deschis\ a ar-

ti[tilor, Mona Musc\ a de-

clarat c\ `ndeplinirea do-

rin]elor acestora depinde

de reorganizarea eficient\

a MCC. Printre semnatarii

scrisorii se num\r\ Cos-

min Manolescu (director,

Funda]ia Proiect DCM),

Irina Cios (director, Centrul

Interna]ional pentru Art\

Contemporan\), Luigi Ga-

geos (director, Jeunesses

Musicales România), Lia &

Dan Perjovschi (arti[ti vi-

zuali, Arhiva de Art\ Con-

temporan\).

~n dou\ vorbe

Marina Constantinescu
Ast\zi, drumul spre normali-
tate mi se pare o nebunie�
Pentru teatrul românesc, peri-
oada ministeriatului lui An-
drei Ple[u a fost intervalul de
explozie spiritual\, de remo-
delare managerial\ modern\,
supl\. Au revenit, de pild\, la
conducerea teatrelor impor-
tante c`teva din numele mari
ale teatrului românesc [i mon-
dial. Andrei {erban la Na]io-
nal, Vlad Mugur la Odeon, Lu-
cian Giurchescu la Comedie.
Liviu Ciulei monta la Bulan-
dra Visul unei nop]i de var\ [i
De[teptarea prim\verii, Sil-
viu Purc\rete `[i `ncepea etapa
formidabil\ de la Teatrul Na-
]ional din Craiova, genera]ia
de regizori tineri � Alexandru
Darie, Alexandru Dabija,
Mihai M\niu]iu, Tompa Ga-
bor � el devenea cel mai t`n\r
director, [i conduce [i ast\zi
Teatrul Maghiar din Cluj �,
Victor Ioan Frunz\, Drago[
Galgo]iu se exprimau plenar,
`[i maturizau limbajul, stilul.
A[a s-au format trupele de la
Na]ional � cine poate uita
concursul organizat de Andrei
{erban? �, de la Odeon, de la
Bulandra, Comedie... Specta-
cole formidabile, ce au r\mas

`n istoria teatrului românesc,
`n memoria mea afectiv\,
�Trilogia antic\�, acel exer-
ci]iu de redefinire a instru-
mentelor performan]ei, acea
b`ntuire semnificativ\ prin m\-
runtaiele Teatrului Na]ional [i
prin fiecare din noi ca o form\
de exorcizare, de purificare.
Mont\rile lui Andrei {erban,
ale lui Silviu Purc\rete, de
pild\, au fost invitate la cele
mai mari festivaluri din lume,
au primit premii, onoruri, zeci
de minute de aplauze, au tul-
burat spectatori de pe toate
continentele. C\t\lina Buzo-
ianu, Alexandru Tocilescu `[i
consolidau reputa]ia. Redo-
b`ndirea [i re`nv\]area liber-
t\]ii interioare s-au v\zut, din
plin, ani ̀ n [ir, pe scenele noas-
tre. Ion Caramitru ca ministru
al Culturii s-a concentrat pe
refacerea patrimoniului m\n\s-
tirilor din nordul Moldovei,
dar [i al bisericilor de lemn
din Maramure[, pe recon-
struc]ia caselor de `nceput de
secol optsprezece [i nou\spre-
zece din Transilvania [.a.m.d.
Aceste nume cred c\ s`nt re-
pere pentru ceea ce se nume[te
strategia [i izb`nda managerial\
la Ministerul Culturii. L`ng\
domniile lor au fost speciali[ti
ale[i pe spr`ncean\.

N-aam crezut c\ se
poate ajunge at`t de jos
Ce s-a petrecut `ntre anii 2000
[i 2004, sub direc]ia unui
erudit ca R\zvan Theodorescu,
mi se pare o abera]ie de pro-
por]ii, care va costa `n con-
tinuare scump cultura, care va
continua s\ degradeze no]iu-
nea de valoare, de ierarhie, de
lege, de concuren]\, ideea de
specialist, polifonia punctelor
de vedere. Apele au fost at`t
de tulburate, de viciate, `nc`t
va fi greu s\ se epureze `n
timp scurt. Reviste prestigi-
oase, cu tradi]ie, semn\turi [i
cititori, au r\mas cu bugete in-
fime, `n timp ce publica]ii ob-
scure � pe care le credeam de
mult disp\rute � se l\f\iau i-
moral `n b\net [i privilegii.
Revista �Teatrul Azi� a fost
aruncat\ la co[. Au ap\rut zeci
de titluri de c\r]i, cu investi]ii
serioase, purt`nd semn\turi
minore. Nu [tiu p`n\ la am\-
nunt activitatea. {tiu `ns\ ce
s-a `nt`mplat `n teatrul româ-
nesc. {i s`nt ostenit\ de at`ta
bulversare, festivism [i �C`n-
tarea României�, de at`ta clien-
telism politic [i nu numai, de
senza]ia retr\irii `n sistemul
teatral de dinainte de �89, c`nd
p`rghiile erau m`nuite printr-un
`ntreg sistem pervers. N-am
crezut, dup\ anii pe care i-am
pomenit mai devreme, c\ se
poate ajunge at`t de jos, uman
[i profesional, `n aceast\ breas-
l\, n-am crezut c\ mari actori
pot mul]umi c\ un tovar\[ `i
plimb\ organizat pe la m\n\s-
tiri, pe la propriile ctitorii, c\

le d\ premii `n func]ie de
v`rst\ � 60 de ani, [aizeci de
milioane, de pild\ �, [i ei mul-
]umesc pentru toate acestea [i
pentru multe altele cu ode ini-
maginabile, cu plec\ciuni ru-
[inoase. N-am crezut c\ ni[te
func]ionari din minister, `m-
preun\ cu fideli [i obscuri an-
gaja]i ai Teatrului Na]ional, ai
lui Dinu S\raru, mai precis,
vor pune la cale o mascarad\
de premii na]ionale, cu com-
plicit\]i de neiertat, c\ vor
prelua conducerea [i organi-
zarea Festivalului Na]ional de
Teatru, decorarea, la Palatul
Cotroceni, a unor arti[ti f\r\
oper\, a unui [ir interminabil,
c\ vor sus]ine financiar, cu
bugete aiuritoare, supraproduc-
]ii ale Teatrului Na]ional, scu-
fundate `n non-valoare, c\ vor
def\ima [i marginaliza vocile
critice, c\ vor `nc\rca scheme-
le cu un num\r nesf`r[it de
directori...

S-aa terminat cu
dictatura bunului-plac
Patru ani, patru ani. Analiza
trebuie f\cut\ [i `n plan fi-
nanciar, de[i s`nt convins\ c\
[tiu s\ lucreze acoperit. Pe
mine, ace[ti patru ani m-au
bulversat [i m-au `ntristat
enorm, repet, profesional [i
uman. Marii regizori mon-
teaz\ `n provincie, iar la Na-
]ional... [i ce sume s-au `n-
v`rtit acolo!

Cunosc capacitatea de
munc\, onestitatea [i tenacita-
tea doamnei Mona Musc\.
Nu-i va fi deloc u[or. Din nici

un punct de vedere. Dac\
citim, doar, numele care se `n-
scriu la concursul de la Na-
]ional, putem intui degringo-
lada despre care vorbeam. ~n
teatru s-au petrecut lucruri u-
r`te, din toate punctele de ve-
dere, [i cineva trebuie s\ dea
socoteal\ pentru asta. S`nt
convins\ c\ actualul ministru
`[i va structura o echip\ de
speciali[ti, inatacabili profe-
sional [i moral, cu care va `n-
cepe s\ redea culturii [i spiri-
tualit\]ii demnitatea, anver-
gura, respira]ia modern\, occi-

dental\, va relua leg\turile cu
personalit\]i marcante, care `n
cei patru ani s-au `ndep\rtat,
igienic, de un focar periculos.
S`nt convins\ c\ s-a terminat
cu dictatura bunului-plac, cu
g\[tile [i unidirec]ion\rile, cu
amestecul politicului `n cre-
a]ie, `n sufletul creatorului.
Privesc cu optimism [i `ncre-
dere [i [tiu c\ este, poate, unul
dintre cele mai complicate mi-
nistere la ora asta. Anul acesta
mi-am rec`[tigat optimismul
[i nu s`nt dispus\ s\ mi-l pierd
prea iute!

Cristina Modreanu

N
oul ministru al Culturii s-a sim]it
cu siguran]\ `ncurajat de faptul c\
a fost primit cu bra]ele deschise

de lumea cultural\ româneasc\. Cel
mai greu `]i este `ns\ c`nd cei din jur

a[teapt\ enorm de la tine. De aceea,
dac\ nu e gestionat cum trebuie, acest
avantaj se poate transforma rapid `n
reversul lui.

Prima mare problem\, care va lua
timp p`n\ s\ fie rezolvat\, este reorga-
nizarea din interior a acestei structuri
greoaie [i ineficiente care este Mi-
nisterul Culturii [i Cultelor. Un mon-
stru rezultat `n urma eforturilor fostei
echipe de a �armoniza� � ca s\ folosim
un termen al tehnocra]ilor Uniunii Eu-
ropene � propriile interese cu resursele
insuficiente de care dispunea organis-
mul pe care l-au parazitat, fiindc\ des-
pre asta a fost, de fapt, vorba. A[a s-a
ajuns la abera]ia unei organigrame `n
care [efii s`nt mai mul]i dec`t cei care le
duc la `ndeplinire ordinele, a[a s-au
amestecat structuri diferite, a[a s-a
ajuns la situa]ia `n care nu exist\ destui
oameni preg\ti]i pentru a rezolva pro-
blemele concrete cu care se confrunt\
ministerul. Cum s\ coordoneze, s\ ges-
tioneze problemele culturii, s\ discear-
n\ care s`nt proiectele ce merit\ sus]i-
nute ni[te oameni ce au e[uat `n MCC
numai fiindc\ nu ar fi f\cut fa]\ `ntr-un
mediu guvernat de regulile competen-
]ei [i ale concuren]ei? Prin urmare, o
alt\ problem\ grav\ cu care se va con-
frunta cur`nd actualul ministru este lipsa
unei echipe competente, care s\ `l ajute
s\-[i duc\ inten]iile la `ndeplinire. Ceea ce
e cu adev\rat regretabil, mai ales c\ aces-
te inten]ii s`nt `ntru totul de apreciat.

A[a cum a declarat `ntr-un amplu in-
terviu acordat `n exclusivitate ziarului

�Adev\rul� `n primele zile ale manda-
tului s\u (interviu reluat, cu complet\ri,
`n �Adev\rul literar [i artistic�), Mona
Musc\ inten]ioneaz\ s\ schimbe sistemul
de finan]are a culturii, asigur`nd trans-
paren]a `ntregului proces (de[i e un
lucru normal, sun\ ca de pe alt\ lume
tocmai pentru c\ asta nu s-a `nt`mplat
niciodat\!), s\ dea o [ans\ proiectelor
independente ale tinerilor, care [i-au
g\sit p`n\ acum sus]in\tori mai degrab\
peste grani]e dec`t `n România, s\
organizeze concursuri reale pentru
posturile de conducere ale institu]iilor
de cultur\ din subordinea MCC (s\
sper\m c\ cel de la TNB va fi un bun
`nceput `n acest sens), s\ dialogheze cu
societatea civil\. De asemenea, foarte
important\ mi se pare inten]ia minis-
trului de a restr`nge, `n timp, respon-
sabilit\]ile ministerului. Va fi greu s\
preg\teasc\ o descentralizare de care
toat\ lumea se teme, mai ales din igno-
ran]\. Cu at`t mai mult cu c`t, dup\ b`lb`-
ielile penibile ale fostului ministru, de-
cizia nu poate fi am`nat\ prea mult.

Nu vor lipsi reac]iile
mediocrit\]ii amenin]ate
Mona Musc\ `[i propune lucruri de bun-
-sim], dar care au lipsit culturii de la noi,
ceea ce a f\cut ca aerul din aceast\ zon\
de prim interes a societ\]ii române[ti s\
devin\ absolut irespirabil `n ultima
vreme. Programul actualului ministru
mi se pare realist, bine g`ndit, pornit
dintr-un set de principii s\n\toase ale
unui om care crede cu adev\rat `n
valorile democra]iei [i nu le reduce la
simple sintagme care �dau bine�.

~n acela[i timp, e un moment
esen]ial pentru dezvoltarea ulterioar\ a
acestui domeniu, pentru preg\tirea lui

`n vederea integr\rii europene, despre
care nimeni nu [tie mai nimic. ~n afara
c`torva oameni provenind din societa-
tea civil\, care au circulat mult `n ace[ti
ani, c`[tig`nd o expertiz\ ce lipse[te `n
structurile oficiale, activi[tii culturali
de la noi � mai ales cei r\sp`ndi]i `n te-
ritoriu, prin direc]ii culturale � au exact
aceea[i mentalitate cu a celor ghida]i pe
vremuri de un unic partid. Ei trebuie s\
`nve]e primii cum func]ioneaz\ struc-
turile europene sau s\ fie pur [i simplu
`nlocui]i, acolo unde nu se mai poate
repara nimic. S`nt de luat decizii dure,
sigur vor fi [i �victime colaterale�, nu
vor lipsi reac]iile mediocrit\]ii ame-
nin]ate, care, deranjat\ din somnul ei
lini[tit de p`n\ acum, se va r\scoli [i va
striga ca din gur\ de [arpe, asociindu-[i
inclusiv nume mari, care se vor al\tura
corului din motive personale.

Mi se pare esen]ial `ns\ ca noul mi-
nistru, dac\ realmente vrea s\ schimbe
ceva, s\ nu `ncerce s\ mul]umeasc\ pe
toat\ lumea. S-ar putea ca, dintr-un
exces de respect fa]\ de creatorii din
România, s\ `ncerce a p\stra mereu
calea de mijloc. Dup\ mine, ̀ n scurt timp
asta o va pune `n imposibilitatea de a
lua o decizie, ceea ce ar fi dramatic.
Misiunea sa nu e s\ menajeze sensibi-
lit\]ile excesive ale arti[tilor, ci s\ con-
struiasc\ un cadru de care cei mai buni
dintre ace[tia au nevoie pentru a se afir-
ma. Dac\ va reu[i, `n cele din urm\ `i
vor mul]umi pentru asta. Chiar [i cei
care la `nceput vor fi `mpotriv\ (fiindc\
aruncarea `n aer a propriilor obi[nuin]e
nu place nim\nui).

Sigur, e nevoie de mult\ diploma]ie
`ntr-o asemenea func]ie, dar dedesubtul
acestei abilit\]i ar fi bine s\ stea
hot\r`rea de neclintit a unui om care [tie
ce vrea. Eu una cred c\ Mona Musc\ le
are pe am`ndou\.

Marina Constantinescu este critic de teatru, realizator 
al emisiunii �Nocturne�, difuzat\ de TVR 2

Pericolul principal: `ncercarea 
de a mul]umi pe toat\ lumea

Cristina Modreanu este critic 
de teatru, [efa sec]iei de cultur\ 
de la �Adev\rul� [i realizatoarea
emisiunii �Art\ versus art\�
difuzat\ de TVR Cultural

C`nd vine vorba despre Ministerul Culturii, g`ndul
m\ duce, inevitabil, spre `nceputul anilor �90,
spre perioada efervescent\, luminoas\ [i
inspirat\ numit\ Andrei Ple[u. Privind `n urm\,
`mi vine s\ spun c\ atunci s-au produs miracole.
Greu de repetat. 

Mi-am rec`[tigat optimismul



tiu, a trecut ceva vreme
de c`nd a]i pus scrisoa-
rea la po[t\. Ne cerem
scuze, a]i nimerit `ntr-o

perioad\ foarte aglomerat\
pentru mica noastr\ societate.
~n plus, nu prea s`ntem
obi[nui]i s\ primim astfel de
scrisori de la cronicari de
teatru. Ei de obicei iau va-
can]\ o dat\ cu `ncheierea
stagiunii [i-[i v\d de ale lor,
beau ceai [i se mai uit\ pe la
[tirile culturale, citesc c\r]ile
pe care [i le-au p\strat pen-
tru concediu [i se comport\
ca orice om normal de s\rb\-
tori (nu detaliez, convins
fiind c\, `ntr-o oarecare m\-
sur\, [i dumneavoastr\ s`n-
te]i un om normal). Repet,
ne-a]i luat pu]in prin surprin-

dere, `ns\ breasla elfilor a
[tiut s\ fac\ fa]\ cererilor
dumneavoastr\. Nu e nici un
secret, [i de aceea prefer s\
pun lucrurile la punct de la
`nceput: de departamentul
�Scrisori, cereri [i pl`ngeri�
legate de cadourile de Cr\-
ciun [i dorin]ele pentru Anul
Nou ne ocup\m noi, adic\ elfii.
A[adar, a]i nimerit bine.

S\ o lu\m deci pe r`nd:
Mai `nt`i, v\ dori]i s\ se fac\
ni[te mici schimb\ri `n ceea
ce prive[te directorii de teatru
din România. Ne spune]i c\
pu]ini s`nt cei cu adev\rat pri-
cepu]i `n ale manageriatului,
iar unii dintre ei nu se g`n-
desc dec`t cum s\-[i mai

pun\ `n scen\ diverse texte
dramatice de calitate la fel
de dramatic\. {tim c\ Teatrul
Na]ional din Bucure[ti geme
de piese proaste, de puneri
`n scen\ p\guboase [i de o
complicitate bolnav\ cu bu-
getele Ministerului Culturii
(cineva [i-a dorit ca Mona
Musc\ s\ fie noul ministru al
Culturii [i asta deja s-a `nt`m-
plat, deci cred c\ banii nu
vor mai curge spre proiecte
f\r\ valoare, nici m\car sen-
timental\). Ne spune]i c\ la
fel se ̀ nt`mpl\ [i cu alte teatre
[i a]i dori s\ le vindec\m. Nu
[tim dac\ asta ]ine de atri-
bu]iile noastre, dar v\ asigu-
r\m c\ vom ̀ ncerca, pe m\sura
puterilor (s\ nu crede]i c\
elfii nu au [i ei o limb\ de
lemn...), s\ remediem proble-
ma m\car pe sfertul ei cel
mai periculos, acela al rino-
ceriz\rii teatrului românesc.
Sper\m [i noi, la fel ca [i
dumneavoastr\, c\ vom face
din 2005 un an mai plin de
via]\, teatral vorbind.

Restul cererilor nu mai
s`nt foarte greu de `ndepli-
nit. Deci: vom organiza ni[te
patrule de spiridu[i care vor
aduce la dimensiunile cuve-
nite numele directorilor de
teatre de pe afi[e (Florin C\li-
nescu, de exemplu, se va
face mic de tot, ca s\ `ncap\
umil `n subsolul afi[elor de
la spectacolele Teatrului Mic,
iar Dinu S\raru, spre bucuria
tuturor, va fi ras cu lama),
care vor corecta bugetele pe
anul 2005 alocate teatrelor [i
vor face ca salariul pentru
tinerii actori s\ fie mai mare
dec`t ru[inosul 3.100.000 lei,
care vor mai zgudui pu]in, `n
timpul somnului de dup\-ami-
az\, unii profesori ai cla-
selor de actorie, speriindu-i
c\ ma[inile luate pe mit\ de
la admitere o s\ mearg\ nu-
mai cu benzin\ `ngereasc\,
un soi inexistent pe p\m`nt.
Al]i spiridu[i, din brigada
special\, vor `mpinge de la
spate (cu un ac cu g\m\lie
de aur) mai-marii ora[elor [i

municipiilor s\ mearg\ la
teatru, asemenea domnului
Boc, z`mbind prietene[te din
loj\ [i pricep`nd, cu inteligen-
]\ [i spirit critic, ceea ce se
`nt`mpl\ pe scen\ (`n cazul
`n care vreun primar adoar-
me, va fi amenin]at cu un
abonament zilnic la teatrul
din ora[ul s\u). Spiridu[ii
vor mai domoli g`ndurile de
m\rire ale netalenta]ilor, le
vor da un plus de curaj
tinerilor [i proiectelor lor [i

vor trimite spectacolele româ-
ne[ti la plimbare prin festiva-
lurile interna]ionale de teatru.

Cam at`t putem face
pentru dumneavoastr\. Spe-
r\m c\ `n 2005 teatrul ro-
mânesc se va spiridu[iza,
devenind astfel mai pe gus-
tul dumneavoastr\. A, [i
n-am uitat de biscui]ii cu
scor]i[oar\. Vom trimite un
transport special `n Ia[i, ca
s\ ave]i provizii pentru tot
anul.
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lovitur\ de teatru arta grea
MODELE ETICE
de RUXANDRA CESEREANU

D
ac\ ar fi s\ `mi privesc formarea inte-
lectual\ printr-un ochean, scotocind prin
ultimii mei dou\zeci [i cinci de ani de

via]\, s-ar cuveni s\ recunosc c\ `n ado-
lescen]\ [i `n prima tinere]e am fost atins\ de
c`teva modele, adic\ de paradigme culturale
emise de un individ sau de un grup, pro-
pun`nd corpusuri de idei cu putere de r\s-
fr`ngere. Nae Ionescu nu a fost niciodat\ un
astfel de model pentru mine, nici {coala de
la T`rgovi[te (ca s\ iau dou\ exemple diferite
at`t `n timp, c`t [i ca structur\ intelectual\), nu
pentru c\ nu ar fi concretizat `n mod real
ni[te modele, ci pentru c\ ignoran]a mea i-a
sublimat; nici mai t`rziu, c`nd i-a[ fi putut asi-
mila, nu am sim]it chemare pentru unul sau
pentru alta. ~n schimb, `n diferite intervale [i
etape ale educa]iei mele intelectuale, buc\]i
din Mircea Eliade, Cioran sau Eugen Ionescu
au constituit mozaicuri paradigmatice, la fel
Cercul literar de la Sibiu ori solitarul Adrian
Marino. Noica nu a fost un model cultural pentru
mine, de[i `[i are locul s\u evident `n perfor-
man]ele intelighen]iei din secolul XX `n Ro-
mânia, pentru c\ structura mea interioar\ [i
forma]ia mea intelectual\ nu au rezonat cu
propunerile sale; {coala de la P\ltini[ a avut
`ns\ impact asupra mea pentru rela]ia vie
dintre maestru [i ucenicii s\i, `ntruc`t mult\
vreme mi-am c\utat eu `ns\mi un maestru
(pe care, fire[te, nu l-am g\sit niciodat\), drept
care mereu i-am invidiat pe �p\ltini[eni� pentru
[ansa lor, a tuturor, at`t a maestrului, c`t [i a
ucenicilor, de a se fi g\sit [i de a se fi `mp\r-
t\[it unii din al]ii. Mai t`rziu, Culianu a b`ntuit
ca un fel de comet\ prin c\ut\rile mele intelec-
tuale, dar nu mai mult de at`t. Echinoxismul [i
revista Echinox au avut o importan]\ oarecum
matricial\ `n ce m\ prive[te, `n anii �80; poe-
zia optzecist\ româneasc\ m-a stimulat [i ea
`n sensul asimil\rii unei noi paradigme cultu-
rale. Pe Mircea C\rt\rescu nu l-am receptat
ca pe un model cultural, ci ca pe un scriitor
extrem de talentat, aproape genial ca proza-
tor, reinvent`nd spectaculos limba român\
(a[a cum am spus [i cu alt prilej, mi-ar face
pl\cere s\ `l [tiu Nobelard, c`ndva). Recapi-
tul`nd deci: viabilitatea unor modele depinde
nu doar de corpusurile de idei pe care le re-
prezint\, ci [i de structura interioar\ a recep-
torilor, a celor asupra c\rora se mizeaz\ ca
impact prin modelul respectiv.

TEATRU ~N LABORATOR
de LUIZA VASILIU

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

�Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\�
(Hermann Scherchen) Nu m\ mai

intereseaz\ modelele
culturale, ci acelea etice (II)

C
ine cite[te comunicatul de
pres\ al Funda]iei Teatru-
lui Liric de la Cagliari, dat

la 7 ianuarie, despre deschide-
rea stagiunii locale cu �dipe-ul
enescian nu poate s\ nu observe
c\ m`ndria organizatorilor se con-
centreaz\ pe regizorul specta-
colului, Graham Vick, �artist
britanic rafinat, celebru `n toat\
lumea operei lirice pentru
puneri `n scen\ de importan]\ [i
deja cunoscut publicului din
Cagliari pentru regia operei lui
Piotr Ilici Ceaikovski, Opricnik,
care a inaugurat, la acela[i tea-
tru, stagiunea liric\ [i de balet
2003�. Din perspectiva bucure[-
tean\ a unui critic muzical, ac-
centul c\dea diferit, centrat pe
presta]ia dirijorului Cristian
Mandeal, `n timp ce eveni-
mentul de la Cagliari ar fi inau-
gurat �anul mondial Enescu�.
A[a s\ fie?

Ar fi fost de dorit, indiscu-
tabil, anul acesta, c`nd se `mpli-
nesc 50 de ani de la dispari]ia
lui Enescu. Dar ceea ce li se
spunea cititorilor �României li-
bere� nu pare neap\rat valabil [i
pentru presa italian\ [i, `n ge-
neral, interna]ional\. �dipe-ul
de la Cagliari va avea cu si-
guran]\ rezonan]\ `n lumea
italian\, dat\ fiind retransmi-
terea reprezenta]iei de miercuri,
12 ianuarie, pe postul de mu-
zic\ clasic\ RAI TRE (la care
au acces, gra]ie difuz\rii pe In-
ternet, amatorii de oper\ de
pretutindeni). Va avea rezo-
nan]\ italian\ [i fiindc\, `n mod
tradi]ional, din 1998 `ncoace,
operele `n prim\ execu]ie ita-
lian\ sau rar interpretate, ce

deschid anual sezonul la Caglia-
ri, s`nt gravate pe CD de casa
de discuri Dynamic. Nu v\ `n-
treb c`te discuri ale acestei com-
panii a]i v\zut `n magazinele de
muzic\ din România. V\ pot
spune `ns\ c\ distribu]ia inter-
na]ional\ a acestor discuri meri-
tuoase este una relativ limitat\.

Informarea fostului guvern
nu a dep\[it limba de lemn
A[adar, a sunat `ntr-adev\r gongul
unui �an mondial Enescu�?
Personal, c`nd scriu aceste r`n-
duri, s`nt sceptic. Dac\ un
asemenea an exist\ `n inten]ia
oamenilor de cultur\ români, nu
numai ca �wishfull thinking�,
manifest\rile ar fi trebuit orga-
nizate transparent [i eficient
p`n\ la aceast\ dat\. Or, in-
formarea public\ pe Internet,
din noiembrie, de c\tre fostul
guvern, cu preocup\ri muzicale
`nainte de alegeri, nu a dep\[it
limba de lemn (anun]`ndu-se
formarea unor �colective de
lucru... cu atribu]ii `n do-
meniu�); nu a dep\[it stadiul
apelurilor patetice [i aiurea
(cer`nd �societ\]ii române[ti s\
demonstreze capacitatea de a se
solidariza `n momente impor-
tante [i cu ac]iuni de interes
na]ional�, ca [i c`nd anul Enescu
ar fi un cutremur), dup\ cum nu
a dep\[it nici stilul mai vechilor
angajamente stahanoviste (�anta-
marea unor spoturi�, �precum [i
`n cadrul a zece reviste de
specialitate din Europa�). N-am
v\zut p`n\ acum nici o revist\
�antamat\�, altfel dec`t cu publi-

citate pentru Festivalul... �Pri-
m\vara la Praga�.

Spre deosebire de celelalte
festivaluri interna]ionale, Festi-
valul Enescu, devenit dup\
1989 o `ntreprindere preziden]i-
alo-guvernamental\, cu cheltu-
ieli ce au `mpiedicat, dac\ nu
chiar ucis `n fa[\, desf\[urarea
unor stagiuni muzicale norma-
le, cu invita]i de prestigiu, nu
are `nc\ publicat oficial progra-
mul definitiv. Iar cel care cir-
cul\ neoficial, de[i excelent sub
aspectul orchestrelor [i al soli[-
tilor invita]i, nu are nimic parti-
cular care s\ indice o aniversare
deosebit\ enescian\. E adev\rat,
ca [i `n anii trecu]i, c`te o pies\
de Enescu figureaz\ ̀ n mai fiecare
program. Dar nu mai mult.

Or, ar fi de a[teptat ca la o
asemenea aniversare s\ fie in-
vita]i s\ c`nte to]i acei muzi-
cieni români sau originari din
România care, de-a lungul ulti-
mului deceniu, s\ spunem, au
contribuit la promovarea `n
lume a muzicii lui Enescu.
Altfel spus, o ocazie de a reuni
diaspora muzical\ [i pe cei de

acas\ [i, de ce nu, de a-i onora
pe to]i cei prea adesea uita]i pe
nedrept, oferindu-le scena Athe-
neului. {i m\ g`ndesc � s\ m\
ierte cei pe care i-am uitat f\r\
voie � la piani[tii [i violoni[tii
Cristian Petrescu, Dana Cioc`rlie,
Monica Gutman, Luiza Borac,
Samir Golescu, Eduard Stan,
Sherban Lupu, Mihaela Martin,
Eugen S`rbu, Adelina [i Justin
Oprean, la Mihai Ionescu [i Ala-
dar Racz, la membrii cvarte-
telor Atheneum Enesco sau mai
tinerii din Ad Libitum. La
aceea[i mas\ festiv\ [i-ar avea
locul [i al]i arti[ti, `ncep`nd cu
Lawrence Forster, Genady
Rozhdestvensky, Ida Haendel [i
Vladimir Ashkenazy, Gidon
Kremer, Laurent Korcia [i
Georges Pludermacher, Leoni-
das Kavakos [i Péter Nagy,
Gilles Apap, Jennifer Sacher
Wiley, membrii forma]iei came-
rale Boston Chamber Society [i
ai cvartetului Borromeo [i `n-
cheind cu Yuri Bashmet [i Mihail
Muntian. O `ntreag\ familie enes-
cian\, [i nu i-am amintit pe nume-
ro[ii soli[ti vocali. Un subiect
asupra c\ruia ar fi de reflectat.

2005 � Anul mondial
George Enescu?

Bas-baritonul {tefan Ignat, un ��dipe perfect� � potrivit unei
cronici din �Il Giornale della Musica�

Elful v\ r\spunde

{

Spiridu[ii [i-au f\cut bine treaba la Teatrul Na]ional Bucure[ti



{erban Foar]\
Poetul [i eseistul prime[te
s`mb\t\, 15 ianuarie, la Bo-
to[ani, Premiul Na]ional
pentru Poezie �Mihai E-
minescu� pe 2004 pentru
Opera omnia. {erban Foar-
]\, n\scut la 8 iulie 1942,
este absolvent al Facult\]ii
de Filologie a Universi-
t\]ii Timi[oara. Este consi-
derat unul dintre cei mai
importan]i poe]i contem-
porani. Din prim\vara anu-
lui trecut, `l pute]i citi s\p-
t\m`nal `n revista Dilema
Veche, la rubrica �Rime-
l\ri�. A publicat Texte pen-
tru Phoenix (1976), Sim-
pleroze (1978 � volum pen-
tru care a ob]inut Premiul
Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia), {alul, e[arpele
Isadorei / {alul e [arpele
Isadorei (1978), Copy-
right (1979), Areal (1983),
Holorime (1986), Cara-
gialeta (1998 � recom-
pensat cu premiul ASPRO
pentru experiment), Un
castel `n Spania pentru
Annia (1999). La Editura
Polirom, au ap\rut antolo-
giile de versuri Opera om-
nia (Premiul Lauren]iu
Ulici pentru antologie lite-
rar\ � Ia[i, T`rgul Na]ional
de Carte LIBREX 2001) [i
Clepsidra cu z\pad\ (2003).
Ultimul s\u volum, Hono-
rificabilitudinitatibus, a
ap\rut la Editura Brumar
[i a fost lansat la T`rgul de
Carte Gaudeamus `n no-
iembrie anul
trecut.

Vas\zic\, Bridget Jones a revenit.
Mai gras\, dar nu neap\rat mai
frumoas\. Se `mbrac\ sub p\tur\,
are haine la fel de ne`nc\p\toare,
nu prea `[i mai num\r\ ]ig\rile,
pentru c\ nu mai fumeaz\ dec`t
pe ascuns, e `n continuare ]inta
ironiilor [efului de la postul de
televiziune unde lucreaz\. Ce s-a
schimbat `n a[a m\sur\ `nc`t s\
merite o nou\ carte [i un nou film?
�S-a schimbat c\� Bridget [i Mark
Darcy s`nt oficial `mpreun\ [i au
deja o vechime de [ase s\pt\m`ni.
A[a c\ relu\m.

B
ridget Jones se `mbrac\ sub
p\tur\, ca s\ nu vad\ Mark
Darcy c`t e de rotunjoar\. Are

haine la fel de ne`nc\p\toare, pentru
c\ \sta-i felul ei. Bluzi]e roz str`mte
[i fusti]e negre. Fumeaz\ cu m`na
ie[it\ afar\ pe geam, pentru c\ a
f\cut un sacrificiu de dragul lui
Mark [i i-a declarat c\ s-a l\sat de tot.
{eful Richard `[i r`de `n continuare
de ea, drept care o trimite chiar din
debutul filmului s\ transmit\ dintr-un
avion [i s\ sar\ cu para[uta, [tiind
([eful) c\ o s-o zb`rceasc\ din nou,
ca de fiecare dat\. Ceea ce se [i
`nt`mpl\. Bridget nimere[te peste ni[te
porci(ne) [i ofer\ colegului operator
un popou `n prim-plan. Ce ar trebui s\
se `nt`mple ca s\ se `nt`mple filmul?

Bridget n-are dec`t s\ fie ea
`ns\[i. Pentru c\ rela]ia cu avocatul
Mark Darcy pare perfect\, trebuie
s\-i g\seasc\ ni[te hibe. {i atunci o
coleg\ prea insistent\ a avocatului
devine o concurent\ serioas\, mai ales

c\ are talie, se `mbrac\ cum trebuie
[i spune exact ce se cade la momen-
tul respectiv. ~ngrijorat\ de fericirea
at`t de greu ob]inut\ `n precedenta
parte a filmului, Bridget se simte obli-
gat\ s\ dea cu st`ngu-n dreptu�. {i
atunci fumeaz\ o ]igar\ cu prietenii
[i le cere ajutor. Ei o sf\tuiesc s\ dea
fuga s\ vad\ ce rela]ie are Mark cu
t`n\ra lui coleg\.

Daniel Cleaver � un personaj
umflat `n film
Spre deosebire de Jurnalul lui
Bridget Jones, La limita ra]iunii, regi-
zat tot de o femeie, Beeban Kidron,
`[i extinde aria din Londra `n Austria
[i Thailanda. Pretextele s`nt o par-
tid\ de schi `n Tirol [i o delega]ie `n
Thailanda, soldat\ cu o experien]\
inedit\ la `nchisoare, pe care Bridget
o `ntoarce `n beneficiul ei, `mpriete-
nindu-se cu thailandezele, povestindu-[i
problemele [i oferindu-[i Wonder
Bra-ul (adic\ sutienul ultraperfor-
mant) pe ]ig\ri. Toate evenimentele din
filmul care `ncepe bine, se stric\ [i
se termin\ iar\[i bine s`nt legate de
rela]ia lui Bridget cu Mark, o rela]ie
prea frumoas\ ca s\ fie adev\rat\.
F\r\ angoasele trentagenarei, filmul
nu s-ar mai fi spus. {i tot ce se
`nt`mpl\ �r\u� e ca s\ o fac\ pe fe-
meie s\-[i imagineze cu obid\ propria
piatr\ de morm`nt, pe care scrie: �Bridget
Jones, fat\ b\tr`n\, 1972-2050�.
Ba[ca, p\rin]ii ei `[i `nnoiesc jur\-
mintele de nunt\, adic\, spune Brid-
get, �ei se c\s\toresc de dou\ ori, iar
eu, nici m\car o dat\�.

De[i firav `n carte, personajul
Daniel Cleaver e umflat, pentru a-i

da mai mult spa]iu de joc lui Hugh
Grant. Cleaver o ia pe Bridget la
treab\, `n Thailanda, unde `ncepe
s\-[i desf\[oare din nou plasa, de[i
`naintea plec\rii `mpr\[tiase prin
redac]ie zvonul c\ Bridget nu [tie
unde e Germania [i c\, `n opinia ei,
Iran este numele so]iei lui David
Bowie. Apari]ia lui Cleaver are nu
at`t rol de contrast pentru moralita-
tea lui Mark Darcy (cum era `n pri-
ma parte), c`t de test pentru Bridget,
care e pe punctul s\ fac\ aceea[i
gre[eal\ a doua oar\.

Bridget Jones � La limita ra]iunii
nu d\ pe dinafar\ de umor, nu te face
s\ te t\v\le[ti pe jos de r`s, dar te
distreaz\. Personal, nu m\ identific
cu eroina, de[i ni s-a repro[at nou\,
femeilor, c\ a[a am face. Recunosc
c\ m-am `ntrebat [i acum, ca [i la
precedentul film, ce a g\sit Mark
Darcy la Bridget, cu at`t mai mult cu
c`t Renée Zellweger supraponderal\
nu mi se pare prea simpatic\, la fel
cum nici personajul (din film) nu mi
se pare, din pricina actri]ei, f\cut
s\-]i rup\ inima. Mie mi-a pl\cut

Bridget cea din romane, mai ales din
primul, care `ntr-adev\r m-a f\cut s\
r`d cu poft\ [i s\ reiau pasaje.
Bridget Jones v\zut\ prin  Renée Zel-
lweger nu e o bondoac\ dulce pe
care nu te po]i sup\ra c`nd te calc\
pe picior sau c`nd face o gaf\. Parte
din vin\ i se datoreaz\ [i lui Beeban
Kidron, care a preferat o comedie
romantic\ fluid\ unui jurnal `n care
evenimentele s\ fie punctate de num\-
rul de calorii [i de kilograme. Din
aceast\ pricin\ poate s-a dat at`ta
aten]ie coloanei sonore, care e bo-
gat\ [i plin\ de buc\]i pe cinste, cu
succes garantat la un public etero-
clit, ca I�m Not In Love (10CC),
Nobody Does It Better (Carly
Simon), Your Love Is King (Will
Young), Can�t Get You Out Of My
Mind (Kylie Minogue) sau Sorry
Seems To Be The Hardest Word
(Mary J. Blige). {i dup\ ce am scris
ce-am scris, am stat [i m-am g`ndit:
cititorul, s\racul, n-o s\ cread\ el
oare c\ m\ cam contrazic? P\i, asta
e. Nu m-o fi `nnebunind bondoaca, dar
am vrut s\ �m\� r`d � [i �m-am� r`s.

regia: Beeban Kidron;

cu: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant,

Jim Broadbent, Gemma Jones, Shirley

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

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

PERSONALITATEA
S|PT|M~NII

Dumitru Radu Popa:
�Am `n preg\tire, la Editura Curtea
Veche, o edi]ie de autor cuprinz`nd toat\
proza publicat\ de mine `n ]ar\, `nainte de
1985, c`nd am plecat. Cartea se nume[te
Skenzemon [i va cuprinde, pe l`ng\
prozele din C\l\toria, 1982, [i Fisura,
1985, c`teva inedite, respinse de Direc]ia
Presei, ca [i un ciclu de Balade, rostite `n
cenaclu prin anii �70, dar niciodat\ publi-
cate. Studiul critic va fi semnat de C\-
lin-Andrei Mih\ilescu. Sper ca acest vo-
lum, inclus `n seria «proza[i români» a Edi-
turii Curtea Veche, s\ apar\ `n mai [i s\ fiu
`n stare s\ vin la Bucure[ti pentru lansare�.

Bridget Jones � La limita ra]iunii /
Bridget Jones � The Edge

Of Reason

�Treze[te-te, ridic\-te/ ~ncet
respir\/ Du-te la munc\/
Munce[te 12 ore/ Transpir\/ E
o lume senil\/ Prea plin\/ De
oameni ca tine/ Care ar face
orice/ Pentru putere, p\i/
Atunci trage]i de fiare.// Mi se
pare mie/ Sau chiar seam\n\/
A comedie?//� (�Nici o lacrim\�)

C
unoscut deja ca membru
al trupei Parazi]ii, Ombla-
don i-a surprins pe mul]i

atunci c`nd a devenit primul
rapper din România premiat la
MTV European Music Awards.

Mult\ vreme rap-ul româ-
nesc a func]ionat ca o ciud\]e-
nie, o versiune hard a dance-ului
autohton. Apoi au ap\rut ri-
valit\]ile [i �prieteniile� dintre

trupe [i versificatori de cartier.
De prin �94 se `nregistreaz\ pri-
mele evenimente ale lumii
hip-hop la noi. De altfel, cam
pe atunci, `n prima parte a
anilor �90, au ap\rut
`n România c`teva
emisiuni de radio
specializate [i s-au
desf\[urat primele
concerte cu rapperi
francezi la Sala
Polivalent\. De prin
1992 `ncepuse s\
se aud\ despre acest
gen muzical prin
emisiunea �Hip-hop
Radio Show� la Ra-
dio Nova 22, un post
care a [i fost desfiin]at destul
de repede.

De atunci, rap-ul de la noi
[i-a dezvoltat destul de ane-

voios o istorie personal\. Tex-
tele au avut de parcurs o dis-
tan]\ uria[\ de la formulele
for]ate cu care au `nceput p`n\ la
versuri menite s\ exprime st\ri [i
elemente u[or de recunoscut, din-
colo de limbajul direct (poate
tocmai de aceea mai puternice).

Condolean]ele lui Ombladon
leag\ `n mod natural eveni-
mente sociale din istoria re-
cent\ de imaginarul de ast\zi.
Pe albumul despre care vorbim

exist\ un �Comunicat� cu
�fragmente vocale ex-

trase din `nregistr\ri
ale Revolu]iei din De-
cembrie 1989. Toate
drepturile rezervate po-
porului român�: �Ac-
]iunile CNA-ului au co-
nota]ie politic\/ Prea
mul]i parlamentari pen-
tru o ]ar\ a[a de mic\/
{ti]i c\ v\ ur\sc pe to]i,

nu numai eu/ S`nt `n spa-
tele meu oamenii care se

descurc\ greu din neamul meu./
(V\ dau o veste tragic\)/ (Se trage
`nc\ `n oameni)/ (Fra]i, opri-
]i-v\!)//�.

Vedeta albumului este in-
contestabil �Dac\ pozele-ar
vorbi�, `n care rapperul, al\turi
de Cheloo, face o adev\rat\
istorie social-afectiv\: �Deja
s-au dus la dracu� speran]ele/
Grijile ne n\ruiesc `ncet visele/
Unu�-[i face temele, unu�-[i
sparge venele/ Unu� num\r\ lo-
velele, altu� belelele/ Toate pro-
blemele puse cap la cap, de
fapt/ ~n nici un cap de om,
oric`t ar fi de apt, nu-ncap/
Nu-]i place s\ stai la m`na
altora, nici mie/ Te-ai s\turat s\
scrii C.V.-uri [i totu[i m`na
scrie/ C\ n-o s\ mearg\ nici
acum e[ti convins/ ~ncearc\ s\
nu ui]i c`nd erai copil ce ]i-ai
promis//�.

Trebuie s\ mai adaug doar
c\ refrenul piesei cu pricina
este: �Dac\ pozele-ar vorbi/
Amintirile ar fi vii/ Am [ti iar
ce g`ndeam c`nd eram copii/
Probabil poza ta din ram\ ]i-ar
[opti:/ {tii, nu e[ti ce-mi do-
ream s\ fii�.

MUZIC| PE LITERE
de R|ZVAN }UPA

Condolean]e,
Rebel Music,
2004.

Ombladon

Condolean]e

�Bridget Jones � La limita ra]iunii�

Dac\ n-ar fi,
nu s-ar povesti...

Bridget Jones, prins\ `ntre un mare avocat [i un mare mincinos
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ARTE VIZUALE
de MATEI BEJENARU

Au pus m`na pe o carte
Au c`[tigat c`te un exemplar din M\ dau `n v`nt dup\
cump\r\turi de Sophie Kinsella urm\torii: Baciu Gheor-
ghe (R`mnicu-V`lcea); Belei M. Mihai (Ia[i); Cristea
Cristina (Ia[i); Croitoru Mihai (Ia[i); Marinescu Victor
(Ia[i); Tofan Carmen Daniela (Vaslui); Tulbure Veronica
(T`rgu-Mure[); Ursu Horia (Satu-Mare); Vartanovici
Ana-Maria (Podu-Iloaiei); Z\noag\ M\d\lina (Ia[i).

V
orbind despre ar-
tele vizuale, Berli-
nul reunificat a de-

venit `n anii �90, proba-
bil, cel mai dinamic [i mai
cosmopolit centru artis-
tic, tocmai prin faptul c\
a fost �locul de `nt`lnire�
al discursurilor artistice
vestice [i estice. {i ma-
rile institu]ii occidentale
au inclus `n sfera lor de
interes arta contempora-
n\ a Estului. A[ da aici
doar dou\ exemple semni-
ficative: Muzeul MUMOK
din Viena, sub directo-
ratul criticului [i curato-
rului maghiar Lorand
Hegyi, a achizi]ionat sis-
tematic `n anii �90 lucr\ri
ale arti[tilor din Europa

Central\ [i fosta Iugosla-
vie, iar Moderna Museet
din Stockholm a orga-
nizat acum cinci ani o gran-
dioas\ expozi]ie, �After
the Wall�, care s-a dorit a fi
o radiografie a crea]iei
artistice contemporane
din ]\rile foste comuniste.

~nc\ de la fondare,
acum mai bine de zece
ani, Funda]ia Manifesta,
cu sediul `n Amsterdam,
[i-a propus s\ creeze
leg\turi artistice `ntre
regiuni [i ora[e europene,
`n ideea unei interconec-
t\ri a contextelor locale
`ntr-o re]ea european\ a
artei contemporane. Pro-
iectul principal al funda-
]iei este organizarea Bie-
nalei Manifesta, cu o
structur\ nomad\ [i cu un
format concentrat pe cer-
cetarea unor noi moduri
de prezentare a artei con-
temporane `n spiritul no-
ilor rela]ii Est-Vest. Ma-
nifesta folose[te arta [i
infrastructura artistic\
drept mijloace de ac]iune
`n spa]iul urban, �vor-
bind� la scar\ global\
despre problematicile re-

gionale printr-o continu\
reinventare [i reexaminare
a metodologiilor de ana-
liz\ critic\ a realit\]ii.

Prima edi]ie a bienalei
a avut loc `n 1996 la
Rotterdam, pentru ca ur-
m\toarea s\ aib\ loc doi
ani mai t`rziu, `n Luxem-
burg. Edi]ia din 2000 a
fost organizat\ la Ljub-
ljana, ̀ n Slovenia, un ora[
cu o scen\ artistic\ com-
plex\ [i integrat\ `n cir-
cuitul interna]ional, dar
care mai p\stra atunci
memoria sistemului co-
munist. Echipa de cura-
tori format\ din Frances-
co Bonami, Ole Bouman,
Maria Hlavajova [i Katrin
Rothemberg a lansat con-
ceptul �Borderline Syn-
drome � Energies of De-
fence�, pun`nd `n dis-
cu]ie din punct de vedere
politic ideea de grani]\,
margine, frontier\ sau li-
mit\. ~n ce m\ prive[te,
cred c\ alegerea locului
[i conceptul au fost in-
fluen]ate de tragedia des-
tr\m\rii fostei Iugoslavii [i
a bombardamentelor NATO
asupra Serbiei din prim\-
vara lui 1999.

Dup\ edi]ia a 4-a, din
2002, desf\[urat\ ̀ n Frank-
furt pe Main, Manifesta 5
a fost organizat\ `n Do-
nostia-San Sebastian, }a-
ra Bascilor, `n vara lui

2004. Cei doi curatori, u-
craineanca Marta Kuzma
[i italianul Massimiliano
Gioni, au ]inut cont de
pluralitatea cultural\ [i
lingvistic\ a regiunii, de
geografia uman\ a locu-
lui, precum [i de voin]a
comunit\]ii de a construi
o identitate cultural\ vi-
zibil\ global (a[ men]io-
na doar c\ la San Sebas-
tian se organizeaz\ un im-
portant festival interna]io-
nal de film). Ca vizitator,
am remarcat cheia poeti-
c\ dominant\ a expozi-
]iilor, care rezult\ [i din con-
ceptele-metafor\ ale bie-
nalei: peisaj cultural, ru-
moare politic\, prezentul
imperfect, zgomote spiri-
tuale, ora[ul bipolar, pute-
rea identit\]ii, satul Potem-
kin, fabrica t\cut\...

Ca [i `n edi]iile ante-
rioare, Manifesta 5 a fost
o �ramp\ de lansare� pen-
tru tineri arti[ti din Est
sau din Vest, ace[tia av`nd
marea [ans\ s\ expun\
al\turi de nume consacra-
te precum Marcel Brood-
thaers sau Bas Jan Ader.
Urm\toarea edi]ie a bie-
nalei va avea loc la Nico-
sia, `n Cipru, `n 2006,
extinz`nd aria de analiz\
c\tre complicata regiune a
Orientului Mijlociu.

C\derea Zidului Berlinului `n 1989 a influen]at
decisiv at`t situa]ia politic\ din Europa, prin
eliberarea de comunism a ]\rilor din Est, c`t [i
contextul cultural european. Redescoperirea de
c\tre occidentali a culturilor estice nu a fost urmat\
numai de un proces de transfer al �know-how-ului
cultural� dinspre Vest spre Est, de export al
valorilor-model pentru tinerele democra]ii sau de
colonizare mental\, ci [i de unul al redefinirii culturii
`ntr-o Europ\ nou\, mai divers\ [i mai complex\.

Bienala nomad\ de art\
contemporan\ european\

LIBERUL ARBITRU
de SORIN STOICA

Golul lui
Ibrahimovici

D
e vreo zece ani `ncoace, din pricini

pe care nu le mai dezvolt, nu mai

pot s\ ]in a[a, otova, cu echipe.

Prin urmare, m\ mul]umesc s\ fiu supor-

ter al c`te unui juc\tor. Român sau de alt\

na]ionalitate. Dup\ Mondialul din Fran]a,

de pild\, am ]inut cu Zidane [i cu echipa

unde se `nt`mpla s\ joace cheliosul. Dup\

dubla cu Manchester United din prim\va-

ra lui 2003, am l\rgit cadrul [i am ]inut

prin contagiune vreo c`teva s\pt\m`ni [i

cu Real Madrid. Scurt\ revenire la vechi-

le n\ravuri. Sechel\ a unuia care a fost

stelist p`n\ la finala cu A.C. Milan din �89,

petrolist p`r`t vreo dou\ luni dup\ aceea,

adic\ fan al tripletei cacofonice Greaca-Ca-

tinca-B`[c\. Asta pentru c\ s-a n\scut

aproape de Ploie[ti, iar patriotismul local

`l `nghioldea. Apoi craiovean, de[i n-a pus

piciorul `n via]a lui prin jude]ul Dolj � [i

uite cum nici criteriul \sta cu patriotismul

local nu mai era extrem de coerent.

{i amorul cu Real a fost pasager. N-am

mai putut s\ simt ceva pentru Real din

momentul `n care s-a pus problema

transferului lui Beckham printre, vorb\

proast\, galactici. Un Real poluat de indi-

vidul \sta, care e orice, numai juc\tor de

fotbal nu. Dac\ memoria m\ ajut\, n-a

driblat pe nimeni `n via]a lui. Se putea

recalifica [i el ca rugbyst, unde s\ fie p\s-

trat ca ornamentic\ [i scos la `naintare

doar pentru vreo transformare, s-o arun-

ce printre p\limarii \ia. Zicea un lucid c\

s`nt 10.000 de fotbali[ti mai buni ca el. Io

a[ continua calculele, pentru c\ FIFA `nc\

n-a primit la s`nul ei destule federa]ii r\-

mase neinventariate, federa]ii `ntinse de

la Capul Verde p`n\ la Guineea Ecuato-

rial\. S\ zicem. Nu [tiu dac\, `ntre timp, re-

para]iile istorice nu s-au produs.

{i, `ncet-`ncet, dragostea pentru Zida-

ne a fost `nlocuit\ de antipatia pentru Bec-

kham. Despre care aud c\, de cur`nd, i-a

achizi]ionat consoartei un vibrator b\tut

cu diamante. Probabil ca un fel de ce-

dare, un apropo referitor la abdicarea de

la `ndatoririle conjugale. Ziceam c`nd m\

g`ndeam la un m\sc\rici ca Beckham c\

n-o s\ m\ mai intereseze fotbalul, c\ marii

juc\tori s`nt glume proaste. Dar.

Recent, spre sf`r[it de an, c`nd se

cocea guvernul [i se `mp\r]eau posturi, io

butonam `n ne[tire pe Eurosport s\ prind

o dat\ [i `nc\ o dat\ golul lui Ibrahimovici.

Golul din meciul Ajaxului cu ni[te obscuri

pe care cet\]enii de le Eurosport `l alese-

ser\ cel mai meseria[ gol din 2004. Ibra-

himovici putea fi u[or confundat cu un g\-

ligan de liceu care a nimerit pe un mai-

dan unde bat mingea ni[te muco[i de

ciclu primar. M\ uitam la Ibrahimovici cum

se amuz\ cu jum\tate din echipa \lora,

nici n-are importan]\ cum `i cheam\. M\

uitam [i ignoram cu iresponsabilitate cra-

s\ anali[tii care analizau, gazetarii care

gazet\reau [i alte asemenea chestii

triviale `n raport cu slalomul \la de po-

veste. De atunci pe cine prind `l `ntreb,

pis\log, dac\ a v\zut golul \la. Aud!



T
abieturi de scriitor? Aceste
cuvinte m\ umplu de me-
lancolie. Ce minunat ar fi

dac\ mi-a[ putea permite s\ am
tabieturi! Tr\iesc `ns\ `n Ameri-
ca, unde ideea de r\gaz nu e-
xist\ [i unde via]a este o perma-
nent\ mobilizare. Pe aceste me-
leaguri, la `ntrebarea: �Ce mai
faci?�, r\spunsul nu poate fi
bl`ndul: �Ei, ce s\ fac, [i eu, cu
via]a...�, pentru c\ aici fiecare om
realmente face tot timpul un
num\r imens de lucruri, toate
considerate extrem de impor-
tante. {i pe care le face atent [i
metodic.

Deci n-am tabieturi, am re-
guli. Prima fiind c\ nu scriu dec`t
atunci c`nd am ceva ce trebuie
spus neap\rat. Asta `mi sim-
plific\ via]a, scutindu-m\ s\-mi
dau cu p\rerea `n chestiuni la
care nu m\ pricep. A doua re-
gul\ este c\ nu dau niciodat\ la
publicare prima versiune a unui
text, f\r\ s\ o las s\ dospeasc\
o bucat\ de vreme. (R`ndurile
de fa]\ s`nt singura excep]ie pe
care de decenii `ncoace o fac la
aceste dou\ reguli.)

A treia regul\ este c\, o dat\
ce m-am decis s\ scriu un ar-
ticol, un roman sau un studiu,
`ncerc pe c`t pot s\ m\ consacru
`n `ntregime proiectului `ntre-
prins. C`nd, dup\ c`teva s\pt\-
m`ni sau luni de lucru, durata
depinz`nd de amploarea pro-
iectului, `l termin, `l las deoparte
[i revin la el dou\-trei luni mai
t`rziu, concentr`ndu-m\ din nou
la fel de exclusiv. Dac\ `n a-
ceast\ a doua etap\ `mi face im-
presia c\ textul meu are o oare-
care valoare, m\ reapuc de lu-
cru. Dac\ nu, arunc cu mare pl\-
cere ciornele la gunoi. Oricum,
`mi spun, `n lumea noastr\ se
scrie prea mult.

Ana-Maria ONISEI
aonisei@polirom.ro

A
cum, dup\ 37 de ro-
mane scrise (dintre
care 20 `nc\ nepu-

blicate), Nothomb este o
real\ vedet\ cultural\ a li-
teraturii de limb\ fran-
cez\ [i nu numai, ob]i-
n`nd numeroase distinc]ii
literare [i fascin`nd prin
personalitatea sa noncon-
formist\.

A[a cum declar\, scrie
numai `n zorii zilei, `ntre
4 [i 8 diminea]a, `mbr\-
cat\ `ntr-o hain\ de l`n\
din Pirinei; poveste[te c\
frigul se instaleaz\ `n ea
de fiecare dat\ c`nd cre-
eaz\, iar temperatura cor-
pului `i scade vertiginos.
~n ceea ce prive[te apari-
]iile publice, se remarc\
purt`nd o p\l\rie imens\,
numit\ �diabolo�, [i `n-
c`nt\ prin spontaneitate.

De[i de origine belgi-
an\, s-a n\scut `n Japonia,
unde tat\l s\u, baronul
Nothomb, era ambasador.
Copil\ria petrecut\ aici o
va marca profund, parte
din aceast\ experien]\
fiind valorificat\ literar `n

romane. ~ns\ perioada
care, dup\ propriile-i afir-
ma]ii, va fi decisiv\ pen-
tru formarea sa r\m`ne
cea din Bangladesh, unde
`[i petrece cea mai mare
parte a timpului al\turi de
sora sa. Obsesia singu-
r\t\]ii [i a desp\r]irii po-
sibile o `mboln\ve[te de
anorexie, boal\ de care
Amélie se va vindeca foar-
te t`rziu, av`nd mereu
sentimentul c\ `[i tr\-
deaz\ copil\ria. Cele do-
u\ surori `[i g\sesc refu-
giul `n lectur\ [i `ncearc\
s\ se deta[eze de atmos-
fera ap\s\toare a Bangla-
deshului.

Scrisul � o pl\cere
formidabil\
Dup\ peripluri prin Chi-
na, Statele Unite ale
Americii, Birmania sau
Laos, Amélie se stabile[te
`n Belgia. La 17 ani ajun-
ge la Bruxelles [i `[i ter-
min\ studiile de filologie
romanic\ la Université
Libre. ~n 1988 se re`n-
toarce `n Japonia, lucr`nd
ca stagiar\ la mega-com-

pania Yumimoto. Con-
flictul cultural `ntre obi-
ceiurile occidentale [i
orientale va fi transpus `n
romanul tragicomic Ui-
mire [i cutremur (Editura
Polirom, traducere de Dra-
go[ Bobu, colec]ia �Bi-
blioteca Polirom�, 2002).
�Povestea japonez\� se
vinde `n 400.000 de exem-
plare, devenind romanul
cu cel mai mare succes
comercial pe anul 1999
`n Fran]a, [i ob]ine Marele
Premiu pentru Roman al
Academiei Franceze. Ce-
l\lalt roman autobiografic
al autoarei, Metafizica tu-
burilor (Editura Polirom,
traducere de Giuliano
Sfichi, colec]ia �Bibliote-
ca Polirom�, 2004), in-
troduce cititorul `n uni-
versul copil\riei sale bi-
zare, experien]ele poves-
tite fiind str`ns legate de
perioada petrecut\ `n Ja-
ponia. ~n c\utarea eului,
liantul este ciocolata alb\
pe care o prime[te de la
bunica sa din Belgia. Ast-
fel, pl\cerea define[te
eul, raport`ndu-l neconte-
nit la obiectul dorit. �D\-

ruindu-mi o identitate,
ciocolata alb\ `mi d\duse
[i memorie: `ncep`nd din
februarie 1970, `mi amin-
tesc totul.�

Amélie Nothomb afir-
m\, la 37 de ani, c\ acum
singurul lucru care `i poate
provoca o pl\cere formida-
bil\ r\m`ne scrisul. �Pentru
mine, exist\ ceva funda-
mental instinctiv ̀ n crea]ie.
Asist la propria-mi fe-
cunditate cu stupoare, doar
c\ f\r\ m`ndrie sau ru[i-
ne�, declara Amélie `n re-
vista �Lire�. Pasiunea cu
care `[i revars\ pove[tile
c\tre public `i face c\r]ile
cu at`t mai incitante pentru
lectur\. De[i este con[ti-
ent\ de defectele unora
dintre romanele sale, Amélie
spune c\ nu [i le poate re-
nega. �Rela]ia pe care o
am cu ele este extrem de
afectiv\. A publica o carte
corespunde dorin]ei de a
vrea s\ `mp\rt\[e[ti celor-
lal]i textul t\u. Reiau `n-
totdeauna lectura `nainte de
publicarea c\r]ii, dar munca
asta `mi face grea]\, at`t
de bine [tiu ce-am scris.�

Romanciera locuie[te
`n continuare la Bruxelles,
`mpreun\ cu sora ei, [i
particip\ la multe saloane
de carte, pentru a-[i `n-
t`lni cititorii.

Povestea unui cuplu bizar
Romanul Mercur al\tur\ un b\tr`n

consumat de experien]a vie]ii [i

prins `n pasiunea ultimei [anse [i

o t`n\r\ fat\ `ntruchip`nd puritatea �

izola]i pe o insul\ cu nume pre-

destinat: Mortes-Frontières. O in-

firmier\, chemat\ s\ o `ngrijeasc\

pe fat\, resimte [ocul unei lumi
`nchise `n propriile ei legi draco-
nice. Intrusa `[i continu\ investi-
ga]ia `n acest univers `nchis al
iubirii, `n care aproape nimic nu
este ceea ce pare a fi.

Mercur, traducere de Mihai Elin,
colec]ia �Biblioteca Polirom�,
Editura Polirom, 2004

ARTEFIXURI
FIXURI DE ARTIST

de TOMA PAVEL
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vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i

))

{i eu,
cu via]a

V`ndut `n 100.000 de exem-
plare la pu]in timp dup\
lansare [i recompensat cu
premiile Alain-Fournier [i
Eugène Fallet, romanul de
debut al lui Amélie Nothomb,
Igiena asasinului (1992), a fost
primit de lumea literar\ cu

surprindere [i cu ne`ncredere.
La cei 25 de ani ai autoarei,
�gurile rele� sus]ineau c\ un
asemenea roman nu putea fi
scris dec`t de un autor consa-
crat, numele �suspectate�
fiind Bazin, Tournier [i
Laurent.

Amélie Nothomb,
�bolnava� de scris

Cel mai recent
roman al scriitoarei
franceze, ap\rut `n
române[te la Editura
Polirom, Antichrista
schi]eaz\ povestea
unei rela]ii perverse
dintre dou\ eleve:
Blanche � naiv\, sin-
guratic\, pe care nu
o remarc\ nimeni � [i
Christa � impetu-
oas\, tiranic\, sedu-
c\toare, mereu `n
centrul aten]iei. C`nd
Christa `[i `ndreapt\
aten]ia spre Blanche,
aceasta se las\
cople[it\ de deliciile
unei prietenii de care
nu mai avusese
parte niciodat\. Dar
Christa se dovede[te
o fiin]\ diabolic\,
umilind-o [i
manipul`nd-o la
fiecare pas. ~n final,
Blanche decide s\-[i
`nfrunte tor]ionara.

Antichrista, tradu-
cere de Bogdan
Ghiu, colec]ia
�Biblioteca Polirom�,
Editura Polirom, 2004.
La Editura Polirom
va ap\rea `n cur`nd
[i romanul Dic]ionar
Robert de nume
proprii.

Igiena asasinului

Romanul de debut al lui Amélie

Nothomb este povestea unui lau-

reat al Premiului Nobel pentru Li-

teratur\ care mai are de tr\it doar

dou\ luni. Jurnali[ti din `ntreaga

lume `i solicit\ interviuri scriito-

rului. Unul dintre personajele cu

care este de acord s\ vorbeasc\, o

femeie, `i va ]ine piept, antre-

n`ndu-l `ntr-un joc al identit\]ilor.

Discu]iile se transform\ treptat

`ntr-un interogatoriu revelator,

prin care scriitorul `[i descoper\

cele mai `ntunecate secrete.

Igiena asasinului,
traducere de Giuliano Sfichi,
colec]ia �Biblioteca Polirom�,
Editura Polirom, 2002


