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Interviu cu Cristian
Tudor Popescu,
redactor-[ef al
cotidianului �Adev\rul�

Ministerul Culturii [i Cultelor a propus de cur`nd o nou\ abordare `n privin]a finan]\rii `n cultur\.
Esen]a acesteia const\ `n realizarea unui parteneriat de tip public-privat, prin care oamenii de
afaceri, firmele sau organiza]iile nonguvernamentale s-ar putea implica direct `n campaniile
ministerului, sus]in`nd o parte dintre costuri. C`t de eficient\ poate fi o astfel de strategie? S`nt
dispu[i cei din sectorul privat s\ investeasc\ `n cultur\? Este necesar\ o modificare `n plan
legislativ pentru ca acest parteneriat s\ fie posibil? ~ncerc\m o analiz\ a situa]iei, dar [i
eviden]ierea c`torva exemple de succes `n ceea ce prive[te implicarea sectorului privat
`n finan]area culturii. Ne r\spund: Virgil Ni]ulescu, Mircea
Mih\ie[, Radu Mateescu, Drago[ Olea [i Paula Apreutesei. PAGINILE 10, 11, 12 PAGINA 3

Petre Barbu: Un �t`n\r
furios�, acum pu]in
mai `n v`rst\

Doris Mironescu despre romanul Blazare

PAGINILE 6, 7

PAGINA 2

Deoarece participarea
Rom=niei la T`rgul de Carte
de la Ierusalim a fost decis\
`n ultima clip\, delega]ia
rom=n\ a putut lua numai
c\r]i f\r\ drept
de comercializare.

Rom=nia a trimis
la Ierusalim, `n loc
de c\r]i, exponate

�Am obosit s\ mai aud cuvintele astea: `n-

cr`ncenat, r\u... Nu s`nt nici r\u, nici `ncr`n-

cenat. N-am nici o treab\ cu lucrurile acestea.

Vede]i, acesta este prefabricatul de g`ndire `n le-

g\tur\ cu mine. Probabil c-o s\ mor cu el `n spi-

nare. Nu am vrut neap\rat acest premiu («Cel

mai iubit gazetar» � n.r.) [i probabil c\, dac\ s-ar

face acum concursul «Cine este cel mai

du[m\nit gazetar din România»,

l-a[ c`[tiga [i pe acela.�
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

O nou\ clas\
politic\?

L a `nceputul anilor �90, dup\ primele dezam\giri poli-
tice [i sub influen]a celor dou\ decenii de tranzi]ie
profe]ite de Silviu Brucan, `n mass media a `nceput

s\ fie vehiculat\ o afirma]ie nu mai pu]in profetic\, dar
parc\ mai motivat\: România `[i va c`[tiga locul meritat
`n Europa abia dup\ ce genera]ia de politicieni forma]i
`n comunism va fi dep\[it\, iar `n locul ei se vor instala
politicienii educa]i `n spiritul post-�89.

Dac\ la finele lui 2004 s-a produs `ntr-adev\r sf`r[itul
revolu]iei, sintagm\ cu drag `mbr\]i[at\ de actualii gu-
vernan]i, asta s-a `nt`mplat nu at`t prin c`[tigarea alege-
rilor de c\tre Alian]\, c`t prin faptul c\, pentru prima dat\
`n 2004, am putut vorbi despre o genera]ie nou\ de poli-
ticieni. Cozmin Gu[\, Lavinia {andru, Victor Ponta, Daciana
S`rbu, Mihai-R\zvan Ungureanu s`nt ni[te nume care
s-au impus aten]iei noastre [i, mai mult, ni[te persoane care
nu s-au limitat doar la o prezen]\ media consistent\, ci
au avut grij\ s\ aib\ [i o activitate politic\ asemenea.

Urm`nd teza la `nceput amintit\, am putea spune
deci c\ anul 2004 a fost unul fundamental pentru soci-
etatea româneasc\, blagoslovit\, `n fine, cu o genera]ie
nou\ de oameni politici. Am putea spune asta, `ns\ doar
`n cazul `n care ne-am face c\ nu observ\m anumite
lucruri. Cum ar fi faptul c\ aceast\ t`n\r\ genera]ie pare
un pic prea gr\bit\ s\ ocupe locuri, fotolii � tr\s\tur\ cu
care ne-am obi[nuit, mai degrab\, `n r`ndurile genera-
]iei vechi de politicieni, `nc\ dominant\. Cu ceva mai
mult\ r\bdare [i diploma]ie, Cozmin Gu[\ [i tinerii din
jurul s\u ar fi r\mas `n P.D. Ini]iativa 2003, pe care Gu[\
inten]ioneaz\ s-o foloseasc\ `n continuare ca vehicul
politic, p`n\ la a o transforma ̀ n partid, nu este nicidecum
solu]ia de viitor a unui politician onorabil, ci doar un bluf,
un fel de prostituat\, dispus\ s\ se ofere acelui partid
care d\ mai mult.

~n aproximativ aceia[i termeni, cu diferen]ele de
rigoare, se poate vorbi despre Victor Ponta. O sete de
putere fireasc\, dar prea nest\p`nit\ pare a-l face pe
acesta s\ transforme T.S.D.-ul tot `ntr-un fel de Ini]iativ\
2003, cu care s\ impun\ P.S.D.-ului diferite lucruri. Or,
o asemenea ambi]ie nu este defel de agreat din partea
mai-marilor social-democra]i, iar amenin]area la adresa
lui Ponta cu �sanc]iunea pe linie de partid�, venit\ din
partea lui Adrian N\stase, era `ntru c`tva de a[teptat.

Nu neap\rat `ns\ aceast\ sete de putere timpurie
manifestat\ de noua clas\ de oameni politici este cea
care ne d\ frisoane. ~n fond, accept`nd necesara doz\
de naivitate `n speran]ele noastre, ne putem imagina c\
ambi]ia, fie ea [i prea grabnic ar\tat\, poate deveni, `n
timp, constructiv\. Ceea ce ne sperie � sau ar trebui s\
ne sperie � este faptul c\, `n graba ei, noua genera]ie
politic\ pare a nu observa c\, oper`nd prin mici jocuri de
culise, apel`nd la machiavelisme transparente, nu face
altceva dec`t s\ ofere alibiuri vechii g\rzi. A[a se face
c\ Adrian N\stase nu se mai teme s\-l amenin]e pe
Victor Ponta public, spun`ndu-i ceva de genul �`nc\ una
[i te duci�, a[a se face c\ b\tr`nii din P.D. s-au sim]it
acoperi]i [i de regulamente, [i moral s\-i expulzeze pe
membrii In]iativei 2003. {i astfel o idee teribil de
periculoas\ pare s\ se insinueze, ca o axiom\, `n r`ndu-
rile partidelor: t`n\r = intrigant, avid de putere.

~n concluzie, dac\ anul 2004 a fost unul al apari]iilor
tu[ante �pe prima scen\� politic\ a tinerilor, anul 2005
se anun]\ unul al conflictelor aprinse `ntre genera]iile
politice. Nemul]umirea este c\ `n acest conflict armele
folosite s`nt parc\ tot neconven]ionale, iar c\peteniile
nu par foarte diferite `ntre ele. Ceea ce duce la senza]ia
c\ afirma]ia profetic\ de la `nceputul anilor �90 pornea
de la o premis\ gre[it\. Sau pornim noi acum de la o
premis\ gre[it\ g`ndindu-ne c\ putem vorbi `ntr-adev\r
despre �o nou\ clas\ politic\�?

Deoarece participarea
Rom=niei la T`rgul de
Carte de la Ierusalim a
fost decis\ `n ultima
clip\, delega]ia
rom=n\ a putut lua
numai c\r]i f\r\ drept
de comercializare

George Onofrei
gonofrei@polirom.ro

18 februarie a fost ultima zi
a T`rgului de Carte de la Ie-
rusalim, manifestare la care
Rom=nia a participat cu un
stand propriu de 28 de metri
p\tra]i. Participarea a fost pu-
s\ sub semnul `ntreb\rii p`n\
`n ultimul moment, dat fiind
c\ Ministerul Culturii [i Cul-
telor (MCC) a decis abia `n
urm\ cu dou\ s\pt\m`ni la
care dintre t`rgurile tradi]io-
nale de carte va participa.
�Fostul MCC nu organizase
nimic `n leg\tur\ cu T`rgul de
la Ierusalim, iar noi ne-am
decis abia de cur`nd unde mer-
gem�, explic\ secretarul de
stat Ioan Onisei `nt`rzierea
cu care au fost demarate pre-
g\tirile. �Trebuie s\ ave]i `n
vedere c\ 40% din bugetul
pe anul viitor al MCC este
deja angajat. Av`nd `n vedere
resursele financiare foarte re-
str`nse, ne-am pus problema
la c`te dintre t`rguri putem
participa. T`rgul de Carte de
la Ierusalim se `nscrie totu[i
`n manifest\rile la care este
necesar\ prezen]a noastr\,
cu at`t mai mult cu c`t `n
Rom=nia exist\ o editur\ a
comunit\]ii evreie[ti � este
vorba despre Hasefer�, a mai

precizat Onisei. ~n ultima
clip\, au fost desemnate trei
persoane care s\ alc\tuiasc\
delega]ia rom=n\: Tudorel U-
rian, consilier `n MCC, Ion To-
mescu, pre[edintele Asocia]iei
Publica]iilor Literare [i Editu-
rilor din România (APLER), [i
Daniela Tomescu, director e-
ditorial al Funda]iei Cultura-
le Libra. Printre editurile pre-
zente la Ierusalim s-au nu-
m\rat Cartea Rom=neasc\,
Albatros, Polirom, Nicules-
cu, Dacia, Anastasia, Curtea
Veche, Paralela 45 [i Rao.

Despre contextul `n care
a fost mandatat s\ reprezinte
Rom=nia la Ierusalim, Tudo-
rel Urian ne-a declarat c\ a
fost pus `n fa]a �unui adev\-
rat dezastru. ~n ultima clip\
a trebuit s\ ̀ ncropim un stand.
De altfel, am ajuns cu trei
ore ̀ nainte de deschiderea T`r-
gului. Abia am avut vreme
s\ desc\rc\m c\r]ile [i s\ le
punem `n stand. Nu ne-am
pus problema s\ le aranj\m
tematic, ci le-am aranjat pe

edituri. S`nt 400 [i ceva de ki-
lograme de carte, pe care le-am
plasat `n rafturi `ntr-un timp
record�.

Onisei mai spune c\ poli-
tica lui R\zvan Theodorescu
`n materie de t`rguri interna-
]ionale s-a rezumat la a pro-
mova ni[te func]ionari cul-
turali, care alc\tuiau delega-
]iile oficiale. �St\teau pur [i
simplu la stand [i tr\geau la
m\sea!�

Nici o lansare notabil\
L-am `ntrebat pe Leon Vo-
lovici, profesor la Universi-
tatea Ebraic\ de la Ierusa-
lim, cum ar caracteriza pre-
zen]a Rom=niei la T`rg. �~n
acest an, reprezentan]ii ro-
mâni la T`rgul de Carte de la
Ierusalim au fost prin[i pe
picior gre[it, tocmai `n peri-
oada c`nd a avut loc «schim-
barea g\rzii» la MCC [i la
ICR. Cartea româneasc\ e bi-
ne expus\, at`t la standul ICR,
c`t [i `n spa]iul generos al
MCC, care apare, nu prea
inspirat, chiar pe «firm\»,
comas`nd mai multe edituri
[i anul`nd practic personali-
tatea fiec\reia. ~n condi]iile
date, prezen]a e onorabil\, `n
primul r`nd datorit\ nume-
roaselor volume bine, uneori
elegant editate. Nimic mai
mult `ns\. Nici o idee, nici o
solu]ie mai ingenioas\ de fo-
losire a spa]iului, nici o lan-
sare notabil\, nici o `ncer-
care de a pune `n eviden]\,
tocmai la Ierusalim, o veche
tradi]ie româneasc\ de studi-
ere [i valorificare literar\ a

Bibliei�, a declarat Volovici
pentru �Suplimentul de cul-
tur\�. Acesta a ]inut s\ ada-
uge c\ �mai bine ([i mai din
timp) s-a preg\tit Editura
Hasefer, care a reu[it c`teva
«evenimente» remarcabile
prilejuite de noi apari]ii, cu
deosebire cartea lui Moshe
Idel, Cabal\ [i eros (ap\rut\
`n limba român\ `naintea edi-
]iilor `n ebraic\ [i englez\!)�.

Tudorel Urian spune c\
cei 600 de milioane de lei
cheltui]i pentru Ierusalim nu
s`nt `n nici un caz irosi]i:
�Dincolo de pripa `n care s-
a organizat totul, standul este
unul dintre cele mai vizitate.
S`ntem foarte mul]umi]i.
Mul]i rom=ni care tr\iesc `n
Israel au venit s\ ne `ntrebe
de c\r]ile «de acas\». De[i
am fost unul dintre sus]in\-
torii ideii c\ participarea ro-
m=n\ la Ierusalim este o ex-
centricitate, m-am convins de
contrariu�. Urian s-a referit
[i la un paradox legat de
standul rom=nesc: c\r]ile nu
pot fi v`ndute. Dac\ repre-
zentan]ii MCC au mai v`ndut
c`te ceva �pe proprie r\spun-
dere�, cei de la ICR s-au fe-
rit s\ comercializeze �expo-
natele�. Ioan Onisei ne-a o-
ferit explica]ia: �Editurile
ne-au donat exemplarele cu
care am participat la T`rg. A
trebuit s\ rezolv\m lucrurile
peste noapte. Ar fi trebuit s\
achizi]ion\m mai multe exem-
plare de la edituri, s\ facem
acte pentru ele [i ar fi luat mult
timp. Trebuie s\ ai acceptul
editurii ca s\ le vinzi, este un
lucru elementar�.

�Ziarul de Ia[i� organizeaz\ edi]ia a

doua a concursului na]ional de proz\

pentru volumele publicate `n anul

2004. Premiul Na]ional de Proz\ �Zia-

rul de Ia[i", `n valoare de 50.000.000

de lei, va fi oferit autorului celui mai

bun volum de proz\, desemnat de un

juriu format din personalit\]i marcan-

te ale vie]ii culturale ie[ene: Alexan-

dru C\linescu, Emil Brumaru, Nichita

Danilov, Valeriu Gherghel, Codrin

Liviu Cu]itaru [i Gabriel H. Decuble.

De asemenea, �Ziarul de Ia[i� ofer\

dou\ premii �Aurel Leon� pentru de-

but, `n valoare de 10.000.000 de lei

fiecare, rezervate exclusiv autorilor

ie[eni. Festivitatea de decernare a pre-

miilor va avea loc la mijlocul lunii

martie. Lista celor zece volume care

vor intra `n selec]ia final\ va fi f\cut\

public\ la sf`r[itul s\pt\m`nii viitoare.

Alexandru C\linescu, pre[edintele ju-

riului, anun]\, `n acest an, o competi-

]ie str`ns\ pentru Premiul Na]ional:

�P`n\ acum au fost selectate de c\tre

membrii juriului 20 de volume, ur-

m`nd ca pe 23 februarie s\ facem prima

selec]ie sever\. Din punct de vedere edi-

torial, anul 2004 a fost unul foarte bo-

gat, cu c\r]i de o calitate remarcabil\�.

Premiul Na]ional de Proz\ �Ziarul de Ia[i� la a doua edi]ie

Rom=nia a trimis la Ierusalim,
`n loc de c\r]i, exponate

�Cu un efort de inventivitate [i cu o mai atent\ preo-
cupare, cred c\ participarea româneasc\ la aceste ma-

nifest\ri culturale ar putea fi o po-
veste de succes� � este de p\-
rere Leon Volovici. El apreciaz\

c\, `n ansamblu, �evenimentul a
mai sc\zut din amploare [i varie-
tate `n ceea ce prive[te partici-

parea editurilor str\ine. Remar-
cabile au r\mas `n continuare
`nt`lnirile cu autori str\ini [i is-
raelieni `n jurul unor c\r]i [i
teme de interes maxim.�



Constantin Vic\

M ar]i, 15 februarie, a
avut loc la Muzeul Na-
]ional al Literaturii

Române (MNLR) deschide-
rea primei expozi]ii interac-
tive multimedia din Româ-
nia. EuroLiteraTur este un pro-
iect coordonat de MNLR, re-
alizat cu sprijinul Comisiei
Europene, prin programul
�Cultura 2000�, [i are ca par-
teneri institu]ii din alte [apte
state membre ale Uniunii Eu-
ropene. La deschiderea ofici-
al\ au participat Mona Mus-
c\, ministru al Culturii, con-
silierul preziden]ial Claudiu
S\ftoiu, scriitorii Florin Iaru
[i Mircea C\rt\rescu, al\turi de
membrii echipei EuroLitera-
Tur coordonat\ de Alexandru
Condeescu, directorul MNLR.

Proiectul s-a vrut alterna-
tiva postmodern\ la muzeul
clasic, `ncremenit de timp [i
praf. Astfel, expozi]ia multi-

media a fost construit\ ca un
traseu deopotriv\ imaginar
[i istoric prin cultura occi-
dental\, cu accent pus pe au-
torii europeni ai ultimilor
6.000 de ani, de la antici la
contemporani. S-au adunat
peste 8.000 de pagini web,
`n care coabiteaz\ peste 700
de autori, iar informa]iile
s`nt `n [apte limbi europene,
al\turi de limba român\. No-
ua istorie a literaturii folo-
se[te tehnologia Info Touch �
trei ecrane digitale pe care
se poate naviga `n cybera-
gora cultural\, o agora a li-
terei scrise [i a fragmentelor
audio `n format mp3, un spa-
]iu virtual unde Gellu Naum
`[i cite[te poemele, iar An-
thony Burgess prive[te frag-
mente video din Portocala me-
canic\ a lui Kubrick. La a-
cestea se adaug\ trei video-
proiectoare, de pe care vor

rula permanent imagini ale
expozi]iei.

Proiectul a fost g`ndit de
la `nceput pentru un public-
]int\ situat `n intervalul 8-25
de ani, organizatorii a[tep-
t`nd peste 12.000 de vizita-
tori. Ca s\-i atrag\, ei au pre-
g\tit o campanie de promo-
vare, materiale promo]io-
nale (care chiar arat\ bine!)
[i 1.000 de DVD-uri care
con]in povestea EuroLitera-
Tur, DVD-uri distribuite gra-
tuit `n [coli. ~n viitor, expo-
zi]ia va fi disponibil\ [i
on-line. Interfa]a este acce-
sibil\ oricui, iar majoritatea
autorilor au ata[ate frag-
mente din opere, fotografii,
filme [i `nregistr\ri audio.

F\r\ a fi hiperspecializat\,
expozi]ia vrea s\ fie o pro-
vocare pentru cititorii tineri,
pentru care mediul digital
exist\, `ns\ nu e colonizat
cum trebuie. Noii invada-
tori, scriitorii, au acum arme
pe m\sur\, care au costat
300.000 de euro.

~n lunile urm\toare, a-
ceast\ sintez\ a literaturii eu-
ropene va fi obiectul unei
expozi]ii itinerante prin [ap-
te ora[e europene din statele
partenere, iar proiectul va fi
continuat printr-un program
de lectur\ public\ interactiv\
(Read me! Play me! Judge
me!) � �procese publice ale
c\r]ilor� � `n 22 de ora[e eu-
ropene [i române[ti.

Literatura
pe val
Literatura se cite[te `ntins `n pat, cu o pern\ sub cap, `ntr-o
lini[te deplin\. Sau cel pu]in a[a era p`n\ s\pt\m`na asta. C`nd
s-a dat spre navigare [i interac]iune o nou\ cas\ a literaturii
europene. Nu e din beton [i termopane, ci din bi]i [i pixeli. Nu are
u[i, ci numai ferestre, nu se cite[te pe h`rtie, ci pe ecran.
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ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Festival de teatru
francofon pentru
studen]i, la Craiova

Un festival de teatru

universitar francofon, ce va

aduce `n fa]a publicului opt

trupe de studen]i, va avea

loc `ntre 6 [i 8 aprilie la

Craiova. �Brocante à la

roumaine� este un proiect

al Asocia]iei Dimanche, o
organiza]ie francofon\
local\. Edi]ia-pilot din 2003
a reunit [ase trupe uni-
versitare române[ti, lans`nd
un dialog `ntre profesioni[ti
ai teatrului [i amatori. Anul
acesta, organizatorii
a[teapt\ [i studen]i din
str\in\tate, care s\ sus]in\
spectacole la Casa studen-
]ilor, s\ ia parte la un atelier

teatral [i la un colocviu pe
tema �Dramaturgia franco-
fon\ � impact [i
perspective�. Atelierul va
`nsemna, de fapt, dou\ ore
de improviza]ie animate de
un regizor profesionist.
Selec]ia participan]ilor
se va face p`n\ la 12
martie. Trupele care se
`nscriu trebuie s\ aib\
maximum opt membri, iar

spectacolele lor, bazate pe

piese scrise de dramaturgi

`n francez\, s\ fie jucate

exclusiv `n aceast\ limb\.

Festivalul are caracter

competitiv, distinc]iile care

vor fi acordate fiind: Marele

Premiul �La Brocante�,

premiul de interpretare

feminin\/masculin\ [i

premiul publicului.

AGEND|

Na]ii mici
cu gura mare

A cum c`tva timp, postul TV Antena 1 a transmis la
�Marius Tuc\ Show� o compila]ie din filmul de mare
scandal inutil Trianon (15 ore integral, vreo dou\ la

TV), av`nd ca subiect Tratatul de la Trianon [i destr\ma-
rea Ungariei Mari (de fapt, a Imperiului Austro-Ungar).
Mare lucru nu era de v\zut: un film patetic, lung, dezl`-
nat, cu mult\ poezie gen Goga maghiar... Filmul a fost
urmat [i de o discu]ie `n care moderatorul a r\bufnit o
dat\ revoltat-retoric: �Cine l-a declarat erou al revolu]iei
pe László Tökés?�. (Inform\m aici c\, orice va fi f\cut sau
va face László Tökés � [i, din p\cate, le cam face! �, el
a declan[at Revolu]ia român\ [i, indirect, a f\cut ca
domnul Marius Tuc\ s\ ajung\ om de show. Altfel, pre-
supun c\ domnia sa ar fi v`ndut lini[tit praz `n Caracal...
{tiu, s-ar fi descurcat bini[or.)

~n fine, urm\rind filmul, mi-am dat seama iar\[i c`t de
tare sem\n\m noi, românii, nu numai cu maghiarii, ci [i
cu multe na]ii balcanice. Parc\ am fi fra]i... Nu am loc
aici s\ `n[ir toate lucrurile care ne leag\, dar c`teva
merit\ men]ionate:

a) trecutul glorios, opus prezentului nedrept. Fiecare
din popoarele astea a avut o istorie m\rea]\, dar pe un-
deva, nu se [tie cum, s-a poticnit ca ]iganul din cunos-
cuta zical\ incorect\ politic. Românii au fost cei mai vi-
teji etc. dintre traci (de[i leg\tur\ e `ndoielnic\), ungurii
s`nt urma[ii lui Attila, Biciul lui Dumnezeu (alt\ leg\tur\
de s`nge `ndoielnic\), bulgarii au avut un regat m\re],
nici s`rbii n-au fost mai prejos, c`t despre greci... ehehei!
Dar la un moment dat a intervenit ceva: Tratatul de la Tria-
non, n\v\lirile barbare, turcii, tr\d\torii, du[manii c`t\ frunz\
[i iarb\... {i uite-a[a s-au ratat ni[te mari puteri europene;

b) meseria de pav\z\ a cre[tin\t\]ii. Nu po]i sta lini[tit
de vorb\ despre istorie cu un s`rb, bulgar, român, ungur
sau sloven, c\ imediat `]i spune cum au fost ei �pav\za�,
�bastionul� sau �scutul� cre[tin\t\]ii. Or fi fost... La urma
urmei, mai multe scuturi nu-i stric\ nim\nui. Dar se vede
treaba c\ erau ni[te scuturi foarte prost c\lite, de vreme
ce majoritatea statelor medievale din care noi, balca-
nicii, ne tragem au fost ocupate de turci, vasale turcilor
sau chiar pa[al`c turcesc. Iar `n apogeul gloriei sale Im-
periul Otoman ajunsese s\ asedieze chiar Viena. Sin-
cer, dec`t a[a paveze, mul]umesc, dar mai bine lips\;

c) s`ngele str\mo[ilor, scurs `n ]\r`na patriei sf`[iate.
Imaginea e cam horror, dar, dac\ place, place. S`ngele
v\rsat e cool;

d) r\pirea teritoriilor istorice. Na]iile din Balcani au
avut mereu impresia c\ li s-a luat ceva, c\ ar mai fi pe
undeva un teritoriu ce li se cuvine printr-un drept istoric,
adic\ un fel de copyright pe teritoriu. Nimeni nu [tie `ns\
exact cum func]ioneaz\ un copyright pe terenuri [i nu
cred c\ proprietarul trebuie s\ fie cel care strig\ mai tare.
S`nt sigur c\ o terapie bun\ ar fi fost s\ fi avut cu to]ii
ni[te colonii, ceva gen Guyana s`rbeasc\, India ma-
ghiar\, Congo grecesc, Insulele Virgine Române... ceva
de genul \sta. M\car azi ne puteam l\uda cu asta;

e) r\zboaiele exclusiv drepte. Dac\ stai s\ te ui]i `n
gura na]ionali[tilor, nici unul din popoarele de aici n-a dus
vreodat\ un r\zboi de cucerire, ci doar de ap\rare. {i,
de-at`ta ap\rare, ne-am tot scos ochii unii altora. Nici
s`rbii n-au intrat cu for]a `n Banat, nici românii `n Bulga-
ria, nici ungurii `n Slovacia. Sau, dac\ au f\cut-o, au luat
doar ce li se cuvenea.

Ghinionul face c\ fiecare popor balcanic e convins
c\ i se cuvine mai mult, `ntotdeauna mai mult. ~ntre timp,
unii fac o Uniune European\, iar noi ne zbatem s\ fim
accepta]i `n ea. Dar v\ asigur c\, dac\ n-ar fi fost toate
chestiile de mai sus (pav\za, nedreptatea, ghinioanele
istorice etc.), alta ar fi fost azi fa]a Europei.

Dar, iaca, nu e. Bine?

Fiuk � les hommes cachés este prima
parte a unei trilogii. Celelalte dou\ spec-
tacole vor trata tematica femininului [i
a rela]iei dintre b\rbat [i femeie. Din-
colo de o analiz\ interesant\ asupra tru-
pului b\rb\tesc � de ce nu este niciodat\
expus precum cel al femeilor? �, Fiuk
este o incursiune `n subcon[tientul b\r-
ba]ilor, o ampl\ analiz\ a sexualit\]ii
masculine [i a controverselor sociale
legate de acest aspect. Pal Frenak ana-
lizeaz\ comportamentul masculin `n
diferitele sale aspecte, relief`nd origini-
le subcon[tiente ale dorin]elor, f\r\ a alu-
neca pe panta romantismului excesiv. 

Coregraful Pal Frenak [i-a definiti-
vat studiile de dans clasic [i modern la
Academia �Endre Jessinski� din Budapes-

ta [i s-a mutat la Paris `n 1988. A cola-
borat cu sau a improvizat al\turi de com-
pozitori contemporani precum François
Donato sau György Kurtag. ~n 1993 va
atrage aten]ia publicului [i a lumii artis-
tice cu spectacolul Les Palets, o incur-
siune discret\ `n universul copil\riei.

Timp de mai mul]i ani, Pal Frenak a
lucrat cu copii handicapa]i, surdomu]i
sau cu victime ale unor accidente `n
cadrul programului intitluat �Cultura `n
spital�. ~n prezent colaboreaz\ la dez-
voltarea unui program pentru copiii au-
ti[ti din Amiens.

Spectacolul de la Ia[i va avea loc pe
22 februarie, `n Sala Mare a Teatrului
Na]ional �Vasile Alecsandri�, de la ora
19.00, `n organizarea Centrului Cultu-
ral Francez [i al Asocia]iei Franceze de
Ac]iune Artistic\. Reprezenta]ia de la
Bucure[ti se va desf\[ura pe 25 febru-
arie, la Teatrul Odeon.

Ana-Maria Onisei

Pal Frenak aduce `n Rom=nia prima parte a trilogiei Fiuk
Pal Frenak [i compania sa de dans sus]in `n aceast\ lun\ `n Rom=nia [i `n Repu-
blica Moldova un turneu de promovare a unui nou spectacol: Fiuk � les hommes
cachés. Prima reprezenta]ie a avut loc la Cluj, pe 18 februarie. Va urma Ia[iul,
pe 22 februarie, Chi[in\ul, pe 24, Bucure[tiul, pe 26, [i Constan]a, pe 1 martie.



U na dintre legendele a-
mericane spune c\
revista �New Yorker�

se cite[te `ncep`nd cu
caricaturile. O dat\ ce ai
prins obiceiul, e greu s\ te
mai dezve]i. Articolele s`nt
lungi, de cele mai multe ori
ritmate [i interesante, dar
caricaturile vin `n ajutor me-
reu, asemenea unei pauze
de ]igar\. Din multele de-
sene dintr-un num\r de �New
Yorker�, m\car unul are [an-
se s\ r\m`n\ cu tine restul
s\pt\m`nii. Uneori va fi cel
de pe copert\, care apare pe
unde te a[tep]i mai pu]in.
L`ng\ canapea, la standuri-
le de ziare sau `n metrou.
~n agita]ia Cr\ciunului de
anul trecut, cei doi Mo[i
Cr\ciuni ce c`ntau de zor
de pe coperta �New Yor-
ker�-ului le-au dat lec]ii
tuturor Santa Claus-ilor de
pe strad\ [i din marile
magazine. Alteori, r\m`i cu
replica unei caricaturi. Poate
[i pentru c\ replica are o
via]\ a ei, ap\r`nd imediat

sub desen, nu `ntr-un cer-
cule] direct dinspre
personajul vorbitor.
Pentru cine mai cre-
de `n aforisme, unele
replici pot deveni a-
forisme s\pt\m`nale.
De altfel, genul acesta
de caricatur\ desp\r-
]ind formal textul de
desen, practicat `nc\
din anii �20, este em-
blema �New Yorker�.

De[i fiecare num\r
al revistei este o anto-
logie de caricaturi [i de
stiluri, colec]ia adunat\

`n The Complete Car-

toons e, pur [i simplu,
cople[itoare. S\ vezi a[a, toa-
te desenele laolalt\, nu zece,
nu dou\zeci, ci 68.647, e
ca [i c`nd te-ai uita la
�Noaptea devoratorilor de
publicitate�. Imaginile vin
peste tine cu repeziciune,
majoritatea te surprind [i
`]i plac, c`te unele par prea
l\l\ite, iar altele s`nt de-a
dreptul geniale. Dar la fi-
nal e greu s\ mai spui ce [i
cum a fost, care a fost cea
mai cea [i ce nu ]i-a pl\cut.
R\m`ne mai degrab\ o sen-
za]ie continu\, o idee despre
ce pot face caricaturile.

Cine a fost mai `nt`i:
textul sau caricatura?
Primul meu instinct a fost
s\ deschid cartea la decada
[aptezecist\. Cu un pic de
team\, `ntreb`ndu-m\ dac\
voi putea `n]elege o lume
pe care nu am tr\it-o, schi-
]at\ `n caricaturi. Sau dac\
vor fi acolo doar stereoti-
purile anilor �70. Nici vorb\.
Erau, ce-i drept, [i hipio]i,
[i o lume prea comercial\,
dar desenele au r\mas la
fel de vii. Nici unul nu p\-
rea a-[i fi pierdut contextul
cu adev\rat. Poate pentru c\
nu s`nt multe caricaturi po-
litice. Sau pentru c\ multe
dintre ele, a[a urban-sofis-
ticate cum s`nt, nu au pro-

vocat hohote nici la prima
apari]ie, nici dup\ zeci de
ani. Ci doar un �ahaa� aprins
sau calm.

Dac\ tonul nu era diferit
cu totul de la o decad\ la
alta, stilul, `n schimb, era
`n pas cu vremea. Anii
�20-�30 au o arom\ avan-
gardist\, cu figuri prelungi
[i diafane, cu femei dese-
nate `n pozi]ii teatrale, ca
ni[te Greta Garbo cobor`te
`n paginile �New Yorker�.
Deseori s`nt chiar actri]e sau
dansatoare, iar replicile lor
au o anumit\ cochet\rie. B\r-
ba]ii au joben [i baston [i
maniere chiar `n momente-
le lor de ridicol. ~n anii de-
presiunii, tu[ele se fac mai
negre, mai groase, din ce
`n ce mai `ntunecate. Lumea
continu\ s\ se schimbe [i
caricaturile se ]in dup\ ea.

~n colec]ia de caricaturi
s`nt pres\rate [i istorii scurte
ale desenatorilor ce s-au
perindat pe la �New Yor-
ker�. Dar [i pove[ti ale oa-
menilor care au crescut cu
ei, `n]eleg`nd desenele `nc\
`nainte de a [ti s\ citeasc\
lungile articole. Istorii des-
pre cum vremea trece o
dat\ cu caricaturile �New
Yorke-r�-ului. Pentru c\,
vorba unui amic rus, dac\
ai priceput caricaturile din
ultimul �New Yorker�, s-a
dus [i s\pt\m`na asta.
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ARS COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

Suplimentul lui JUP

LAMERICA
de CASIANA IONI}|

Sufleul.
Un destin

Gastroscopii sau concluzii la o anchet\

P rin urmare. Vreme de [ase s\pt\m`ni [i tot at`tea nu-
mere �Suplimentul...� a `ng\duit efluviile binemiro-
sitoare ale unor amintiri din buc\t\rie. Au r\spuns

chem\rii noastre `ntru suvenirea madlenelor [i bau-baurilor
de prin farfuriile, castroanele, ce[tile copil\riei 12 oas-
pe]i, ba[ca subsemnata. ~n ordinea intr\rii: Silviu Lu-
pescu, Tania Radu, Dan C. Mih\ilescu, Cristian Teodo-
rescu, Ioan T. Morar, Simona Popescu, Mircea Mih\ie[,
Liviu Antonesei, Cornel Ungureanu, Andrei Oi[teanu,
Marius Chivu, Adrian Mihalache, Alex. Leo {erban. Ce
s-a putut sim]i din prima-mbuc\tur\ e c\ to]i au scris cu
mare poft\. Ne-am [i-ntrebat ce ar fost dac\ am fi avut
mai mult loc de-ntors, dac\ lumea [i-ar fi dat drumul ne-
`nfr`nat pe zeci de pagini. �O nebunie!�, a suspinat Dan C.
Mih\ilescu. �Ba chiar o carte!�, ne-am `mpletit bucuro[i
g`ndurile, c\ci rar ne-a fost dat s\ citim ceva mai gustos,
mai aromat, mai tandru juc\u[ pre] de [ase s\pt\m`ni
zgribulite dec`t aceste buc\]i, ba chiar bucate literare,
a[a cum au fost ele coapte ̀ n ̀ nfierb`ntatele ̀ nchipuiri ale
celor 12. Mult ne-am `ndulcit sufletele [i ne-am aburit
min]ile cu bun\tatea lor! Cel pu]in a[a am crezut.

Iat\ sosit `ns\ ceasul b\g\rii la rece, ba chiar al con-
gel\rii, c\ci vorbele unui amic foc de de[tept [i, culmea,
de obicei cu oarece umor ne-au fript inima [i amu]it `n
Pia]a Timi[oara 700, `n diminea]a zilei de s`mb\t\, 12 fe-
bruarie, printre tarabe [i butoaie cu varz\ murat\. �Ciau,
p\pu[\! V\d c\ iar te ]ii de frec]ii pe picioare de lemn.
Sarsanella, Sarsanella, tot sprin]ar\, tot sprin]ar\ la anii
matale, c`nd ar fi cazul s\ frigi ni[te sinteze ca lumea, nu
s\ te joci cu nisipu-n ]\r`n\ [i s\-i t`r\[ti [i pe al]ii dup\
tine. La ce bun jocurile de societate `ntre noi [i-ai no[tri,
to]i zglobii, to]i de[tep]i [i cam fru-fru? Hm? Ce m\ inte-
reseaz\ pe mine ce m`nca `n copil\rie Liviu Antonesei sau
Marius Chivu? Cu ce m\ face mai de[tept s\ [tiu c\ lui
Biju `i plac c`rna]ii [i lui Lupescu o chestie turceasc\ de
nici nu pot s-o spun? Sau c\ moldovenii se dau `n v`nt
dup\ chis\li]\, iar b\n\]eano-ardelenii, vezi doamne, nu-
ma� dup\ creme[uri? De ce ar trebui s\ citesc despre cum
se-ngre]o[eaz\ scriitorimea român\ de caimacul de pe
lapte? Sau despre ce-a `mpins-o pe Tania Radu s\ ha-
leasc\ o zambil\? De[i asta din urm\-i chiar mi[to ca
poant\. Da� ce vre]i voi s\ zice]i `n fond cu toate
poantele astea? Aflu oare ceva important? B\i! P`n\ n-o
s\ se `n]eleag\ odat\ c\ o cultur\ mare nu se face din
sufleuri, n-o s\ ias\ nimic baban ̀ n ]ara asta. M\ po]i contra?�

Evident! Am [i f\cut-o pe loc, cu cele patru plase a-
t`rnate ca ghiulelele de m`ini. {i-o mai facem o dat\ acu-
[ica, `n scris, nu `nainte de a m\rturisi c\, dup\ ce l-am
`mpro[cat cu argumente ca dintr-un lansator de fl\c\ri
pe amicul cel mustr\tor, dup\ ce ne-am desp\r]it ne`m-
p\ca]i, am l\sat sarsanalele jos, pe-un d`mb `nghe]at
[i-am dumicat compulsiv doi lango[i unsuro[i. Acas\,
dup\ ce am scos din cuptor un sufleu de spanac cu br`n-
z\ de vaci, usturoi [i toate cele, ne-am uitat `ndelung [i
melancolic la d`nsul, cum, nem`ncat la timp, se surp\ dez-
umflat ca o mise en abyme a rubricii acesteia � da� ce zic
rubric\?! A `nse[i vie]ii noastre [i a culturii române azi!
Dac\ totu[i amicul avea dreptate cu destinul sufleului?
Gustos, dar u[or, f\r\ anvergur\ [i sa].

Nici g`nd! ~nchipui]i-v\ numai cum ar fi s\ m`nc\m zi
de zi, p`n\ la apoplexie, numai fasole cu ciolan, friptane
peste friptane, sarmale, tochituri [i alte cele. Cu tot des-
tinul s\u ingrat, sufleul `[i g\se[te-un mare rost `n ori-
[ice cuptor (ba chiar `n frigider) [i-apoi `n stomac. Fierbinte
sau rece, fel de baz\ sau doar aperitiv, el d\ ghes p\r]ii
gra]ioase, subtile, aerate, sprin]are din noi. Inteligen]ei
care [tie s\ deguste [i s\ `n]eleag\ ce va s\ zic\ mu-
sacalele, pilaful, racii, baclavalele, imambaield`ul, fa]\ `n
fa]\ cu m`ncarea de prune, sosul de vi[ine, crumpele frip-
te, crempitele sau grilia[urile, cum, de ce, p`n\ unde se
`nt`lnesc [i se cle[uiesc R\s\ritul [i Apusul, Balcanii [i
Zentraleuropa, Bucure[tii [i Ie[ii, Cern\u]iul [i Constan]a,
Timi[oara [i Ferentarii, Rugetu, Seitinu [i Cri[ciorul la
masa de pr`nz ori la cin\ [i ce-[i spun, cum se zbat ̀ ntr-o
oal\ [i rase, [i clase, uneori dureros, alteori ghidu[, de
ce arat\ cum arat\ raiurile [i iadurile din farfurie, de ce
oare mai tuturor copiilor (care vor deveni sau nu scri-
itori) le e sc`rb\ de pieli]a de pe lapte [i drag\ crema de
zah\r ars? La toate acestea poate da r\spuns grav [i
s\]ios o minte-nsufle]it\. Adic\ una care [tie cu ce se m\-
n`nc\ sufleu�.

Cartea devoratorilor
de caricaturi

Che Guevara poart\ un
tricou cu Bart Simpson. Un
c`ine st\ `ntins pe divanul
psihologului, c\]el [i el, [i
`[i spune p\sul: mi-au
mutat castronul cu
m`ncare. Un altul este
preg\tit s\ ias\ la plimbare,
`mbr\cat foarte elegant, `n
timp ce st\p`nii se uit\ cu
mirare la el. Francezii s`nt
ironiza]i. La fel [i ru[ii. La
fel [i administra]ia
american\. Din 1925 p`n\
`n zilele noastre. A[a arat\
incredibila colec]ie a
tuturor caricaturilor ap\rute
vreodat\ `n revista �New
Yorker�: The Complete
Cartoons of the New Yorker
(2004). Opt decade str`nse
`ntr-o carte (plus dou\
CD-uri) de greutatea unui
aparat video.

Pe la �New Yorker� au trecut [i desenat, printre al]ii,
urm\torii domni: Peter Arno, un dandy al caricatu-
rilor, dup\ cum este definit `n The Complete Cartoons,
a desenat pentru revist\ `nc\ de la `nceput, din 1925,
p`n\ la moartea sa `n 1968. Tot `n �New Yorker� a
ap\rut [i familia Addams, desenat\ de Charles Addams
p`n\ ce a fost transformat\ `n film [i editorii au ho-
t\r`t s\ nu o mai primeasc\ [i `n paginile revistei. {i
William Steig se num\r\ printre cei ce au ajuns din-
spre urbanul elegant `n mijlocul culturii populare
cinematografice. El a scris cartea Shrek, transformat\
mai apoi `n desene animate. {i tot el a publicat peste
1.600 de caricaturi `n �New Yorker�, dintre care 117
au fost coperte.
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LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Jiji TV
Ora 06.00. Pre[edintele d\ primul telefon pe ziua de as-
t\zi. Alo, Dane? �Tr\i]i, [efu�! Ce se-nt`mpl\? B\, Dane,
m-am g`ndit io... ia ascult\ aci! ~n seara asta, m\ chemi
`n emisiune la tine. Sigur, [efu�! Despre ce discut\m?
P\i, m\, Dane, eu m-am g`ndit c-ar fi a[ea, bine, s-o d\m
p-aia cu atacu� la B\sescu. Sigur, [efu�, cum spune]i! C\
ce, m\, io nu po� s-ajung primar mai bun ca \la, b\?! S\
m\ vad\ fraierii ce pot! Am `n]eles, [efu�, h\-h\-h\, s`n-
te]i tare!

Ora 07.00. Imnul. Interpreteaz\ Mitic\ Dragomir [i Da-
niela Györfi. Coloana sonor\: Adi de la V`lcea.

Ora 07.05. {tirile. Ce se-nt`mpl\, doctore, care este? Ma-
rian Vanghelie prezint\ meteo [i sfaturile medicului.

Ora 07.15. Gura, pres\! Sinteza ultimelor articole din coti-
dienele de mare tiraj [i audien]\ �Oglinda�, �Realitatea
Româneasc\�, �Independentul�, �Atac�. Realizator: Horia
Alexandrescu.

Ora 07.30. Sport cu Laura. Cea-care-iube[te-[i-se-las\-
fotografiat\ v\ `ntre]ine moralul `ntr-o jum\tate de or\
de fi]ness.

Ora 08.00. Aventuri la pescuit. Sorin Ovidiu B\lan, des-
pre ultimele metode de ag\]at de pe centura Capitalei.
~n direct!

Ora 08.30. Film serial (recomandat minorilor care chiu-
lesc de la ore): Praf alb. Senza]ionalele aventuri ale unui
c\]el anti-tero, luat ostatic de Nicu Ghear\ `n urma unui
filaj de noapte, `n fa]a unei discoteci.

Ora 10.00. Kentsky Show. Celebra Urania, `n dialog ex-
trasenzorial cu Gigi Kent. Duplex cu invitatul perma-
nent, Miron Cozma, care recit\ din cartea lui Jack Lon-
don R\t\citor printre stele.

Ora 11.00. Teleshopping. ~mpreun\ cu juniorii echipelor
de fotbal, la �cump\r\turi� prin supermarketurile nem]e[ti.
Prezint\ coordonatorii loturilor de copii [i tinere speran]e.

Ora 12.00. Dosarele Interpol. Documentar. Proasp\t
`ntors de pe centur\, Sorin Ovidiu B\lan prezint\ bio-
grafiile ultimilor �fugitivi� `n Italia, Austria, Germania, Spa-
nia. ~n direct!

Ora 13.00. Z`mbete `ntr-o pastil\. R`de]i cu Adi Mutu [i
Diego Armando Maradona, `ntr-un show prezentat live
de adev\rata fat\ a Mamei Omida.

Ora 14.00. T`n\r [i nelini[tit. Meme Stoica, `n dialog cu
galeria Stelei. Talk show. Concurs creativ de karaoke:
membrii galeriei trebuie s\ c`nte pe m\sur\ ce un portar
degajeaz\ mingea. Echipa c`[tig\toare va dona premiul
victimelor cutremurului din ASIA. Invitat-surpriz\ � Sorana.

Ora 17.00. 955 � Te `nva]\ cum s\ faci. Prezint\ lotul de
poli]i[ti din Dosarul Conducta.

Ora 18.00. Omul care aduce cartea. Sorin Ovidiu B\lan,
dup\ somnul de dup\-amiaz\, de vorb\ cu cei mai mari
juc\tori la cazino. ~n direct!

Ora 18.30. Doar un citat s\-]i mai spun. Cornel Dinu, des-
pre ultima carte citit\. Rubric\ permanent\: Monologu-
rile lui Cornel � panseuri pe marginea lumii `n care tr\im.

Ora 19.00. Telejurnal, cu Andreea Raicu. Sport cu La-
ura se `ntoarce 2. Meteo [i sfatul medicului, cu Marian
Vanghelie � `n direct de la Prim\rie.

Ora 20.00. Stele verzi. Pipera Masters Award. Luptele
serii: Giovanni �The Enemy� Becali versus Sorin Ovidu
B\lan � `n direct!; Alexandra Mutu versus Dana N\s-
tase, `n ciocolat\ fin\.

Ora 21.00. Folcloristele contraatac\. Prezint\: Gheorghe
{tefan. Invitat special: Mama natur\ de la postul concu-
rent, fa]\ `n fa]\ cu arbitrii de fotbal.

Ora 23.00. Dan Diaconescu Direct. Invitat: Pre[edintele
Gigi Becali. Emisiune electoral\, ̀ naintea alegerilor antici-
pate la Prim\ria Capitalei. Rubric\ permanent\ ]inut\ de
Micky Cer[etoru�.

Ora 03.00. Fotbal. Rezumate din campionatele colum-
bian, cubanez [i panamez.

Ora 04.00. Dan Diaconescu revine. ~n direct, cu Pre[e-
dintele Gigi Becali.

Noapte bun\!

D ar nu despre pu[c\ri-
a[i vreau s\ v\ vor-
besc, ci de cei care

merg la `nchisoare de bun\-
voie, la locul de munc\.
Despre paznici. Despre func-
]ionarii `nchisorilor. Des-
pre site-ul oficial al peni-
tenciarelor din România:
http://www.anp-just.ro.
N-am de g`nd s\ r`d de an-
gaja]ii breslei. Situa]ia lor
nu e una de invidiat. Dar
nici de pl`ns. �It�s a li-
ving�, vorba lui Bugs Bun-
ny. E [i \sta un mod de a
tr\i. �S`nt multe pre-
judec\]i legate de activi-
tatea speciali[tilor din pe-
nitenciar [i, din p\cate, `n
virtutea lor m\ tem c\ so-
cietatea româneasc\ are de
foarte multe ori o percep]ie
fals\. Lucr\torul din peni-
tenciar nu este o persoan\
lipsit\ de scrupule sau de
sensibilitate, a[ spune c\

dimpotriv\! S\ `n]elegi [i
s\ aju]i la reintegrarea in-
dividului care a gre[it [i
suport\ pedeapsa privativ\
de libertate presupune, `n
primul r`nd, cunoa[tere [i
puterea de a `n]elege fiin]a
uman\. A[ spune, f\r\ s\
exagerez, c\ aceast\ mese-
rie poate fi comparat\ cu ac-
tivitatea unui medic, pen-
tru c\ lucr\torul de peni-
tenciare are datoria de a
`ncerca s\ «repare» nu
trupul unui pacient, ci com-
portamentul individului ca-
re a gre[it fa]\ de soci-
etate�, declar\ pe pagina
de start a site-ului dl ma-
gistrat dr. Emilian St\ni[or.
Cum �repar\� comporta-
mente un gardian numai
pu[c\ria[ii ne-ar putea po-
vesti. Dar cum se str\duiesc
realizatorii site-ului s\ �`n-
gr\deasc\� anumite aspecte

ale realit\]ilor din pu[c\rii ne
putem da seama [i singuri.

Iat\ cum sun\ un comu-
nicat de pres\ postat pe
http://www.anp-just.ro:
�Ast\zi, la orele 16.40, a
fost prins de]inutul Gilla
Marian de la Penitenciarul
Poarta Alb\, care a p\r\sit
locul de munc\ duminic\,
22.06.2003. De]inutul a
fost descoperit de c\tre per-
sonalul penitenciarului la
un kilometru de unitate, pe
drumul dintre localit\]ile
Poarta Alb\ [i Nazarcea, [i
adus la penitenciar�. S\ ne
fie clar! De]inutul Gilla Ma-
rian nu a evadat. El �a p\-
r\sit locul de munc\� din
neaten]ie, `n timp ce urm\-
rea un flutura[ care zbura
din floare `n floare. Total
`nt`mpl\tor � cine zice c\
Gilla Marian a fost fug\rit
cu c`inii-lup minte! �, de-
]inutul �a fost descoperit�
`n timp ce se `ntorcea mol-
com spre unitate [i a fost
ajutat s\ revin\ `n cele mai
bune condi]ii la p`rnaie.
Un alt caz de pu[c\ria[
vis\tor este �Constantin
George, care a p\r\sit punc-
tul de lucru exterior Tracon
S.A. al Penitenciarului Br\-
ila. Acesta a fost g\sit de
c\tre personalul peniten-
ciarului, `n colaborare cu
organele de poli]ie, `n timp
ce se deplasa c\tre locali-
tatea de domiciliu�. Dato-
rit\ bunelor condi]ii din `n-
chisoare, uitase omul unde

se afl\ [i �se deplasa� li-
ni[tit c\tre cas\. ~n fine, ca
s\ termin cu cei care �[i-au
p\r\sit locul de munc\�,
s\-l mai pomenesc doar pe
unul care �s-a deplasat spre
zona de frontier\, unde stu-
dia posibilitatea trecerii
frauduloase a acesteia�. Pro-
babil c\ `n acest caz avem
de-a face cu un intelectual.

Dulcea limb\ de lemn
merge `n orice situa]ie. {ofe-
rul unei dube cu de]inu]i s-a
r\sturnat `n [an]. Au murit
[ase oameni [i au fost r\ni]i
[aptesprezece. La ce con-
cluzii s-a ajuns? �1) plani-
ficare [i organizare defec-
tuoas\ a activit\]ii de trans-
port; 2) ineficien]a ac]iuni-
lor de control, `ndrumare [i
instruire a personalului cu
func]ii de execu]ie; 3) mani-
festarea unei atitudini super-
ficiale [i tolerante `n ceea ce
prive[te verificarea st\rii
psiho-fizice a conduc\torilor
auto la plecarea `n misiune.�

N-are rost s\ continuu
cu exemplele. Celor care
admir\ c\r]ile semnate de
Ilf [i Petrov le recomand co-
municatele de pres\ de pe
site-ul http://www.anp-just.
ro. Cu siguran]\ c\ [i marii
scriitori ru[i ar fi invidio[i
pe func]ionarii care, �pe
linia armoniz\rii practicii
penitenciare cu cerin]ele
europene�, deruleaz\ un pro-
gram experimental intitulat
�E[ti liber s\ tr\ie[ti printre
noi�.

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

V oi nu m-a]i `ntrebat niciodat\
de ce am capul `n d`mburi. Ce
vre]i? E capul meu [i mi-l mo-

delez cum vreau. Spre exemplu, m`i-
ne vreau s\-mi bat opt cuie `n ceaf\
ca s\ m\ dea la televizor.

Treaba s-a petrecut iarna. M-am
trezit diminea]a pe un trotuar, cu trei
cucuie imense `n cre[tet, care m\ du-
reau de parc\ ar fi fost patru. Ridi-
c`ndu-m\, cu greu am observat un
]ur]ure imens f\cut ]\nd\ri l`ng\ mi-
ne. Aha! Deci proprietarul nu a cata-
dicsit s\-[i cure]e naibii strea[ina.
Vrea s\ omoare lumea cu ]ur]uri. S\-l
t`r`im prin tribunale, s\-i lu\m tot ce

are! {i ce dac\ era casa unei babe de
80 de ani? S\ pl\teasc\! S\ fac\
pu[c\rie! St\ degeaba [i statul o `m-
bog\]e[te cu c`te un milion [i jum\-
tate `n fiecare lun\. Cic\ `[i cump\r\
medicamente!? C\cat! Droguri, asta
`[i cump\r\. Pe banii no[tri. {i o-
moar\ cet\]enii cu ]ur]uri.

La proces, baba nu a venit. Murise
de frig. A ap\rut o vecin\ septagenar\
care cic\ v\zuse faza. Eram beat [i
doi ]igani mi-au dat `n cap ca s\-mi ia
banii. A� dracului babe, cum manipu-
leaz\ ele justi]ia!

Bobi

Babele au bani!

Am stat `n gazd\ aproape doi ani `ntr-o c\su]\ plasat\
`ntre stadionul echipei de fotbal Poli Ia[i [i Penitenciar.
C`nd era meci, asistam, de voie, de nevoie, la spectacolul
libert\]ii dezl\n]uite. Urm`nd un anume firesc al lucrurilor,
de la penitenciar n-ar fi trebuit s\ se aud\ nici musca.
Fals. Ba chiar `mi amintesc clar o zi `n care, trec`nd pe o
str\du]\ din apropierea penitenciarului, pe o c\ldur\ de
peste 30 de grade, am avut brusc senza]ia c\ dincolo de
gratii zb`rn`ie un roi de viespi uria[e care-[i atac\ `nne-
bunite matca. Capete din interior nu prea po]i z\ri.
Schelete metalice cu geamuri mate acoper\ gratiile [i
chipurile de dincolo. Doar m`ini strecurate pe sub gardul
de metal. {tiu un loc pe acest gard ce `nconjoar\ `nchi-
soarea care poart\ urmele rudelor [i prietenilor celor afla]i
`n\untru. Acolo vin cunoscu]ii [i se ca]\r\ pentru a sta de
vorb\ cu m`inile pu[c\ria[ilor. Am v\zut odat\ chiar [i o
t`n\r\ mam\ ridic`ndu-[i copilul deasupra capului, pentru
a-l ar\ta unei m`ini care flutura la fereastr\. Am fost martor
`ndep\rtat [i la o scen\ mai vesel\: `n curtea interioar\ a
`nchisorii, o fanfar\ interpreta din Bregovic. Iar pu[c\ria[ii,
`n cor, urlau mai tare dec`t mul]imea de pe stadionul lui
Poli: Ka-la[-ni-kov! Ka-la[-ni-kov!

E[ti liber s\
tr\ie[ti printre noi!

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



Doris Mironescu

S `nt u[or vizibile acele
note care apropie ro-
manul lui Barbu de

literatura nou\zecist\. De
pild\, ata[amentul protago-
nistului Tache Enoiu fa]\ de
memoria tat\lui s\u mort a-
minte[te de confesiunile fa-
miliale ale lui Cristian Po-
pescu, dup\ cum mizerabi-
lismul, cultivarea obstinat\
a unui limbaj [i a unor i-
magini violente `l evoc\ `n
bun\ m\sur\ pe Radu Al-
dulescu, cel din ~ngerul `n-
c\lecat sau Amantul coli-
v\resei. ~n schimb, imagi-
nea familiei desocializate,
`n care nimeni nu-l mai `n-
]elege pe cel\lalt, ì apar-
]ine `ntru totul lui Petre
Barbu, ea reg\sindu-se [i
`n romanul s\u anterior,
Dumnezeu binecuv`ntea-
z\ America.

Fantasticul
[i mizeria

Degradarea lumii din
cartea lui Barbu este
pitoreasc\ [i simbo-
lic\: familia destr\ma-
t\, `n care toat\ lumea
ur\[te pe toat\ lumea,
din ora[ul siderurgic
e[uat pe un ]\rm mur-
dar de Dun\re, blo-

cul de locuin]e mizer, `n-
ghesuit de alte blocuri de
locuin]e mizere, `n fine,
�Complexul� alimentar a-
bandonat, la por]ile c\ruia
`nghe]au pe vremuri la cozi
oamenii muncii, ast\zi de-
vastat periodic de bande de
�turba]i�, [i care `[i g\se[te
un miraculos ap\r\tor `n
persoana unui ins confuz [i
t\l`mb de 41 de ani, trans-
form`ndu-se astfel `n teatru
de b\t\lii cu miz\ mult mai
mare. Nu mai vorbesc de
caracterele puse `n joc, me-
nite a ilustra varietatea vi-
cioas\ a societ\]ii contem-
porane, de la afacerista du-
bioas\ la animatoarea de
discotec\ [i de la func]io-
narul Institutului Român de
Istorie Recent\ la pre[edinta
isteric\ a unei funda]ii me-
nite s\-i mascheze acesteia
frustr\rile.

Insisten]a autorului `n
zona patologiei rela]iilor
umane, preferin]a pentru
un limbaj violent, lipsa de
orizont a situa]iilor descri-
se comploteaz\ toate `n
sensul destabiliz\rii con-
fortului de lectur\ al citito-
rului. Acesta este un lucru
bun, c`t\ vreme destabili-
zarea nu se face gratuit. ~n
prima parte a romanului,
mai ales, Petre Barbu se
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carte printre r`nduri

SEMNAL

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

Ca s\ arate ca un om, Isserley [i-a tr\dat specia [i propria natur\. Pe o autostrad\ din
mun]ii Sco]iei, ea iese `n fiecare zi la v`n\toare de autostopi[ti tineri [i musculo[i. ~nceput
de pulp fiction, s-ar putea crede. Pe care `i aduce la ferma Ablach, pentru a fi tran[a]i [i
procesa]i. S\ fie roman poli]ist? Iar apoi trimi[i `ntr-o ]ar\ `ndep\rtat\, `n care carnea de
vodsel se vinde la pre]ul oxigenului pe o lun\. Science fiction? Distopie? Sau, poate, nu
exist\ tr\dare `ntre specii, pentru ca to]i s`ntem la fel sub piele � iar categorizarea pe
specii biologice (sau genuri literare) devine un nonsens, inutil\ sau amoral\. E limpede c\
romanul Sub piele rezist\ clasific\rilor, totu[i poate fi descris ca un science fiction
mundan, `n sensul c\ se `nt`mpl\ aici [i acum, cu influen]e din proza lui Kafka, Vonnegut,
Huxley sau Orwell. Foarte economic scris, romanul nu d\ lec]ii, dar pune probleme de
moral\ mai pu]in obi[nuite � cum ar fi interspecialitatea (grija `ntre specii), canibalismul,
vegetarianismul sau tehnologiile corpului. Cu un destin literar pe m\sur\, Sub piele ar
putea deveni noul 1984 al secolului care tocmai a `nceput.

Michel Faber, Sub piele, colec]ia �Literatur\ [i memorialistic\�, traducere de Domnica
Drumea, Editura Humanitas, 280 de pagini, 250.000 de lei

prefa]\ de Sanda Cordo[,
colec]ia �Ego. Proz\�,
Editura Polirom, 2005.

Pantofi
cu decolteu la glezn\

C `t de t`rziu am priceput c\ tr\iesc! Nu [tiam� dup\
cum nu `nv\]asem c\ o s\ mai [i mor, ce ciudat!,
neap\rat o s\ dispar, f\r\ nici o sc\pare� un soi

de examen am`nat ve[nic `n alt\ toamn\, la care cazi
obligatoriu� Fiindc\ nu am crezut niciodat\, de-adev\-
ratelea, `n �via]a� de dincolo, de �dup\�� A[ mai fi putut
mirosi �acolo�, cu l\comie, iarba rupt\ smoc de pe mar-
ginea [an]ului n\p\dit de brusturi� [i dus\ religios la
n\ri, dis-de-diminea]\, c`nd e `nc\ alb\ de rou\, aproa-
pe `nsm`nt`nit\? A[ mai fi pip\it copacii cu palmele larg
desf\cute, m`ng`indu-le trunchiurile `ndelung, [lefu-
indu-le parc\ scoar]a plin\ de riduri, de noduri, de cle-
iuri secretate ne`ncetat, intim� solidificate, m`ncate cu
poft\, `ngenunchind, scormonind orbe] ca o c`rti]\, cu-
rios s\ descop\r `nceputul r\d\cinilor ascunse labirintic
`n p\m`nt. {i brusc, d`ndu-mi seama, `n]eleg`nd ferici-
rea faimoas\ a clipei, scurgerea ei perlat\, prelingerea-i
uleioas\� m-am lovit de regretul urlat c\, uite-o!, nu mai
exist\. Cam la asta m\ g`ndeam, `ntorc`ndu-m\ obosit
acas\, de la un cocktail, rememor`nd am\nuntele, aran-
j`ndu-le `n teancuri, s\ nu le uit� [i nu-mi ie[ea din
minte o femeie pe care o z\risem `n seara aceea� Era
uluitor de frumoas\ [i ea [tia, se f\lea, nu strident, cu
surle [i tr`mbi]e, ci politicos, ferindu-se s\ ne jigneasc\,
s\ ne discrediteze prezen]a precar\ [i a[a� invent`nd
gesturi m\runte, banale� privi]i-m\� privi]i-m\� acum
iau cu m`na mea fin\, luminoas\, orbitoare� confisc
definitiv un fruct de pe farfuria de por]elan `nflorat [i-l
duc, pofticioas\, spre buze� buzele mele ro[ii,
lucioase, c\rnoase umede, `mbrobonate de seva mie-
zului despicat� `l mu[c cu din]ii mei str\lucitori,
n\ucitori, a[eza]i divin unul l`ng\ altul `n gingiile de
velur� voi s`nte]i uimi]i, aiuri]i, aburi]i� `ng`na]i ches-
tii� totdeauna a]i fost cam porci� ha ha ha!� cam
`mpu]i]i� v\ holba]i la mine ca la o halc\ de carne
macr\� ha ah aaahaa!� mestec delicat, silen]ios, cu
ochii pierdu]i, pu]in `nce]o[a]i de vise inaccesibile vou\,
cu pleoapele catifelat l\sate, obtur`nd pe jum\tate
pupila absorbant\� b\, nenoroci]ilor!� acum s`nt o
corabie lung\, supl\, gra]ioas\, cu p`nzele umflate
doldora, bombate delicios� ca [i s`nii mei convec[i,
hm!� o corabie r\sf\]at\, leg\nat\ senzual de valuri
verzi, muzicale, cu crestele `nspumate, cu sirenele
solzoase ie[ind pe trei sferturi, p`n�la buric, p`n\ sub
buric din� plutesc� m\ doare fix `n cur de ce crede]i
voi despre mine, tembelilor!� vorba aia: �S`nt o
doamn\��� iar acum, fi]i aten]i!, fi]i aten]i!� `mi mi[c
trupul superb, tentant, dotat� clatin, �b\tut\ de v`nt�,
talia mea gr\su]\� `ns\ sub]ire� pivot`nd-o alene pe
[olduri� merg ca pe s`rm\, fac pa[i� la mare
`n\l]ime� periculos, desigur� sub mine nu-i nici o
plas\, oric`nd pot s\ cad mortal� da� nu v\ dau eu vou\
satisfac]ia asta!� voi abia a[tepta]i s\-mi culege]i port-
jartierul cu f\ra[ul� s\raca!� s\ m\ t`ngui]i� s\ m\
proteja]i la bibilic\, la turturic\� nooo, domnilor, eu�
dac\ `mi scot omopla]ii `n eviden]\, duc`nd lent coatele
`napoi, z\pada lor str\lucitoare v\ t`mpe[te, v\ b`lb`ie
creierul `n ]east\, deveni]i epileptici ca Idiotu� lu�
Dostoievski, intra]i `n crize cu cl\buci� accept doar
deliruri dulci, constituite tandru, nostalgic, infinit de du-
ioase, calde� [i, `n sf`r[it, m\ aplec� durere!, teroare!,
ghilotin\!� v\ simt cu fesele mele rotunde, perfecte,
rotitoare� v\ intuiesc pe fiecare `n parte, cu l\bu]ele
sclipirilor voastre echivoce� mi le apas\, le ciupesc, le
pre]eluiesc, le c`nt\resc, le ador\, le str`ng la piept, `[i
fac icoane moi din ele, altare� totdeauna a]i fost voi
cam porci� cam idolatri� ete!� biserica din fund! {i
pantoful meu e decoltat ad`nc� port viorele proaspete
la glezn\� degetele labei mele delicate, flexibile, au
unghii sidefii, c\lc`iele mi-s roz� Confuz, deprimat, de-
zolat c\ nu reu[isem s\ m\ apropii de sufletul ei, s\-i
dest\inui afec]iunea mea stranie, c\zut\ cam hodo-
ronc-tronc din ar]ar, netrucat\ de versuri, de cuvinte�
m\ `ntorceam care va s\ zic\� b\nuiam c\ nu o voi
mai `nt`lni niciodat\� sau, oricum, nu `n dispozi]ia
p`lp`itoare din ziua, m\ rog, din seara aceea� {i-mi
repetam: c`t de t`rziu am priceput c\ tr\iesc� {i
restul� cu tot tac`mul�

Petre Barbu,
Blazare

Petre Barbu face parte dintr-o grupare de scriitori
afirma]i la `nceputul anilor �90, printre care Cristian
Popescu, Ovidiu Nimigean, Ioan S. Pop, Radu
Aldulescu, Daniel B\nulescu, grupare slab
coagulat\ [i, de altfel, repede disp\rut\, din care
au r\mas c`teva individualit\]i puternice, ale c\ror
opere `[i a[teapt\ rotunjirea,

mereu am`nat\ de un dispre] fa]\ de (ca s\ preiau
o formul\ poetic\) �h`rtiile destinate viitorului�. ~n
proz\, �nou\zecismul� s-a remarcat `n primul r`nd
prin atitudinea etic\ ce corespundea unui segment
tematic bine definit, [i mai pu]in prin originalitatea
stilistic\ fa]\ de optzecismul anterior, care, de
altfel, l-a [i asimilat, f\r\ mari proteste. Romanul
ap\rut anul acesta este o mostr\ solid\ de
nou\zecism, `mp\rt\[indu-se din spiritul �tinerilor
furio[i� de atunci.

Un �t`n\r furios�, acum
pu]in mai `n v`rst\



delecteaz\ pun`nd `n [ir
abera]iile existen]ei postto-
talitare `ntr-o lume marcat\
ad`nc de urmele trecutului.
Oamenii s`nt caricaturi care
servesc la compunerea unui
amplu decor, de o dezolant\
familiaritate: �~n fa]a noas-
tr\ se desf\[ura, ca un dino-
zaur, combinatul siderur-
gic, la st`nga dormea `n fa-
liment fabrica de `mbute-
liat Coca-Cola, la dreapta
se `ntindea cimitirul alb [i
`nghe]at, cu mor]ii ora[ului
nostru din ultimul deceniu
al secolului XX, `n spate
ne a[tepta cartierul de blo-
curi ridicat `n anii �60, iar
deasupra str\lucea un soare
ipocrit de ianuarie. De-abia
atunci am izbucnit `n pl`ns�.
Cum se vede, ur`]enia [i
triste]ea vin `n cascad\,
ceea ce, p`n\ la urm\, pro-
duce un efect comic. Acest
efect nu este sus]inut `ns\
pe `ntreaga durat\ a nara-
]iunii, iar asta face nece-
sar\ deplasarea interesului
de lectur\ `n alte direc]ii,
cum este aceea a fantasti-
cului.

~n a doua parte, romanul
adun\ semnele fantasticu-
lui, risipite p`n\ atunci prin-
tre pagini, [i `ndep\rtarea
de la realitatea fotografic\
este deplin\. Romanul vi-
reaz\ spre parabol\, o dat\
ce �Complexul�, care s-a
aflat `n centrul tuturor mi[-
c\rilor de p`n\ atunci, `n-
cepe el `nsu[i s\ se mi[te,
`ndep\rt`ndu-se de ora[ cu
o vitez\ de 200 de metri pe
or\. ~ntr-o combina]ie ine-
dit\ de Saramago [i Luca
Pi]u, �sinecdoca totalitar\�
a comunismului autohton
navigheaz\ pe uscat, avan-
s`nd mai `nt`i `n interiorul
]\rii, sub forma unei dis-
coteci itinerante, apoi tra-
vers`nd mun]ii, `n chip de
�Muzeu al Tragediei, Dis-
per\rii [i Mor]ii� (de a fi
stat odat\ la cozi ca s\ po]i
cump\ra lapte [i p`ine), `n
fine, dep\[ind grani]ele
]\rii pentru a da [i altor
neamuri ocazia s\ ne cu-
noasc\ a[a cum am fost [i
s\ trag\ c`te o petrecere pe
ruinele comunismului.

Pariul etic al
nou\zecismului

Evident, `ntreg romanul e
o �dezbatere� pe tema asu-
m\rii/dep\[irii trecutului,
`ntre cei �n\scu]i cu comu-
nismul `n cap�, care �nu v\
mai s\tura]i s\ vorbi]i des-
pre [...]c`t de r\u a]i tr\it
pe vremea lui Ceau[escu�,
[i tineretul postrevolu]io-
nar, tinerii care �deschise-
ser\ ochii la televizor cu
Ceau[escu ciuruit [i plin de
s`nge�. Problema benefici-
az\ de o mul]ime de lu\ri
de pozi]ie, din partea fo[-
tilor securi[ti, dar [i a actu-
alilor profitori, a mafiei
ruse[ti [i a mili]ienilor ob-
seda]i de �ordine�, a in-
ginerilor din ultimele pro-
mo]ii �optzeciste� [i a co-
piilor de discotec\. C`t\
vreme nu intervin nici un
fel de nuan]e, iar cei care
suport\ efectele tranzi]iei
spre o economie func]io-
nal\ nu s`nt interesa]i deloc
de discu]ie, eforturile de
a-i da de cap\t s`nt vane.
De aceea, cercet\torul de
la Institutul Român de Isto-
rie Recent\ trebuie s\ `i
mituiasc\ pe locatarii din

jurul Complexului cu ali-
mente expirate �de la Uni-
unea European\� ca s\ poat\
denun]a securi[tii. ~ntr-un
astfel de ghem de vinov\]ii
(adev\rul servit la pachet
cu margarin\ expirat\!), e
greu de crezut c\ vinova]ii
se g\sesc to]i de aceea[i
parte a degetului acuzator.
De aceea [i eroul-narator
este unul confuz, incoe-
rent, inocent doar din cauza
lenei sale: la a[a o culp\, a[a
un Saint-Just.

A[ spune c\ romanul lui
Petre Barbu exprim\, poate
cel mai bine `n genera]ia
sa, imperativul etic `n jurul
c\ruia s-a adunat promo]ia
nou\zecist\. Dac\ lumea
prozei sale pare a fi renun-
]at la revendic\ri, autorul
nu a atins nivelul necesar
de imbecilizare moral\ ca
s\ se �blazeze�. ~ns\ o vi-
nov\]ie colectiv\ [i greu de
pus sub acuzare `ntr-un
tribunal terestru face ca
nici acuzarea s\ nu-[i poat\
`ntocmi un rechizitoriu foarte
limpede. Pentru c\ nu mai
e vorba de a judeca �pro-
cesul comunismului� `n ab-
stract, ci procesul unei so-
ciet\]i de in[i confuzi [i

blaza]i fa]\ de orice dorin]\

de problematizare moral\.

Ca s\ poat\ reda per-

sisten]a `n r\u a unei so-

ciet\]i monocrome, autorul

deseneaz\ imagini `n c\r-

bune pe o canava deja nea-

gr\. Desigur, nu e de con-

damnat op]iunea autorului

sau culoarea dominant\ a

viziunii sale despre viitor.

Cu toate acestea, trebuie s\

observ\m o oarecare nea-

ten]ie la nuan]e care mar-

cheaz\ o sl\bire a tonu-

sului fa]\ de 1995, de la

Dumnezeu binecuv`nteaz\

America, scriere mai pu]in

`ncr`ncenat\ [i cu mai am-

ple inser]ii fantastice. Ceva

din personalitatea scrisului

lui Petre Barbu s-a modi-

ficat, `n sensul simplific\rii

epicului [i a cre[terii vio-

len]elor lexicale. C`[tigul

este `n lizibilitate [i `n ac-

tualitatea parabolei: �Com-

plexul� navigheaz\ spre

Spania, la c\p[unari, l\s`nd

`n urm\ o dung\ uria[\ de

p\m`nt netezit. Peste ea se

va turna autostrada na]io-

nal\. Cel mai probabil, `n-

drept`ndu-se tot spre Spania.

Petre Barbu (n. 1962).

Absolvent al Facult\]ii de

Mecanic\ Gala]i.

Debuteaz\ editorial cu

volumul de povestiri

Tricoul portocaliu

f\r\ num\r de

concurs. C`[tig\

concursul de debut

(la sec]iunea roman)

al Editurii Nemira cu

Dumnezeu

binecuv`nteaz\

America, ap\rut `n 1995.

~n 1998, `i apare romanul

Ultima tres\rire a

submarinului legionar.

Cunoscut [i ca dramaturg,

cu piese montate la Bucure[ti

(Teatrul Foarte Mic) [i T`rgu-Mure[

(Teatrul Na]ional), precum [i cu

numeroase piese

nominalizate sau

premiate de UNITER.

Din anul 1992, este

redactor la revista

�Capital�.

printre r`nduri carte
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Afar\ din ad\post este, probabil, romanul lui David Lodge cu
cele mai multe elemente autobiografice. Timothy Young, perso-
najul central al c\r]ii, este un b\ie]el britanic obi[nuit, ce tr\ie[te
sub teroarea bombardamentelor germane din cel de-al doilea
r\zboi mondial [i apoi (`n ciuda faptului c\ Anglia c`[tigase
r\zboiul) `n epoca de �austeritate�, de ra]ionalizare a alimente-
lor [i a celorlalte produse, o perioad\ cenu[ie din istoria Marii
Britanii. Confruntat cu perspectiva unei adolescen]e monotone,
Timothy are `ns\ o [ans\ care `i va oferi o experien]\ de neuitat:
sora lui mai mare, Kath, ajunge secretar\ la o unitate ameri-
can\ din Germania ocupat\ [i `[i invit\ fratele s\ petreac\ vacan]a
de var\ al\turi de ea. Din acest moment, via]a lui Timothy de-
vine brusc extrem de captivant\.

David Lodge, Afar\ din ad\post, colec]ia �Biblioteca Polirom.
Seria de autor David Lodge�, traducere de Radu Pavel Gheo,
352 de pagini, 235.000 de lei

Publicat `n 1932, Orient Express este primul mare succes
al lui Graham Greene (nu `n ultimul r`nd datorit\
ecraniz\rii celebre) [i, `n acela[i timp, primul din seria
celor denumite de el �divertismente� (al\turi de Uciga[ul
pl\tit, Agentul Secret [i Ministerul groazei). Descoperim
aici o galerie de personaje cu care ne vom `nt`lni mai apoi
`n toate c\r]ile ce vor urma [i care l-au f\cut at`t de
cunoscut. Ne defileaz\ sub ochi cam o duzin\ de per-
sonaje, c\l\torind `n Orient Express pe ruta Ostende-Istan-
bul [i reprezent`nd societatea omeneasc\, oarecum ca `n
clasica diligen]\. Unele s`nt `n tren de la bun `nceput, c`teva
urc\ pe parcurs, unele coboar\, iar altele merg p`n\ la cap\t.

Graham Greene, Expresul de Stambul, colec]ia �Biblioteca
Polirom�, traducere de Alexandru Vlad, Editura Polirom,
296 de pagini, 235.000 de lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Mirele

P rintre g`sculi]ele [i femeile fatale ale `nceputului
de secol, Mirele din Appassionata de Ury Benador
e simultan Fecioara [i Lilith. Modest\ literar, nuve-

la scriitorului pe c`t de admirat de Eugen Ionescu, pe at`t
de prost clasat de C\linescu se re]ine m\car prin acest
portret memorabil, un chip `nghe]at `ntre dou\ lum`n\ri
de cear\ mari, `n fa]a unui clavecin. Dac\ personajul prin-
cipal � t`n\rul rabin f\c\tor de minuni, de la Sadagura,
`n care retr\ia sufletul unui sf`nt de prin p\r]ile Cern\u-
]ilor � [i emancipatul Mena[e Kidler, tat\l Mirelei, un
negustor erudit, cititor de �c\r]i spurcate�, s`nt previzibili
`n opozi]ia lor implacabil\, fata e cu totul nea[teptat\.

La 17 ani ne`mplini]i, Mirele, proasp\t `ntoars\ de la
Viena, `i prilejuie[te rabinului clarv\z\tor revela]ia. Prin
fereastra �deschis\ spre Europa� a tat\lui ei, el o aude
c`nt`nd Appassionata lui Beethoven [i [tie c\ i se
transmite ceva: �Dumnezeu st`nd de vorb\ cu propriul
suflet�. ~n economia nuvelei, sim]urile rabinului adoles-
cent, ca [i interpretarea lor mistic\ s`nt `n afara oric\rei
discu]ii, p`n\ c`nd apare Mirele. C`nd o vede, se
`ndr\goste[te pur [i simplu [i `n]elege c\ nu rabini]a
str\vezie de al\turi e jum\tatea lui, ci fata de 17 ani care
`nainteaz\ spre el somnambulic.

~ntreg drumul spre Viena pe care `l face �sf`ntul cel
jidovesc� � din noaptea de {usan Purim p`n\ `n ziua `n-
morm`nt\rii lui Beethoven � este peniten]\ [i trans-
formare. ~ntr-o interpretare hipermodern\, ar fi drumul
pe care Fecioara serafic\ se transform\ `n Lilith, �fiica
necuratului�, egala lui Adam, dar [i rivala lui, victima pro-
priei dorin]e de libertate, h\ituit\, dup\ o legend\ tal-
mudic\, de trei `ngeri nemilo[i, p`n\ la sf`r[itul zilelor.

Ca mesager divin, Mirele e la locul ei. Lucrurile care
nu i se iart\ `ns\ s`nt talentul, inova]ia, pl\cerea perso-
nal\ de a ]ese `n sonata beethovenian\ cuvinte din Im-
nul bucuriei de Schiller, tradus `n ebraic\.

Somnambulica Mirele este, pentru purismele ide-
ologice de[\n]ate ale deceniilor care vor urma, nu doar
spectrul veritabilei purit\]i creatoare, ci [i temuta Lilith,
cea care s-a evaporat c`ndva de l`ng\ coasta consortului,
invoc`nd, o dat\ cu propria-i libertate, Numele sf`nt.

Joi, 24 februarie, la
Libr\ria C\rture[ti din
Capital\, autorii celor
mai recente trei romane
lansate `n colec]ia �Fic-
tion Ltd� a Editurii Po-
lirom se vor `nt`lni cu
cititorii. Astfel, de la ora
17.00, Marin Mincu va
lansa Jurnalul lui Dra-
cula (vor prezenta: Ioan
Buduca, R\zvan }upa [i
Ionu] Chiva), iar de la
ora 18.00, George B\-

l\i]\ [i Nichita Danilov
vor acorda autografe [i
vor vorbi despre cele mai
recente c\r]i ale lor � Lu-
mea `n dou\ zile, res-
pectiv T\lpi. {otronul.

Lans\ri Polirom la C\rture[ti
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interviu `ntrebarea moarte n-are

Interviu de George Onofrei

S-a schimbat `n vreun fel via]a
cotidianului �Adev\rul� dup\
alegeri?

Nu. Cum s\ i se schimbe via]a? Via]a zia-
ristului r\m`ne aceea[i indiferent ce re-
gim politic este, ziarul trebuie s\ apar\ [i
nu tr\ie[te dec`t o zi. Principala problem\
este s\ faci ziarul. Dup\ aceea vezi ce se
mai `nt`mpl\.

V-a ajutat `n vreun fel faptul c\
pre[edintele României, Traian
B\sescu, [i-a oferit garan]iile
pentru libertatea presei?

Nu. Dup\ cincisprezece ani, vorbele nu
m\ mai mi[c\ `n vreun fel. A[tept s\ v\d
fapte. Un folos avem, `ntr-adev\r, [i anu-
me c\ noul regim furnizeaz\ presei mai
mult material dec`t precedentul. Regimul
PSD-ist era destul de cenu[iu, r\zb\teau
pu]in la suprafa]\ convulsiile interne,
deci meseria noastr\ era mai greu de f\cut.
Ace[ti domni care au venit acum, `n frunte
cu Traian B\sescu, s`nt spumo[i, foarte
ofertan]i. Din punctul de vedere al presei,
putem spune c\ ne dau de m`ncare `n
fiecare zi.

Cea mai veche acuz\ care se aduce
Clubului Român de Pres\ este
aceea c\ nu e o asocia]ie a
jurnali[tilor, ci mai degrab\ una a
patronilor de pres\... 

Persoanele care fac astfel de afirma]ii s`nt
fie r\u inten]ionate, fie au interese precise,
care s`nt conjuncturale, `mpotriva Clubu-
lui Român de Pres\. Este vorba despre
ni[te in[i cimenta]i la creier, care func]io-
neaz\ `n g`ndire cu prefabricate. A[a au
auzit [i ei de la unul, de la altul [i, `ntr-un
mod maimu]esc, emit aceea[i sintagm\:
�Clubul Român de Pres\ e un club de
baroni, de patroni ai presei!�. Trebuie s\
fii idiot ca s\ spui asta. Dac\ ve]i lua
arhiva [i ve]i vedea care au fost in-
terven]iile Clubului Român de Pres\ `n
ultimii doi ani, ve]i vedea c`te au fost `n
favoarea baronilor [i patronilor [i c`te au
fost `n favoarea ziari[tilor [i a
libert\]ii presei. {i atunci, doar
dac\ e[ti nesim]it mai po]i s\
spui a[a ceva. Dar, cu si-
guran]\, vor exista destui
care s\ emit\ aceast\ sin-
tagm\ cu baronii. Clubul
Român de Pres\, a[a cum `i
spune numele, ap\r\ inte-
resele [i func]ionarea pre-
sei. De aceea este Clubul
Român de Pres\! Nu este
clubul ziari[tilor români, clu-
bul patronilor români, nu e

clubul editorilor români. Este Clubul
Român de Pres\! C`nd patronii se do-
vedesc a fi `mpotriva interesului na]ional
al presei române, atunci Clubul Român
de Pres\ este `mpotriva lor. C`nd editorii
comit ceva `mpotriva interesului presei
române, Clubul este `mpotriva lor. La fel
este [i `n cazul ziari[tilor. Dar, dac\ se `n-
t`mpl\ s\ avem un conflict `ntre ziari[ti [i
patroni, cum am [i avut, atunci criteriul
dup\ care judec\m este presa. Interpre-
t\m lucrurile [i lu\m o pozi]ie `n interesul
presei. Cine se situeaz\ mai aproape de
interesul presei, fie c\ este ziarist, fie c\ e
patron, beneficiaz\ de sprijinul Clubului.

Sta]i la aceea[i mas\ cu directorii
unor gazete care exist\ doar pentru
c\ cineva are interes s\ existe, nu
s`nt sus]inute de pia]\. Nu crede]i
c\ gira]i aceste personaje prin
prezen]a dumneavoastr\, at`t
moral, c`t [i profesional?

Nu, eu nu girez pe nimeni pentru nimic!
Este din nou o g`ndire dezider\ [i s`nt idei
primite de-a gata. Ce `nseamn\ c\ stau la
mas\? Membrii Clubului Român de Pres\
nu s`nt persoane, s`nt societ\]i. Aceste
societ\]i, care pl\tesc o cotiza]ie la club,
`[i desemneaz\ un reprezentant `n Con-
siliul de Onoare sau `n Club. ~n afara
unor probleme legate de cazier, de infrac-
]iuni, de datorii nepl\tite sau lucruri de
soiul acesta, noi nu putem respinge o
persoan\ desemnat\ de societate s\ o re-
prezinte `n Club. Faptul c\ unele dintre
persoanele care se afl\ acolo, `n Consiliul
de Onoare, stau la mas\ cu mine [i nu s`nt
pe placul altora este o chestiune pe care
n-o decide Clubul. Deci eu nu pot s\ intru
`n interiorul societ\]ii respective [i s\
determin pe cine s\-mi trimit\. A[a fac
ziarele `n clipa de fa]\, ele aleg anumi]i
oameni `n frunte � nu Clubul `i pune pe
respectivii directori sau redactori-[efi, `i
pun respectivele publica]ii. Eu ce s\ fac?
N-am cum s\ resping nici o publica]ie [i
nici o persoan\ pentru c\ nu place, pentru
c\ are o imagine proast\ `n pres\ [i `n
opinia public\. Nu pot. Acestea nu s`nt cri-
terii. Singurul criteriu de admisie aici este

cel de corectitudine legal\. Lu-
crurile se vor schimba,

`n leg\tur\ cu ceea
ce m\ `ntreba]i, a-

tunci c`nd se vor
schimba repre-
zent\rile ziare-
lor respective.
Aceast\ mi[ca-
re va trebui s\
vin\ din inte-
riorul unit\]ilor
de pres\, [i nu

de la Club. Clu-
bul doar reune[-

te reprezentan]ii
respectivelor

uni t\ ] i .
Deci

nu-mi mai repro[a]i mie lucrul acesta, re-
pro[a]i-le ziarelor `n cauz\!

Cum vede]i rela]ia dintre patronat [i
jurnali[ti `n momentul de fa]\?

Rela]ia mai trebuie reglementat\. Dup\
p\rerea mea, ea nu este `nc\ suficient re-
glementat\ [i nici suficient `n]eleas\,
vorbind de cultura managerial\. Ziari[tii
nu `n]eleg c\ patronul este un proprietar
[i c\ un ziar este o afacere. ~n ultim\ in-
stan]\, un ziar este o afacere, nu este nici
bibliotec\, nici Analele Academiei. La
r`ndul lui, patronul trebuie s\ `n]eleag\ c\
nu poate s\ fac\ ce vrea el cu ziarul
respectiv. Sigur c\, el fiind proprietar,
este la fel ca un proprietar de fabric\. Dar
[i un proprietar de fabric\ are anumite
reguli sindicale pe care trebuie s\ le
respecte. Nu poate s\ fac\ ce vrea cu
muncitorii respectivi. Deci s`nt o dat\
regulile date de Codul Muncii, de
contractul colectiv de munc\, pe care
patronul trebuie s\ le respecte, apoi s`nt
ni[te reguli sintetizate de Club `ntr-un
Cod deontologic pe care trebuie s\-l
respecte [i patronii, [i ziari[tii. De
exemplu, `n conflictul dintre �Eveni-
mentul zilei� [i trustul Ringier, nu s-a
`n]eles c\ un grup de ziari[ti nu poate s\
cear\ o anumit\ linie editorial\. Nu are
c\derea s\ cear\ asta. ~n cazul �României
libere�, este inadmisibil ca un patron s\
treac\ peste conducerea profesional\ a
redac]iei [i s\ `ncerce s\ influen]eze
politic, direct, simpli redactori. Iat\ deci
ni[te reguli care trebuie puse la punct `n
continuare pentru ca aceast\ rela]ie
patron-ziarist s\ fie `n sprijinul [i `n
slujba presei.

C`t de mult v-a deranjat acea
scrisoare deschis\ a lui Robert
Turcescu din �Cotidianul� care
a ap\rut imediat dup\ ultima
confruntare a celor doi candida]i
la func]ia de pre[edinte?

Nu cred c\ este un lucru at`t de impor-
tant `nc`t s\ discut\m despre asta.

Turcescu a scris o scrisoare. Ce
crede]i c\ s-a `nt`mplat a-

tunci � e scrisoarea lui nu
[tiu cine. Nu m\ preo-

cup\ `n nici un fel.
Domnul Turcescu a
considerat c\ trebuie s\

scrie acea scrisoare,
s\ fie s\n\tos.

Putea s\ `mi dea
[i un telefon

`nainte, a[a cum vorbiser\m de at`tea ori,
[i m\car s\ m\ `ntrebe: �Domnule, ce se
`nt`mpl\, nu `n]eleg?�. Turcescu nu mi-a
dat nici un telefon. Domnul Turcescu a
considerat c\ trebuie s\ produc\ acea
scrisoare, s\ fie s\n\tos. Nu m\ inte-
reseaz\!

De ce nu a]i considerat necesar s\-i
r\spunde]i? Erau ni[te lucruri
punctuale pe care vi le repro[a.

Nu am chef s\-i r\spund domnului Tur-
cescu, e foarte simplu. Cine este acest
domn Turcescu ca s\-i r\spund? S\-[i
fac\ gazet\ria lui, eu mi-o fac pe a mea.
Nu v\d care este problema [i de ce
trebuie s\ r\spund. E obligatoriu s\
r\spund dac\ cineva `mi adreseaz\ o
scrisoare deschis\? Domnul Turcescu are
dreptul s\ scrie ce dore[te [i eu am drep-
tul s\ nu r\spund.

Cum vede]i conflictul iscat `ntre
Valentin Nicolau [i pre[edintele
]\rii, care a degenerat [i `n
scandalul telefoanelor t\iate?

Este, dup\ p\rerea mea, o gre[eal\ de
comportament a domnului Traian B\-
sescu, care a gestionat foarte prost ceea
ce s-a `nt`mplat acolo. Ce s-a `nt`mplat
acolo a fost, dup\ p\rerea mea, o pro-
vocare `n toat\ regula. Acea a[a-zis\
scrisoare pierdut\, acel mail al domnului
Radu C\lin Cristea numai `nt`mpl\tor n-a
fost interceptat. E limpede ce a fost acolo �
o provocare, la care domnul B\sescu a
r\spuns cum se poate mai prost: ener-
v`ndu-se, lu`nd acea m\sur\ deja de Ilf [i
Petrov. Imagina]i-v\ cum s-au dus \ia cu
sculele, a venit STS-ul, a mobilizat
Consiliul Suprem de Ap\rare a }\rii ca
s\-i smulg\ firul din perete lui Nicolau.
P\i, nu se poate, s`ntem `n grotescul
avansat cu a[a ceva! Dup\ aceea l-a b\gat
pe Nicolau `n formol. ~n formol se bag\
mor]ii... Sigur c\, gazet\re[te, po]i s\ ai
un limbaj de felul acesta, dar ca pre-
[edinte al ]\rii nu te exprimi a[a... Dom-
nul B\sescu continu\ s\ fie un candidat la
pre[edin]ie, `n plin\ campanie, care nu
dore[te s\-[i ia `n primire func]ia. Un
pre[edinte nu vorbe[te a[a. Un pre[edinte
venea [i spunea sec: �N-am nici o
leg\tur\ cu toate aceste sfor\rii din jurul
televiziunii publice, nu am propus pe
nimeni, cum nici nu am c\derea, e treaba
Parlamentului s\ judece!�. Asta era.
Trebuie totu[i s\ mai ra]ion\m [i potrivit
func]iei pe care o avem.

Cristian Tudor
Popescu
(n. 1956, Bucu-
re[ti) este
redactor-[ef la
cotidianul
�Adev\rul� [i
unul dintre cei
mai prestigio[i
gazetari din
România de
dup\ 1989
A urmat Liceul
�Mihai Viteazul�
[i cursurile
Facult\]ii de
Automatiz\ri [i
Calculatoare a
Institutului
Politehnic din
Bucure[ti

Proiectele literare mi le
face domnul B\sescu 
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Nu crede]i c\ Traian B\sescu
r\spunde prin acest gen de ac]iuni
unei a[tept\ri `n r`ndul popula]iei?
Se mir\ cineva de faptul c\ Traian
B\sescu reac]ioneaz\ astfel?

Dar eu am voie s\ fiu nemul]umit de lu-
crul acesta? Asta e meseria mea de
gazetar: s\ privesc lucrurile [i s\ le
interpretez a[a cum le `n]eleg eu. Chiar
dac\ o mare mas\ de popula]ie este
`mpotriva mea sau a ceea ce spun! Nu mi
s-ar `nt`mpla prima dat\ `n carier\ lucrul
acesta... ~n cincisprezece ani de gazet\rie
au fost nenum\rate situa]iile `n care m-am
situat contra curentului.

Se pare c\ masa despre care
vorbi]i nu este `ns\ at`t de mare, de
vreme ce a]i primit pentru a doua
oar\ premiul de cel mai iubit
gazetar.

P\i, poate c\ nu este. O s\ r`de]i, dar este
o chestiune foarte interesant\ [i de supra-
punere aici. Oric`t ar p\rea de paradoxal,
mul]i dintre cei care m-au votat pe mine
pentru acest titlu l-au votat [i pe Traian
B\sescu. E un paradox al societ\]ii
române[ti. Sau poate nu e. Eu nu am dorit
niciodat\ s\ m\ fac simpatic nim\nui. Nu
s`nt preocupat de a fi simpatizat de
cineva. Eu s`nt preocupat de a exprima
`ntotdeauna exact ceea ce cred eu c\ este
adev\rul.

Atunci se verific\ faptul c\ cel mai
r\u, cel mai `ncr`ncenat gazetar
este [i cel mai iubit?

Am obosit s\ mai aud cuvintele astea:
`ncr`ncenat, r\u... Nu s`nt nici r\u, nici
`ncr`ncenat. N-am nici o treab\ cu
lucrurile acestea. Vede]i, acesta este pre-
fabricatul de g`ndire `n leg\tur\ cu mine.
Probabil c-o s\ mor cu el `n spinare.
V-am spus, nu am vrut neap\rat acest pre-
miu [i probabil c\, dac\ s-ar face acum con-
cursul �Cine este cel mai du[m\nit gazetar
din România�, l-a[ c`[tiga [i pe acela.

Ave]i `n momentele acestea un
proiect literar la care lucra]i sau v\
preocup\ doar gazet\ria?

Proiectele literare mi le fac domnul
B\sescu, domnul Iliescu, Alian]a... Eu a[
vrea s\ m\ duc s\-mi v\d de literatur\...
De altfel, asta [i voiam. Visam s\ mai
scriu ceva, s\-i mai dau domnului Lu-
pescu, la Polirom, dar, dac\ nu m\ las\
unii politicieni, ce s\ fac?! Vede]i [i dum-
neavoastr\ c\ exist\ `nt`mpl\ri la ora asta,
nu po]i s\ stai pe margine.

Cartea dumneavoastr\ Libertatea
urii s-a num\rat printre cele mai
bine v`ndute la T`rgul de Carte Gau-
deamus [i are un `nsemnat succes
`n libr\rii. E cert c\ lumea are
nevoie, din punctul unora de ve-
dere, de un Cristian Tudor Popescu
`ntr-o doz\ mai mare dec`t cea pe
care le-o oferi]i la ziar sau la tele-
vizor. Cum a ap\rut Libertatea urii?

E o carte f\cut\ din articole din �Adev\-
rul literar [i artistic� [i �Adev\rul�. Au
fost alese pe criteriul valorii literare. Am

eliminat deci acele articole care au va-
loare literar\ mai sc\zut\, marcate pu-
ternic de politic sau de situa]ia `n cauz\.
Am ales articolele pe care eu le consider
valabile din punct de vedere literar [i
le-am pus `n aceast\ carte. Ele s-au `n-
chegat dup\ aceea, `n timp, prin canale
subterane [i chiar constituie o lucrare
`nchegat\, de sine st\t\toare, asupra unei
perioade.

Spunea]i: �C`nd am dubii, mai bine
nu scriu nimic�. De ce ar trebui
lumea s\ afle doar certitudinile
dumneavoastr\?

~n general, eu vreau s\ comunic ceva c`t
de c`t valabil popula]iei. Spre deosebire
de literatur\, care comport\ un grad des-
tul de mare de relativitate. Aici po]i s\
faci jocuri intelectuale, po]i s\ r\m`i pe
muchie `ntr-un text literar, la urma urmei
poate s\ conteze doar scriitura, [i nu
neap\rat ni[te adev\ruri pe care le spui
acolo � dimpotriv\, textul poate s\ fie
fals, ilogic de la un cap\t la altul. Dac\ el
e valabil din punct de vedere estetic, `n
literatur\ nu e nici o problem\. ~n
gazet\rie nu merge. ~n gazet\ria de coti-
dian te adresezi unei mase mari de
oameni, unor indivizi de standard mediu,
nu te adresezi unor genii, unor speciali[ti
`n literatur\. Ace[ti oameni trebuie totu[i
s\ plece cu ceva din textul respectiv, cu
un mesaj, cu o idee, o constatare final\ c`t
de c`t sigur\. Un text gazet\resc relati-
vizat literar de la un cap\t la altul este
ineficient, oric`t de bine ar fi scris.

~ntr-o emisiune a lui Emil
Hurezeanu afirma]i c\ ]ine]i ca
România s\ ajung\ la un anumit
standard, s\ se elibereze de trecut,
ba mai mult, c\ pune]i um\rul
pentru a realiza acest lucru. Dar,
`n momentul `n care acest lucru va
fi realizat, dumneavoastr\ nu mai
dori]i s\ face]i parte din acea
realitate. Nu pute]i tr\i dec`t `ntr-o
Românie `n etern\ tranzi]ie?

Da. Dac\ m\ duc la ceea ce ar trebui s\
ajung\ România, dac\ m\ duc acum la
Bruxelles, la Washington, dup\ o s\pt\-
m`n\ m\ apuc\ nebunia. Eu nu suport
lumea aceasta. E o lume limfatic\, tern\,
cenu[ie, o lume lipsit\ de via]\. Nu pot s\
tr\iesc `n acest capitalism occidental
c\tre care tindem noi. Dar asta nu `nseam-
n\ c\ nu lupt pentru ca România s\ ajung\
acolo. {i, o dat\ ce România va ajunge
acolo, voi spune: �Dragi compatrio]i, na,
s\tura]i-v\ acum!�, numai c\ eu m\ duc
acas\ pentru c\ [tiu foarte bine c\, dac\ a[
fi putut s\ tr\iesc acolo, a[ fi plecat din
România. Dar eu nu pot. R\m`n aici, `n
aceast\ Românic\, [i, dac\ ajunge Bucure[-
tiul ca Bruxellesul, atunci chiar m\ `nchid
`n cas\ sau, nu [tiu, o s\ v\d eu ce fac... 

�De obicei, tinerii pot fi uneori mai
conformi[ti [i mai aluneco[i dec`t
b\tr`nii.� Unde se aplic\ asta cu
prec\dere: `n mediul literar, `n cel
gazet\resc...?

Peste tot. Eu am avut ani de zile o
marot\: �Solu]ia tuturor relelor care ne

apas\ `n clipa asta s`nt tinerii�. Ei, am
mai renun]at `n ultimii ani la acest\ idee,
pentru c\ am v\zut at`tea exemple triste
de tineri b\tr`ni, de tineri deja ac]ion`nd
ca ni[te intrigan]i vechi, de stalini[ti de
cincizeci de ani, copiind cu o vitez\
extraordinar\ toate defectele b\tr`nilor
din bran[\, `nc`t... ~n plus, mai e ceva, o
diferen]\. Aceast\ genera]ie mi se pare `n
primul r`nd inconsistent\. {i noi, pe
vremea noastr\, consumam b\uturi alco-
olice. {i noi f\ceam chefuri, f\ceam
a[a-numitele �ceaiuri�. Sigur c\ [i noi ne
`mb\tam pulbere, ne g\sea diminea]a cu
o ]igar\ `n col]ul gurii, cu capul plin de
alcool [i a[a mai departe. Dar, dup\ ce se
termina chestia asta, noi ne duceam la
treab\ [i mai to]i colegii din genera]ia
mea au ajuns c`te ceva pe lumea asta. ~n
ciuda vie]ii zbuciumate pe care am dus-o
`n liceu [i studen]ie. Ei, la genera]ia de
acum, dac\ bairamul ar dura la nesf`r[it
ar fi foarte bine. Exist\ o dorin]\ de su-
perficialitate, de via]\ tr\it\ `n stil �dolce
vita� pe care noi n-am avut-o, `n ciuda
faptului c\, repet, n-am fost deloc ni[te
sfin]i sau ni[te dedica]i muncii patriotice
voluntare, comuniste. {i noi eram suficient
de agita]i, dar eram mai consisten]i.

S`nte]i din 1992 redactorul-[ef al
�Adev\rului literar [i artistic�.
Atunci c`nd a]i preluat redac]ia,
erau acolo [i Dinu S\raru... [i Iosif
Sava... ~mi este greu s\ mi-i
imaginez pe ace[tia st`nd la aceea[i
mas\. Cum era acea perioad\?

Imagina]i-v\ cum era! Eu eram atunci ca
acela din Doctor Jivago, cu ochelari [i
costeliv, jucat de Tom Curtney. Venisem
ca `ngerul exterminator acolo ca s\
termin valorile neamului, adunate, cumva
e[uate aici. Era un refugiu la �Adev\rul
literar [i artistic�. Ar\ta sumbru. Avea
80% retururi atunci. Era o jalnic\ foaie
de st`nga, `n sensul prost al cuv`ntului
(pentru c\ exist\ [i un sens bun al
cuv`ntului), zdren]uit\ r\u de tot. {i m-am
chinuit [i eu ni[te ani de zile s\ schimb
percep]ia `n leg\tur\ cu revista.

A devenit un gest reflex dup\ �89
ca, `n cazul sintagmei �de st`nga�,
s\ se adauge c\ nu este vorba
despre �acea st`ng\�... 

Trebuie s\ se spun\, pentru c\ exist\ prea
mul]i care consider\ c\ st`nga este
diavolul. C`nd o s\ dispar\ cei pentru care
st`nga e rea `n orice condi]ii, atunci n-o s\
mai spun nici eu c\ st`nga e [i bun\!

Am `n]eles c\ Iosif Sava a plecat
imediat de la �Adev\rul literar [i
artistic�, acuz`ndu-v\ c\ nu
`n]elege]i marea cultur\... 

Da, da, exact. Mi-a repro[at lucrul acesta.
Eu am fost foarte dur, i-am spus c\ n-are
dec`t s\ plece. N-am dat pe nimeni afar\
atunci. Am spus doar c\ aici trebuie s\
schimb\m lucrurile, aceast\ revist\ tre-
buie s\ se v`nd\, trebuie s\ `nsemne ceva,
nu putem s-o scriem ca s\ o citim noi `n
redac]ie. E jenant, la a[a ceva nu pot s\

lucrez! {i am impus ni[te criterii de per-
forman]\, la care cei mai mul]i nu au
f\cut fa]\. Iosif Sava a plecat din start,
spun`ndu-mi c\ nu dore[te s\ fac\ a[a
ceva, dup\ care mi-a dat telefon, peste un
an � iat\ ce `nseamn\ un om mare �, [i
mi-a spus: �Eu n-am `n]eles, dumnea-
voastr\ a]i avut dreptate. Acum v\d ce
face]i la «Adev\rul literar [i artistic»,
prin urmare v\ invit la o serat\ s\ dis-
cut\m�. Lucru care era uluitor. ~n 1993,
eu am fost invitat la o �Serat\� cu Iosif
Sava, de unul singur, [i atunci nu eram
Cristian Tudor Popescu de azi. ~n 1993,
eram un ziarist SF-ist, un SF-ist ziarist �
de doi, trei ani de zile. Nu eram at`t de
cunoscut. {i Iosif Sava a avut curajul s\
m\ invite, s\ stea trei ore [i jum\tate cu
mine, cu Johnny R\ducanu `n emisiune,
dup\ ce se desp\r]ise cum se desp\r]ise
de mine. Iat\ ce `nseamn\ un suflet mare!

Dar Dinu S\raru a r\mas?

Da, a r\mas [i s-a pliat repede pe orice `i
ceream. Era dispus s\ scrie [i SF, dac\
i-a[ fi cerut lucrul acesta. Eu i-am cerut
`ns\ s\ scrie ni[te amintiri de la Teatrul
Mic [i chiar a produs ni[te chestii
interesante, din perioada cenzurii de la
Teatrul Mic. S-o l\murim [i cu Dinu
S\raru. El este demonizat acum, parc\ ar
fi diavolul lui Bulgakov! Dinu S\raru
este un scriitor, s\ fie limpede! Scriitor
care a scris un roman bunicel, Ni[te
]\rani. Este un excelent director de teatru
care, `ntr-o anumit\ perioad\ a culturii
române, a realizat lucruri cu totul deose-
bite din punct de vedere cultural. Punct.
Cine neag\ chestia asta e un dobitoc!
Teatrul Mic [i Teatrul Foarte Mic au fost
ni[te lucruri cu totul deosebite. Eu m\ du-
ceam acolo ca la Mecca. ~n timpul comu-
nismului, acolo am v\zut ni[te lucruri ex-
traordinare. Nu i se poate nega acest rol.
Din p\cate, dac\ Dinu S\raru, dup\ 1990,
s-ar fi retras din zona administrativ\, nu
ar mai fi intrat la Teatrul Na]ional, ar fi
fost mult mai bine pentru el. Are defecte
mari, nu poate s\ tr\iasc\ dec`t `n apro-
pierea puterii, nu poate dec`t cu func]ie,
are nevoie de o reprezentare, de protocol
[i a[a mai departe, are ni[te accese de
grandomanie. |sta e omul. Repet, nu a
fost bun faptul c\ el a persistat `n a fi `n
sistemul cultural românesc, dar ceea ce a
f\cut bine `n cultur\ nu se poate arunca
peste pod. Marile repro[uri care i se aduc
`nc\ lui Dinu S\raru ]in de perioada direc-
toratului s\u de la Na]ionalul bucure[tean... 

Circula [i o glum\ la un moment
dat: �Comuni[tii l-au pus [ef peste
Teatrul Mic, capitali[tii peste
Teatrul Mare�...

Bun\ glum\. N-a fost `ns\ chiar de glum\
ce s-a `nt`mplat acolo. A f\cut [i lucruri
bune la Teatrul Na]ional, dar, din p\cate,
[i multe altele rele. Ar fi fost mai bine
dac\ se ]inea deoparte, avea [i o v`rst\,
v`rst\ la care `]i dai seama c\ trebuie s\ te
retragi. ~n general, pu]ine dintre persona-
lit\]ile române[ti [tiu s\ se retrag\ la timp.

A fost inginer
de sistem la
~ntreprinderea
de Prospec]iuni
Geologice [i
Geofizice
pentru Hidro-
carburi din
Bucure[ti
(1981-1989)
Dup\ 1990, a
intrat `n presa
scris\, fiind
colaborator,
reporter, iar
apoi redactor la
ziarul �Ade-
v\rul�
2004 � ob]ine
premiul pentru
�Cel mai iubit
jurnalist de
pres\ scris\�.
Premiul i-a fost
`nm`nat de
ministrul
Culturii [i
Cultelor, Mona
Musc\

Planetarium
(Albatros,
1987, Premiul
Congresului
European de
SF,
Montpellier)
Vremea
m`nzului sec
(Cartea
Româneasc\,
1991; ed. a
II-a, Polirom,
1998)
Imperiul
oglinzilor
str`mbe
(Societatea
Adev\rul,
1993, anto-
logie SF)
Copiii fiarei
(DU Style,
1997; ed. a
II-a, Polirom,
1998)
Timp mort
(Polirom, 1998)
Omohom
(Polirom, 2000)
România
ab]ibild
(Polirom, 2000)
Un cadavru
umplut cu ziare
(Polirom, 2001)
Nobelul
românesc
(Polirom, 2004)
Libertatea urii
(Polirom, 2004)
Sportul min]ii
(Humanitas,
2004)
Traduceri:
Stansilaw Lem,
Edificiul
nebuniei
absolute
(Univers, 1995)

`ntrebarea moarte n-are interviu
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A]i luat vreodat\ `n calcul posibilitatea de a
transforma �Adev\rul literar [i artistic� `n
supliment al cotidianului �Adev\rul�?

Am studiat-o. Nu este fezabil\, pentru c\ ar `nsemna
s\-l multiplic `n tirajul de 140.000 de exemplare al
�Adev\rului� [i nu exist\ un public pentru a[a ceva.
Eu s`nt realist, [tiu c`t public are �Adev\rul literar [i
artistic�. El are 5.000 de exemplare tiraj [i acesta este
publicul real, interesat de ceea ce d\m noi acolo. Noi
nu public\m `n revist\ proz\ sau poezie, autori,
debutan]i, tineri, consacra]i. S`ntem o revist\ de ese-
istic\, de recuperare a istoriei literare, documente,
comentarii, nu ne adres\m unui public extrem de larg
[i s`ntem con[tien]i de lucrul acesta. Nici nu dorim!
Eu nu doresc ca �Adev\rul literar [i artistic� s\ fie
citit de 100.000 de oameni, pentru c\ [tiu foarte bine
c\, dac\ a[ vrea lucrul acesta, ar trebui s\ schimb ni[te
lucruri [i nu vreau s\ le schimb. Eu vreau ca ea s\
r\m`n\ o revist\ de cultur\, `n primul r`nd... 
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Care este scopul noului
proiect MCC de finan]are
a culturii prin intermediul
parteneriatului de tip
public-privat?

Ar trebui spus mai `nt`i c\,
deocamdat\, sintagma �noul
proiect de finan]are a cultu-
rii� este preten]ioas\ fa]\ de
ceea ce am reu[it s\ facem
p`n\ acum. ~n realitate, este
vorba strict de modificarea re-
glement\rilor privind finan-
]area programelor, proiecte-
lor [i ac]iunilor culturale, `n
condi]ii de transparen]\ [i
competitivitate. Aceasta nu
este dec`t o component\ a par-
teneriatului de tip public-pri-
vat. Pentru cadrul general de

dezvoltare a acestor partene-
riate exist\ o Ordonan]\ a Gu-
vernului (nr. 16/2002) pri-
vind contractele de partene-
riat public-privat (a fost apro-
bat\ prin Legea nr. 470/2002),
iar pentru ceea ce va trebui
s\ fie parteneriatul pe care
administra]ia central\ de
specialitate `l va face cu so-
cietatea civil\, exist\ doar
c`teva idei, cuprinse `n Pla-
nul Na]ional de Dezvoltare
pentru perioada 2007-2013.
Revenind la ceea ce deja am
realizat, Ordonan]a Guver-
nului nr. 10/2005 privind re-
glementarea unor m\suri fi-
nanciare normeaz\, de fapt,
finan]area nerambursabil\
din bugetul Fondului Cultu-
ral Na]ional [i din bugetul
Ministerului Culturii [i Cul-
telor a programelor, proiec-
telor [i ac]iunilor culturale,
organizate `n ]ar\ [i/sau `n
str\in\tate. Cu alte cuvinte,
am modificat mecanismul de
finan]are a proiectelor [i ac-

]iunilor culturale ini]i-
ate de operatorii cul-

turali publici
[i priva]i. Sco-
pul este evi-

dent, `n opinia noastr\: do-

rim s\ alung\m arbitrariul [i

aleatoriul din administra]ia

cultural\, aplic`nd ni[te prin-

cipii enun]ate de mult\ vre-

me [i aplicate, p`n\ acum,

sporadic [i selectiv.

~n str\in\tate, acest tip

de finan]are se practic\

de mult\ vreme [i s-a

dovedit a fi eficient. De

ce `n România o astfel

de ini]iativ\ vine at`t de

t`rziu?

Pentru c\ acum am avut noi

posibilitatea s\ o instituim.

Prin ceea ce am decis, am

externalizat decizia aloc\rii

unor bani gestiona]i de stat,

din Ministerul Culturii [i

Cultelor la o institu]ie nou-

creat\: Administra]ia Fondu-

lui Cultural Na]ional. Ca

fond extrabugetar, Fondul

Cultural Na]ional a fost

creat prin Ordonan]a Guver-

nului nr. 79/1998 pentru

organizarea [i func]ionarea

Fondului Cultural Na]ional.

Chiar [i cu modific\rile ope-

rate, mai ales, prin Legea de

aprobare a ordonan]ei (nr.

247/2001), principiile care

au stat la baza organiz\rii

Fondului � [i care urm\reau

s\ permit\ societ\]ii civile s\

decid\, `n mod direct, aloca-

rea unor bani str`n[i `ntr-un

cont special, din surse care,

`n ultim\ instan]\, reprezint\

diverse modalit\]i de supra-

taxare a unor agen]i eco-

nomici [i a unor activit\]i lu-

crative bazate pe resurse cul-

turale � nu au fost, `n opinia

noastr\, respectate de cei

care au fost numi]i de fostul

ministru al Culturii [i Culte-

lor pentru repartizarea su-

melor respective. Din aceas-

t\ cauz\, am luat decizia

gestion\rii Fondului de c\tre

o institu]ie public\, ]intind

`n dou\ direc]ii: pe de o

parte, am `ndep\rtat r\spun-

derea aloc\rii acestor resur-

se de influen]a politicului

(pentru c\ Ministerul nu va

mai avea dreptul s\ decid\

repartizarea banilor din acest

cont) [i, pe de alt\ parte, am

motivat un grup restr`ns de

persoane (salaria]ii Adminis-

tra]iei) s\ urm\reasc\ str`n-

gerea tuturor sumelor cuve-

nite `n Fond, contribuind la

m\rirea resurselor. ~n fine,

am instituit un mecanism mai

transparent de alocare a bani-

lor, prin organizarea unor se-

siuni de evaluare [i selec]ie a

ofertelor culturale, de c\tre mai

multe comisii specializate.

S`nt firmele sau
partenerii priva]i reticen]i
la un astfel de proiect?

Noile reglement\ri nu se

adreseaz\, `n primul r`nd,

firmelor, ci organiza]iilor non-

guvernamentale [i institu]i-

ilor publice. Constat c\ exist\

o oarecare ne`ncredere `n

r`ndul acestora, provenit\,

probabil, din necunoa[terea

prevederilor legale [i, mai

ales, din dezam\girea a[ter-

nut\ `n ultimii ani de ad-

ministrare a culturii. Cu o

mai eficient\ comunicare,

sper s\ `nfr`ngem [i dezam\-

girea, [i ne`ncrederea.

Ce modific\ri legislative
trebuie f\cute pentru ca
parteneriatul s\ poat\ fi
realizat?

Pentru �marele parteneriat�

mai avem de lucru. Va trebui

s\ convingem finan]i[tii c\

schimb\rile s`nt necesare, `n

cadrul unei reforme reale a

modului de finan]are a cul-

turii, incluz`nd bugetele multi-

anuale [i finan]area global\

a proiectelor culturale.

Ce beneficii ofer\

Ministerul Culturii [i

Cultelor firmelor care vor

s\ se implice `n

finan]area culturii?

Dac\ este vorba despre fi-

nan]\ri realizate prin inter-

mediul sponsoriz\rilor, m\

tem c\ beneficiile s`nt mici,

dup\ lege.

Dup\ ce criterii

inten]ioneaz\ MCC s\

aleag\ firmele care s\ se

implice `ntr-un astfel de

parteneriat?

Seriozitate, solvabilitate, ex-

perien]\ `n proiecte sociale.

C`nd vor fi date

publicit\]ii c`teva dintre

rezultatele proiectului

MCC?

Probabil abia `n toamn\ vom

avea o evaluare corect\ a ce-

ea ce am pornit acum.

Ce se `nt`mpl\ cu

parteneriatul pe care

inten]iona]i s\-l realiza]i

cu firma MobiFon S.A.

(firma care administreaz\

serviciul de telefonie

Connex)?

Ca orice firm\ care se res-

pect\, MobiFon S.A. are de

`ndeplinit anumite standarde

(autoimpuse) privind impli-

carea companiei `n rezolva-

rea problemelor sociale.

Este vorba despre o �filoso-

fie� a rolului pe care corpo-

ra]iile trebuie s\ `l joace `n

via]a social\, care nu a fost,

din p\cate, `nc\ `nsu[it\ [i de

companiile av`nd capital

integral românesc. Probabil

c\ aceast\ tr\s\tur\ a capita-

lismului postindustrial nu a

fost `nc\ `n]eleas\ de firmele

n\scute, at`t de greu, `n anii

române[ti ai tranzi]iei, dar

tragem n\dejde c\ ne vom

alinia, [i din acest punct de

vedere, eticii afacerilor `n

societatea postindustrial\ [i

c\, `n pu]in\ vreme, ini]iati-

ve ca acestea nu vor mai

uimi dec`t prin inventivitate.

Pe scurt, nu Ministerul Cul-

turii [i Cultelor a fost acela

care a conturat con]inutul

programului �Connex pen-

tru viitor�, firma de telefo-

nie aleg`ndu-[i temele pe

care [i-a dorit s\ le rezolve,

pentru o �Românie mai bu-

n\�. Am fost contacta]i de

reprezentan]ii companiei, ni

s-a explicat programul [i am

[i oferit noilor no[tri parte-

neri informa]ii privind c`te-

va dintre monumentele istori-

ce pe care le consider\m

deosebit de importante pen-

tru România [i pentru care

finan]area din fondurile

publice a lucr\rilor de resta-

urare [i de punere `n valoare

este cu totul insuficient\.

Deocamdat\, discu]iile au

caracter exploratoriu, deoa-

rece decizia privind, con-

cret, acele monumente care

vor fi restaurate cu sprijinul

companiei de telefonie mo-

bil\ apar]ine, `n ultim\ in-

stan]\, utilizatorilor serviciu-

lui. Cei care sun\ la Connex

au posibilitatea s\ `i con-

ving\ pe conduc\torii com-

paniei c\ un anumit monu-

ment ar trebui restaurat, mai

degrab\ dec`t oricare altul.

C`nd se va aduna o sum\ re-

zonabil\ [i c`nd va exista [i

un bazin reprezentativ de o-

pinii, av`nd parte [i de con-

sultarea Ministerului, Mobi-

Fon S.A. va lua decizia pri-

vind acel monument istoric

`n care se va investi. Tot ce

pot s\ sper este c\ utilizatorii

serviciilor Connex vor vota

pentru programul �Restaura-

rea monumentelor române[ti�.

Ministerul Culturii [i Cultelor a
propus de cur`nd o nou\ abordare
`n privin]a finan]\rii `n cultur\.
Esen]a acesteia const\ `n
realizarea unui parteneriat de tip
public-privat, prin care oamenii de
afaceri, firmele sau organiza]iile
nonguvernamentale s-ar putea
implica direct `n campaniile
ministerului, sus]in`nd o parte
dintre costuri. C`t de eficient\
poate fi o astfel de strategie? S`nt
dispu[i cei din sectorul privat s\

investeasc\ `n cultur\? Este
necesar\ o modificare `n plan
legislativ pentru ca acest
parteneriat s\ fie posibil?
~ncerc\m o analiz\ a situa]iei, dar
[i eviden]ierea c`torva exemple de
succes `n ceea ce prive[te
implicarea sectorului privat `n
finan]area culturii. Ne r\spund:
Virgil Ni]ulescu, Mircea Mih\ie[,
Radu Mateescu, Drago[ Olea
[i Paula Apreutesei.
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Cultura `[i caut\ sponsori

Pentru �marele parteneriat�
mai avem de lucru

Un dosar de Ana-Maria Onisei [i George Onofrei

Interviu cu Virgil Ni]ulescu, secretar de stat pe probleme de
patrimoniu cultural na]ional, arte vizuale [i arhitectur\ al MCC

Virgil Ni]ulescu ar dori ca MCC s\ `nfr`ng\ [i dezam\girea,
[i ne`ncrederea sponsorilor `n cultur\



Mircea Mih\ie[, vicepre-
[edinte al Institutului Cultural
Român, redactor-[ef al
revistei �Orizont� � Timi[oara

~ n mod ideal, sectorul privat
se poate implica masiv `n
dezvoltarea de proiecte

culturale. Aceasta cu at`t mai
mult cu c`t sectorul privat nu
este at`t de sl\b\nog pe c`t
pare la o prim\ vedere. Totul
este `ns\, pe de o parte, o ches-
tiune de voin]\, pe de alt\ par-
te, de cadru legal. Or, cel pu]in
`n a doua situa]ie `nc\ este
mult de f\cut. M\ a[tept din
partea noului ministru al Cul-
turii s\ ia ni[te m\suri radicale
`n acest sens. E o ru[ine ceea
ce se `nt`mpl\ cu ideea de spon-
sorizare, de mecenat `n Ro-
mânia. S`ntem coada Europei
[i din acest punct de vedere.
Este adev\rat, oamenii din
sectorul privat s`nt pragmatici
`n general [i trebuie s\ aib\ un
motiv s\ investeasc\ `n cultu-

r\. Din c`te [tiu, ei nu prea mai
au timp s\ citeasc\, s\ mearg\
la expozi]ii, s\ vad\ o pies\ de
teatru. Dar asta nu `nseamn\
c\, `n cazul `n care s-ar oferi
un cadru legislativ generos, ei
nu ar percuta. Mai mult dec`t
viabil\, v\d necesar\ constru-
irea unei strategii a Ministe-
rului Culturii pe baza partene-
riatului public-privat. Altmin-
teri, dac\ ne vom p\stra `n ca-
drul actual, `n care singurul
sponsor cultural r\m`ne statul,
lucrurile vor degenera drama-
tic. S-a v\zut ce s-a `nt`mplat
`n momentul `n care, de pild\,
`n ultimii patru ani, domnul
R\zvan Theodorescu s-a com-
portat cu fondurile pentru
sprijinirea culturii ca [i cu pro-
pria lui feud\ � din jude]ul
Ia[i, pare-mi-se. Acest stil dis-
cre]ionar ar trebui s\ dispar\.
~n acela[i timp, [tiu c\, at`ta
vreme c`t e vorba de bani pu-
blici, deci de banii nim\nui,
vor exista `ntodeauna tendin]e

de abuz. Ele trebuie stopate,
ar fi necesar ca subven]iile de
la stat � care, `n mod clar, tre-
buie s\ existe `n continuare �
s\ fie mult mai mici dec`t cele
care ar proveni din sectorul
particular. ~ns\ aceasta ]ine [i
de reg`ndirea structurii `ntre-
gii Românii [i, nu `n ultimul
r`nd, de `ns\n\to[irea econo-
miei, care va atrage dup\ sine �
s`nt absolut sigur � [i o `ns\-
n\to[ire a moralei publice.

O situa]ie pe care
nu o mai pricepe nimeni

Dac\ nu vom avea o lege a
sponsoriz\rii echitabil\ nu
doar cu cel care prime[te, ci [i
cu cel care d\, nu vom avansa
foarte mult. {i aici nu trebuie
s\ invent\m, trebuie doar s\
prelu\m modelele. M-am
s\turat `n România de
inova]ii, de experimente [i a[a
mai departe... Exist\ sisteme
care func]ionez\ de zeci de

ani `n lumea civilizat\. Func-
]ioneaz\ poate nu la modul i-
deal, dar foarte bine [i nu v\d
de ce nu am traduce acele
legi, pentru ca mai apoi s\ le
punem `n practic\ `n Româ-
nia. Ce ar fi at`t de dificil?
Noi, la revista �Orizont�, ob]i-
nem de ani de zile mult mai
u[or sponsoriz\ri din Olanda,
din Statele Unite, din Elve]ia,
de la funda]ii interna]ionale
specializate `n sprijinul cultu-
rii dec`t din România. S`ntem
la mijlocul lunii februarie
2005 [i nici m\car acele sume
meschine pe care Ministerul
Culturii ni le datoreaz\ prin
contract pentru numerele din
2004 nu ne-au fost achitate,
de[i am depus `n mod corect
toate documentele ce ne-au fost
solicitate. E o situa]ie pe care
nu o mai pricep [i, tare mi-e tea-
m\, n-o mai pricepe nimeni.

~n privin]a Institutului Cul-
tural Român, Horia-Roman
Patapievici caut\ deja surse de

finan]are pentru proiectele la
care lucr\m acum. E clar c\
nu putem s\ ne rezum\m la
ceea ce ne ofer\ un buget care
nu e nici at`t de mare pe c`t
pare la prima vedere, nici at`t
de mic pe c`t am fi noi tenta]i
s\ credem. E clar c\ aceast\
miz\ pe finan]atori priva]i, pe

parteneri priva]i e una dintre
c\ile pe care vom merge. ~n
caz contrar, vom r\m`ne un
fel de anex\ a unui Minister
incompetent al Culturii. M\
refer la ceea ce a fost p`n\
acum, nu la actualul minister,
despre care nu [tiu s\ spun
mare lucru.
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Drago[ Olea, pre[edinte add

~ n condi]iile `n care cultura nu este o
prioritate `n agenda statului, iar
bugetele alocate de Ministerul Cul-

turii [i de autorit\]ile locale scad de la
an la an, aten]ia [i speran]ele celor care
se ocup\ de str`ngerea de fonduri sau de
project-management `n organiza]ii cul-
turale se `ndreapt\ spre solu]ia numit\
sponsorizare/mecenat.

Este evident faptul c\ `n România
`nc\ nu exist\ o tradi]ie de cooperare
`ntre sectorul de afaceri [i cel cultural,
iar o dovad\ `n acest sens este faptul c\
implicarea companiilor se manifest\ cel
mai adesea prin sprijinirea unor pro-
grame ocazionale [i mai pu]in prin stra-
tegii pe termen lung (analiz`nd ce s-a
`nt`mplat `n ultimii cinci ani, s`nt doar
c`teva exemple relevante, care demon-
streaz\ at`t o implicare continu\, c`t [i
coeren]\ `ntre valorile companiei res-
pective [i imaginea evenimentului sau a
organiza]iei sponsorizate: TIFF � Nes-
café; Funda]ia Român\ pentru Design �
B.A.T.; Galeria Nou\ � Connex, RDS;
Teatrul Act � Connex, ABB; ~nt`lnirile
JTI; Gala Uniter � Unirea, Ericsson; re-
vista �Observator cultural� � Mu[at &
Asocia]ii etc.)

Pentru a surprinde situa]ia finan]\ri-
lor private [i oportunit\]ile existente
pentru sectorul cultural, add � organi-
za]ie non-profit care ac]ioneaz\ ca un
catalizator pentru noi strategii de cola-
borare `ntre arti[ti/organiza]ii culturale

[i comunitatea de afaceri cu scopul de a
sprijini dezvoltarea abilit\]ilor creative
ale tinerilor � a realizat publica]ia �Spon-
sorizarea `n cultur\. Atitudini ale comu-
nit\]ii de afaceri din România�.

Publica]ia are la baz\ un studiu
calitativ inedit � fundamentat pe 34 de
interviuri `n profunzime � care pre-
zint\, mai mult dec`t prin simple sta-
tistici, atitudinea fa]\ de sponsorizarea
`n cultur\ a celor care realizeaz\ strate-
giile de marketing/comunicare `n unele
dintre cele mai importante companii ac-
tive `n România.

Rezultatele au fost structurate `n
patru p\r]i distincte:
1. Atitudinea fa]\ de sponsorizare sur-

prinde teme precum: cauze ale atitu-
dinii reticente a sponsorilor, avanta-
je [i dezavantaje ale sponsoriz\rii
fa]\ de celelalte tehnici de comu-
nicare.

2. Sponsorizarea `n cultur\, avantaje [i
dezavantaje ale sponsoriz\rii `n cul-
tur\ fa]\ de alte domenii, domenii `n
cultur\ unde companiile participan-
te ar fi interesate sa sponsorizeze.

3. Politica de sponsorizare, ghidul de
sponsorizare, modalit\]i de evaluare
a eficien]ei sponsoriz\rii `n dome-
niul cultural.

4. Dosarul de sponsorizare, elemente
ale dosarului de sponsorizare, pa-
chetul de beneficii, criterii de deci-
zie, feedback.

Fa]\ de sponsorizarea unor domenii pre-
cum sport, educa]ie, mediu, implicarea
`n domeniul cultural are `n viziunea
intervieva]ilor anumite avantaje care ar
trebui speculate mai atent de cei care
doresc s\ acceseze fonduri din sectorul
privat: definirea clar\ a publicului-]int\ �
este un beneficiu important `n momen-
tul `n care o companie dore[te s\ comu-
nice cu acel segment de poten]iali con-
sumatori sau lideri de opinie �, proiec-
tarea unei anumite imagini printr-o aso-
ciere a m\rcii/companiei cu valori spe-
cifice domeniului cultural, oportuni-
tatea de a stabili contacte cu noi parte-
neri de afaceri [i, nu `n cele din urm\,
sprijinirea unui domeniu care are ne-
voie de fonduri, ac]iune considerat\ de
manageri drept �o dovad\ de bun\vo-
in]\ fa]\ de comunitate [i fa]\ de
valorile societ\]ii române[ti�.

Ca principale dezavantaje ale spon-
soriz\rii ̀ n cultur\ au fost amintite urm\-

toarele dou\: pe de o parte, audien]a re-
str`ns\ ([i o vizibilitate mai redus\ a
evenimentului/programului [i a spon-
sorului), iar pe de alt\ parte, faptul c\
rela]ia `ntre sponsor [i sponsorizat este
adesea dificil\ � de multe ori p\r]ile
�nu vorbesc aceea[i limb\� [i, mai ales,
nu `[i cunosc a[tept\rile.

Ce nu au `n]eles multe organiza]ii
culturale este faptul c\ pentru o com-
panie sponsorizarea nu este sinonim\
cu mila, ci este una dintre numeroasele
tehnici ce pot fi utilizate `n mixul de co-
municare. Criteriile de decizie s`nt prag-
matice [i mai pu]in emo]ionale, iar spon-
sorul, `n mod firesc, se a[teapt\ la o
contrapresta]ie (un return) din partea
beneficiarului, lucru care este stipulat [i
`n legea sponsoriz\rii. �Este o regul\ ca
atunci c`nd sponsorizezi s\ prime[ti ni[te
beneficii `napoi, care s\ reprezinte va-
loarea sponsoriz\rii pe care tu ai f\-
cut-o�; �F\r\ un return nici n-ai face
sponsoriz\ri. Nu vreau s\ par cinic\, dar
mi-e greu s\ cred c\ cineva sponso-
rizeaz\ doar de dragul de a face ceva�.

Din fericire, exist\ destule semne
bune, pentru c\, o dat\ cu dezvoltatea
perspectivelor de afaceri, tot mai multe
companii se declar\ interesate s\ finan-
]eze proiecte culturale, domeniile cele
mai des amintite fiind artele vizuale [i
teatrul. Pentru aceste domenii, paispre-
zece [i, respectiv, dou\sprezece com-
panii participante la studiu au declarat
c\ ar fi interesate s\-[i `ndrepte buge-
tele de sponsorizare, iar pe al treilea loc
`n topul preferin]elor, cu [apte men]i-
uni, s-a plasat muzica clasic\.

Pentru c\ lucrurile s`nt mult mai
complexe `n rela]ia sponsor-sponso-
rizat [i nu pot fi surprinse doar `n c`teva
r`nduri, spre a `n]elege mai bine atitudi-
nile [i a[tept\rile comunit\]ii de afaceri
vizavi de colaborarea cu sectorul cultu-
ral, v\ recomand s\ citi]i publica]ia
add-ului, care, pe l`ng\ rezultatele stu-
diului, mai cuprinde [i insertul �As-
pecte legale privind sponsorizarea `n
România. Sponsorizarea `n domeniul
cultural�, realizat de Mu[at & Asocia]ii.

add este o organiza]ie non-profit
a c\rei misiune este sprijinirea
tinerilor arti[ti [i a organiza]iilor
culturale. add a realizat `n 2004
studiul calitativ �Sponsorizarea `n
cultur\. Atitudinea comunit\]ii de
afaceri din România�.

Cred `n rolul activ al culturii
`n diverse comunit\]i
Radu Mateescu, pre[edintele executiv al funda]iei Concept

~n ce m\sur\ crede]i c\ se poate implica sectorul privat
`n dezvoltarea de proiecte culturale?

Acest subiect este unul care trebuie analizat cu mare aten]ie [i `n
am\nunt. Nu cred c\ pot spune prea multe aici. ~n principiu,
plec`nd de la premisa c\ sectorul privat este motorul dezvolt\rii
societ\]ii, m\sura `n care sectorul privat este real interesat de o
dezvoltare durabil\, iar produc\torii culturali pot s\ ofere valoare
util\ comunit\]ii este [i m\sura �implic\rii� despre care vorbea]i.

Cum pot fi stimula]i oamenii de afaceri s\ se implice `n
sprijinirea culturii?

Nu cred c\ trebuie pus\ problema ca nevoie de �sprijinire� a
culturii. Cred `n rolul activ al culturii `n diverse comunit\]i.
Cred c\ oamenii de afaceri [i cei din domeniul cultural au (sau
ar trebui s\ aib\) multe lucruri `n comun. ~n primul r`nd, viziune
[i profesionalism. Spun c\ aceste elemente s`nt principale fiindc\
discut\m din perspectiva managementului [i a dezvolt\rii resurselor.

Funda]ia Concept sus]ine, `nc\ de la `nfiin]area sa, `n anul
2000, necesitatea apropierii celor dou\ sectoare men]ionate.
Am descoperit `n timp metode func]ionale prin care unii se
sus]in pe al]ii. Am realizat proiecte `n care s-a v\zut c\
stimulentele de care `ntreba]i nu s`nt altceva dec`t identific\ri
corecte ale unor scopuri comune [i demersuri de men]inere
a unor comportamente oneste [i deschise ale tuturor celor
implica]i. Atragerea oamenilor de afaceri `n sprijinirea culturii
s-ar putea realiza prin identificarea scopurilor [i direc]iilor de
ac]iune comune, prin folosirea diferitelor instrumente ce
�a[az\� cultura `ntr-o zon\ practic\ `n care lucrurile nu mai pot
fi explicate �doar `n mod [tiin]ific� [i unde este nevoie de o vi-
ziune a valorilor [i experien]elor sau dezvolt`nd noi c\i de `n]e-
legere a umanului `n contextul dorin]ei de dezvoltare a societ\]ii.

Vede]i viabile planurile Ministerului Culturii [i Cultelor
de a-[i construi o strategie pe baza parteneriatului
public-privat?

~n principiu, ideea este foarte bun\. Depinde cum se aplic\ [i
cine o pune `n practic\ din punct de vedere managerial. Nu este
suficient s\ declari c\ vrei parteneriat public-privat [i s\ a[tep]i
ca toate problemele s\ se rezolve de la sine. Trebuie mult efort
[i o asisten]\ extrem de atent\. Mi-e team\ c\ deocamdat\ toat\
aceast\ chestiune este, `n cel mai bun caz, doar o declara]ie de
voin]\. Din p\cate, pentru realizarea acestor inten]ii s`nt nece-
sare multe resurse. ~n special umane. Ne trebuie profesioni[ti; iar
situa]ia actual\ a institu]iilor [i organiza]iilor culturale nu m\ con-
vinge c\ am avea ace[ti oameni. Pericolul pe care `l v\d `n acest
moment este acela de a face lucrurile doar prin �imitare�; de a
porni pe un drum de munte f\r\ hart\, far\ busol\ [i f\r\ bocanci
`n picioare. {tim numai c\ pe v`rful muntelui este o caban\
foarte frumoas\ (ne-a spus cineva...). Ca s\ fiu bine `n]eles, mai
spun o dat\. Apreciez `n mod pozitiv dorin]a. Mi-e team\ de
anumite moduri `n care este posibil s\ fie pus\ `n practic\...

~ns\n\to[irea economiei atrage
[i `ns\n\to[irea moralei publice

Sponsorizarea nu este sinonim\ cu mila



dosar prob\ scris\

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 13, 19-25 FEBRUARIE 200512 arta grea

)

Ana-Maria Avram

Sper\m ca, `n fine, România se
`ndrepte spre o stare de
normalitate `nv\]`nd din gre[elile
trecutului. Adaptarea noastr\ la
ritmul mondializ\rii e flagrant de
deficitar\. Nu reu[im
cristalizarea unei ponderate
con[tiin]e artistice, compatibil\,
func]ional\, `ntr-un posibil dialog
cu principiile general acceptate,
demne de luat `n seam\ `n alte
spa]ii geografice. Snobismul
nostru adesea desuet n-are
nimic de-a face cu ceea ce se
cheam\ dragoste de art\. Ne
lipsesc, `n fapt, oameni de
minim\ orientare. Direc]ia. O
just\ apreciere a valorilor [i
proceselor. Discern\m`ntul. O
simpl\ filosofie, o c`t de firav\
strategie plauzibil\, lucruri
absolut indispensabile.

~ n leg\tur\ cu Enescu � dup\
cum pe bun\ dreptate observa
Victor Eskenasy �, nu exist\

partituri, nu exist\ monografii, stu-
dii, texte ̀ n limbi de circula]ie inter-
na]ional\, nici m\rturii sonore ale
interpretului!

Timp de 50 de ani, Electrecordul
n-a putut scoate dec`t, cu totul `n-
t`mpl\tor, circa 30 de minute vio-
lonistice, nu toate concludente. S\
nu uit\m cum prin 1950, `n plin\
er\ jdanovist\, munca sa sus]i-
nut\, de `nregistrare la Radio Bu-
cure[ti, a beneficiat de un adev\-
rat asasinat. ~ntr-un context dan-
tesc, ca r\spuns al faptului c\ fu-
sese declarat fugar, prin urmare,
du[man al regimului, [efii mu-
zicali ai Radioului au hot\r`t `n
mod manifest s\-i arunce mald\-
rul de discuri, unicate!, pe fereas-
tr\. Urmele fugarului trebuiau
[terse! O `ntreag\ istorie se scu-
funda `ntr-o scen\ de vandalism!
Un tezaur nepre]uit disp\rea, ras
de pe suprafa]a p\m`ntului. Tot
ceea ce `nregistrase singur ori `m-
preun\ cu Dinu Lipatti, cu Or-
chestra Radio, Orchestra Filar-
monic\ era aneantizat... Totu[i,

chiar [i a[a, printr-o succint\ ope-
ra]ie aritmetic\, am putea consi-
dera m\rturiile interpretului, ast\-
zi, la circa 33-35 de CD-uri! A-
cest tezaur cu piese rarisime ce
pot fi `nc\ recuperate r\m`ne din
nou � din indolen]\ [i cras amato-
rism � necunoscut. Preabogata
Românie `[i permite `n continuare
s\ neglijeze � `n plin ev au-
diovizual! � a-[i organiza, c`t de
c`t, �bruma� de documente audio
[i video, interviurile, portretele,
fotografiile, a[a cum de foarte
mul]i ani au f\cut-o toate cul-
turile responsabile. De altfel, [i
crea]iile noi, echivalentul celor
enesciene, s`nt risipite cu o simi-
lar\ incon[tien]\.

Ce mai r\m`ne de f\cut?

~n schimb, ca o culme a ironiei,
sub patronajul lui Enescu, un
Festival Interna]ional ruin\tor de
fonduri colosale ne-a adus p`n\
acum la Bucure[ti, din toate col-
]urile lumii, zeci dintre cele mai
luxuriante [i scumpe orchestre,
soli[tii [i dirijorii cei mai cota]i

financiar ce vin s\ prezinte doar
muzic\ a[a zic`nd european\,
neglij`nd-o condamnabil, cu un
dispre] suveran, pe cea româneas-
c\. Unde poate duce un asemenea
punct de vedere? Ce fac, ̀ n schimb,
dintotdeauna, cehii, polonezii, un-
gurii, ru[ii? Exact contrariul!

Ce mai r\m`ne de f\cut spre a
ameliora ceva? Cazul e de ur-
gen]\. Evaluarea situa]iei drama-
tice a partiturilor enesciene care
nu mai exist\! Apoi o politic\ cul-
tural\ sus]inut\, de reintroducere
`n circuitul muzical � de la filar-
monici la conservatoare, licee de
muzic\, biblioteci! � a acestor
partituri, repet, `n momentul de
fa]\ intruvabile. Apoi editarea [i
promovarea lucr\rilor postume,
nerevendicabile de c\tre editorul
parizian � printr-un program na-
]ional de finan]are, `n sarcina le-
gitim\ a Ministerului Culturii.
Restaurarea sonor\ la standarde [i
editarea pe compact disc a m\r-
turiilor sonore. Promovarea a-
cestora (partituri, discuri etc.),
eventual prin Institutul Cultural
Român, `n universit\]i, colocvii,

pres\, dar mai ales �la tonet\, pe
strad\, printre... manele!�. Dez-
voltarea unei distribu]ii inter-
na]ionale. Traducerea [i tip\rirea
riguroas\, ca un minim deziderat,
a materialelor muzicologice valo-
roase existente: vezi textele [i
analizele exegetice ale unui {te-
fan Niculescu, nu tr\nc\neli na-
]ionalist-obosite, care comunic\
numai contrariet\]i. Stimularea
perseverent\ a adev\ra]ilor prie-
teni interna]ionali ai României,
care `n prezent stau descump\ni]i
[i nu `n]eleg nimic din pudibon-
deria noastr\ prea `ndelungat\.

S\ nu uit\m c\ Enescu `nsu[i a
fost, prin toate mijloacele, sus]i-
n\torul [i promotorul principal `n
epoc\ al muzicii mai tinerilor s\i
confra]i, erij`ndu-se `ntr-o verita-
bil\ institu]ie de propagand\ a ti-
nerei muzici române[ti. Istoria
n-are nici o valoare dac\ nu exist\
continuitate. Cum tot nu exist\
partituri, `n cur`nd nu va mai c\-
uta nimeni nici un r`nd enescian
dac\ România nu va mai produce
talente grandioase, care s\ ui-
measc\ la aceea[i for]\ lumea. Or,
la noi, constat\m un suveran dis-
pre] fa]\ de tot ce e nou, original,
na]ional, `ntr-o frenezie a destruc-
tiv\rii greu de imaginat...

Paula Apreutesei, Business
Strategy Manager Microsoft
Europa Central\ [i de Est

C ompaniile s`nt alc\tuite
din oameni. ~n m\sura
`n care oamenii au des-

chidere pentru cultur\, pasi-
unea [i resursele pentru a se
angaja `n proiecte culturale,
ceea ce r\m`ne de f\cut este
s\ identifice acele ini]iative
care s`nt compatibile cu ima-
ginea [i misiunea companiei
`n care lucreaz\. S`nt oameni
de afaceri care citesc, pe l`n-
g\ rapoartele financiare, c\r-
]i despre administrarea afa-
cerilor [i reviste de business,
[i literatur\. ~[i fac timp s\
mearg\ la teatru, la expozi-
]ii, la concerte. Merg cu co-
piii lor la muzeu, c\l\toresc
`n spa]iul real sau virtual [i
descoper\ c`te pu]in din
tezaurul de cuno[tin]e al
lumii. Uneori se descoper\
pe ei `n[i[i [i g\sesc c\ au
`nclina]ii artistice sau curio-
zit\]i neb\nuite. {i r\spund
astfel unor invita]ii de a par-
ticipa la un proiect care
adaug\ ceva acestei lumi.
Situez mul]i oameni de afa-
ceri pe nivelurile de v`rf ale
piramidei lui Maslow: cog-
nitiv, estetic, al `mplinirii de
sine [i al transcenden]ei va-
lorilor individuale `n valori-
le comune. Cred astfel c\ mo-
tiva]ia oamenilor de afaceri

`ncepe cu propriile pasiuni [i
`nclina]ii [i merge p`n\ la
nevoia de a �sfin]i locul�, de
a l\sa ceva `n urma ta. Nu
ignor motiva]ii precum do-
rin]a de a epata, snobismul
sau viclenia de a te asocia cu
o valoare consacrat\, crez`nd
c\ ]i se poate transfera [i ]ie
numai pentru c\ ai mijloace-
le necesare. De aceea, este
necesar\ selec]ia. Nu merge
atingerea scopului cu orice
mijloace atunci c`nd e[ti res-
ponsabil de numele t\u [i de
acela pe care `l reprezin]i.
Astfel, un parteneriat viabil
este acela `n care fiecare con-
tribuie cu ceea ce are. Mai
necesar, mai competent, mai
de impact. Spuneam c\ este
nevoie de resurse pentru a te
implica `n proiecte culturale.
Resurse nu `nseamn\ numai
bani. ~nseamn\ timp, idei,
munc\, voin]\, pasiune, com-
peten]\. Eu v\d Conferin]ele
Microsoft un exemplu de par-
teneriat. C`]iva oameni de la
Funda]ia �A Treia Europ\�
[i revista �Orizont� au al-
c\tuit un program cultural
bazat pe comunitate [i diver-
sitate. Viziunea Microsoft
pleac\ de la ideea c\, atunci
c`nd oamenii au la `ndem`n\
mijloacele necesare, pot s\
`[i valorifice `ntregul lor po-
ten]ial. Mijloacele prin care
pot s\-[i dea seama de poten-
]ialul lor pot fi [i aceste `nt`l-

niri cu personalit\]i de sea-
m\ ale culturii române, care
le pot servi drept model. Iat\
cum compatibilitatea dintre
valorile institu]iilor noastre
a f\cut posibil un program
foarte bine primit. Unde? ~n
r`ndul c\rei audien]e? ~n
mare majoritate, participan-
]ii s`nt tineri. Mediul acade-
mic ne-a primit cu generozi-
tate: conferin]ele s-au ]inut `n
universit\]i din Timi[oara,
Arad, Oradea, Bra[ov, Cluj,
Ia[i. Mai multe lumi s-au adu-
nat laolalt\ [i au intrat `n dia-
log, uneori sesiunea de `n-
treb\ri [i r\spunsuri fiind mai
lung\ dec`t conferin]a. Nu am
dat acest exemplu pentru a
ne l\uda, ci pentru a ar\ta cum
func]ioneaz\ parteneriatul `n
cazul nostru.

Ini]iativa local\ a unei
companii multina]ionale

Prin intermediul proiectului,
am reu[it, mai `nt`i, s\ ne
cunoa[tem [i s\ comunic\m
foarte bine. S`ntem prieteni,
nu �oameni de afaceri� [i
�oameni de cultur\�. Ne res-
pect\m pentru ceea ce face
fiecare `n domeniul lui. {i `n-
v\]\m foarte mult unii de la
al]ii. Peste 5.000 de oameni
au participat la cele nou\
conferin]e organizate p`n\
acum. Ecoul acestor `nt`lniri
a ajuns la noi prin mesaje,

articole `n pres\, forumuri
de discu]ii, scrisori. Vom
continua anul acesta progra-
mul conferin]elor, pentru c\
impactul lor asupra publicu-
lui este semnificativ. C`t pri-
ve[te beneficiile, iat\, avem
acest dialog pentru o revist\
de cultur\ [i vorbim despre o
ini]iativ\ local\ a unei com-
panii multina]ionale. Imagi-
nea Microsoft `n România
este legat\ [i de conferin]e.
Chiar [i publica]iile de spe-
cialitate vorbesc acum despre
conferin]e, nu numai despre
Windows, Office [i alte pro-
duse software. La Gala Pre-
miilor de Excelen]\ ale re-
vistei �PC World�, am pri-
mit premiul pentru implica-
rea `n via]a cet\]ii. Pentru
Conferin]ele Microsoft. Ne
aflam la Ia[i c`nd s-a lansat
�Suplimentul de cultur\�,
iar directorul Editurii Poli-
rom a apreciat `n cadrul con-
ferin]ei de pres\ implicarea
Microsoft `n via]a cultural\.
La Oradea, la Muzeul }\rii
Cri[urilor, sala pe care am
ales-o s-a dovedit chiar ne`n-
c\p\toare. Jum\tate dintre cei
care au venit s\-l vad\ pe
domnul Horia-Roman Pata-
pievici vorbind despre Dante
n-au putut intra `n sal\. Le-am
promis c\ vom reveni [i ne-am
]inut de cuv`nt. La Ia[i, am
`nceput mai t`rziu, pentru ca
tinerii s\ coboare de la bal-

conul aulei spre a se respec-
ta m\surile de siguran]\. La
Timi[oara, au fost mai mul]i
oamenii care au stat `n pi-
cioare dec`t cei care erau a[e-
za]i. Peste tot, pentru auto-
grafe oamenii stau la r`nd cu

ner\bdarea `nt`lnirii cu auto-
rii lor prefera]i. Oamenii pleac\
citind Caietele de sal\, supli-
mente ale revistei �Orizont�,
iar afi[ele dispar imediat ce
s`nt puse. Ce alte �beneficii�
s\ mai `ncerc\m s\ ob]inem?!

Conferin]ele Microsoft,
un exemplu de succes

Cazul �Enescu� � maxim\ urgen]\
Post-scriptum la dosarul din num\rul trecut: �C`nd `ncepe Anul «Enescu»?�



M ai `nt`i de toate, ca s\
respect adev\rul �is-
toric�, trebuie s\ men-

]ionez c\ e vorba despre
�site-ul oficial� al actorului.
Deci nu e vreo f\c\tur\,
rezultatul pasiunii nebune a
unor fani `nr\i]i care scriu
tot felul de ne-adev\ruri des-
pre un mare actor al ]\rii
noastre. Am fost `ndeajuns
de norocoas\ s\ dau chiar
peste informa]iile oficiale `n
ceea ce-l prive[te pe Bleon].

De exemplu, la sec]iunea
�Eu�, am citit despre un soi
de cosmogonie a sinelui, o
m\rturie de-a lui Bleon], a
c\rei concluzie era c\ el e
Universul. Bine, se prea
poate, cine s`nt eu s\ contest
asemenea fapt? {i, `nc`ntat\
c\ am de-a face cu un om
important, am vrut repede s\
v\d ce p\rere are Andreea
Esca despre el. Andreea
crede c\ e �un MARE actor�.
Am r\suflat u[urat\ � `nc\ o

confirmare a valorii. Am
preferat s\ sar peste opiniile
lui Dan Negru [i ale Gea-
ninei Corondan. Orice s-ar
spune, autoritatea `n dome-
niu apar]ine, f\r\ nici o dis-
cu]ie, Andreei Esca. {i am
trecut direct la vorbele lui A-
drian Enescu. Vai, ce [tren-
gar [i Bleon] \sta! Nu e E-
nescu la care m\ g`ndeam eu,
domnul compozitor, e un un
paznic de far (nu glumesc,
a[a scrie pe site), care spune:

�Claudiu este pentru mine
un actor onest/un actor care
vorbe[te despre ce `l preo-
cup\...�. Bla-bla, vorb\rie
f\r\ sens. B\nuiesc c\ pe
forum ar fi fost mai intere-
sant, a[ fi aflat �la cald� ce
crede lumea despre Bleon].
Dar mi se cerea s\ m\ `nre-
gistrez, [i asta era deja cam
mult. Am preferat s\ con-
tinuu explorarea site-ului `n
anonimat. Am survolat sec-
]iunile �Cronici� [i �Foto-
grafii�� nu [tiu de ce, nu mi
se p\rea c\ o s\ g\sesc acolo
ceva interesant. Am preferat
s\ urmez cele dou\ link-uri,
unul c\tre Internet Movie
Database [i cel\lalt c\tre
site-ul pr\fuit [i cu litere
de-o [chioap\ al Teatrului Na-
]ional din Bucure[ti. Stupeur
et tremblement (o salut pe a-
ceast\ cale pe `mp\l\riata
Amélie N.), Bleon] s-a n\s-

cut `n dou\ zile di-
ferite (poate de

aceea spunea

c\ simte c\ are `n el Uni-
versul): pe 17 august pe  [i
zece zile mai t`rziu pe cel\-
lalt site. Din fericire, anul
este totu[i acela[i. ~n rest, ni-
mic nou. De pe imdb aflu c\
a jucat `n dou\ filme vam-
pirizante. ~n Vlad (2003) a
fost Vlad II, iar `n
Dark Prince: The
True Story of Dra-
cula l-a jucat pe
sultanul Ma-
homed.

P`n\ la
urm\, nu pri-
cep de ce Cla-
udiu Bleon]
are nevoie de
site. Doar ca
s\ aflu c\ el e �sin-
gurul actor solici-
tat de Andrei {er-
ban, Lucian Pin-
tilie, Vlad Mu-
gur, Liviu Ciu-
lei, Dan Pi]a
[i Mircea

Veroiu� (megalomania e prea
mare) [i s\ m\ amuz citind
inep]iile Andreei Esca? Pro-
babil. Dar pentru mine www.
claudiubleont.ro e mai ales
un site numai bun de f\cut
de r`s.

Luni sear\, n-am mai
parcat ma[ina la Harvard,
de[i dinspre Teatrul

Na]ional din Cluj se auzea zvon de mare
spectacol (cu Maia cea ne-oscarizat\). Am
preferat, cum am f\cut-o [i-n alte d\]i,
parcarea underground de la Casa Tranzit,
unde se anun]a un eveniment inedit, pe
numele lui web-theatre, pus la cale de
permanent inventivul �Teatru Imposibil�. Dar
n-am avut noroc. �Din p\cate [i din motive

tehnice� (a[a scria pe afi[), spectacolul Ofelia
se am`n\ pe lunea viitoare. S\racii, m-am
g`ndit eu, le-o fi picat re]eaua... {i probabil
din cauza acestei mici glume nevinovate la
adresa web-theatre-ului, s-a `nt`mplat ca nici
mie s\ nu mi se `ncarce timp de c`teva zile
ni[te site-uri de actori români. Singurul care
se `nc\rca par]ial, capricios [i greoi a fost cel
al lui Claudiu Bleon]. {i, ca s\ r\spl\tesc
generozitatea www-ului, m-am g`ndit s\
scriu despre el.

Mult\ vreme am [tiut despre Martin
Anderson doar c\ pronun]\ [i scrie
corect �mul]umesc� [i c\ la editura
lui londonez\, Toccata Press, a pu-
blicat singura monografie existent\
`n limba englez\ despre George
Enescu. Suficient pentru a-[i
c`[tiga o doz\ de simpatie [i a-l
include pe o list\ virtual\ a
posibililor ambasadori de suflet ai
culturii române. Specia exist\, dar,
pe planul muzicii cel pu]in, p`n\
acum nu prea a fost cultivat\ de cei
ce se ocup\ cu diploma]ia
cultural\. ~nt`mpl\tor, am aflat c\ o
ini]iativ\ mai recent\ a inimosului
britanic s-a `mpotmolit undeva la
por]ile ferecate ale Societ\]ii Ro-
mâne Radio [i am decis s\ aflu mai
mult de la el.

�Am fost interesat `ntotdeauna de
ceea ce s-ar putea numi «muzic\
marginal\»; n-am primit niciodat\
o educa]ie muzical\ oficial\, a[a c\
nimeni nu mi-a spus care s`nt
compozitorii importan]i [i care nu.
Prin urmare, am pornit eu `n
`nt`mpinarea lor, descoperind tim-
puriu nume precum Scott Carter
sau Franz Schmidt, sau am explorat
muzica norvegian\. {i la Enescu
am ajuns repede, `n tinere]e, e-
vident, la `nceput prin intermediul
Rapsodiilor române, [i m-a frapat
atunci � m\ frapeaz\ ̀ n continuare �
c\ este marele compozitor al se-
colului XX, a c\rui `nsemn\tate ie-
[it\ din comun nu este recunoscut\.
Dup\ ce mi-am terminat studiile u-
niversitare, am venit la Londra [i
am lucrat la o editur\. A[teptam de
la editurile muzicale s\ publice
lucr\ri despre compozitorii care
`mi pl\ceau, iar Enescu intra `n
aceast\ categorie. Era nevoie de o
carte despre el, dar nu ap\rea nimic.
Aceast\ eviden]\ m-a `ncurajat s\
creez editura Toccata Press.

La originea companiei de dis-
curi Toccata Classics a stat, `n e-
sen]\, acela[i impuls ca [i pentru
editur\. Dorin]a de a asculta dis-
curi cu muzic\ pe care nu o public\
nimeni. Am scris recenzii la dis-
curi timp de 20-30 de ani, am
cunoscut oameni ca Ted Perry, de
la compania Hyperion, ca Robert
von Bahr, care a fundat compania

Bis, sau Klaus Heymann, care a
fundat Naxos. Am vorbit cu ei
despre proiecte de `nregistr\ri
necesare, iar ei mi-au r\spuns c\
ideea e excelent\, dar c\ nu ar
putea vinde nici un disc. ~n cele
din urm\, am decis s\ iau taurul de
coarne [i s\ o fac singur. Principiul
la Toccata Classics este c\ tot ce
voi publica va fi material de
neg\sit pe alte discuri. A[a c\ m\
`ndrept `n mod specific spre ]\ri
aflate virtual `n col]urile Europei,
ca Norvegia, Estonia, Bulgaria,
România, Grecia, Georgia...

Compozitori `n spa]iul sud-es-
tic? ~n Bulgaria, evident, Pancho
Vladigherov. Dar [i Dimitar Tap-
kov, Ivan Spasov. ~n România e de
necrezut c\ p`n\ ast\zi nu exist\ o
edi]ie complet\ a liedurilor lui
Enescu. S`nt 30-40, except`ndu-le
pe cele de tinere]e, dar, dac\ la[i
deoparte cele [apte c`ntece pe
versuri de Clement Marot, aproape
nimic altceva nu exist\ pe disc. A-
poi s`nt compozitori ca Mihail Jo-
ra, Paul Constantinescu, Pascal
Bentoiu, Andricu... E o cantitate e-
norm\ de muzic\, pe care eu
`nsumi abia `ncep s\ o descop\r.
Acum vreo zece ani am fost la
T`rgu-Mure[ [i am petrecut mult
timp `n biblioteca muzical\, citind
partituri. Aceast\ muzic\ nu poate
fi g\sit\ pe discuri nici m\car `n
România! C`te simfonii de Andri-
cu po]i g\si pe pia]\?

Dac\ este u[or s\ ob]ii o licen-
]\ din ]\rile estice? Dup\ mine, tin-
de s\ fie ceva ce ]ine `nc\ de ve-
chea mentalitate comunist\. Oame-
nii nu `n]eleg c\ pentru aceast\
muzic\ exist\ o pia]\ mare. Poate
nu mare, dar cu siguran]\ una de
prim interes, cu ascult\tori din
Vest foarte curio[i s-o cunoasc\.
Ini]ial, prime[ti un r\spuns poli-
ticos, dar, de fapt, uzan]a de a copia
o band\ radio [i a o da unui editor
s-o asculte [i s-o evalueze practic nu
exist\. Dup\ multe cereri politicoa-
se, ]i se face lehamite, via]a merge
`nainte, le `ntorci spatele [i te `n-
drep]i spre al]ii.

Experien]a mea particular\ cu
arhivele radioului din România?
Am fost `n contact cu cineva de
acolo, foarte politicos [i prietenos
`n primul r\spuns primit. Eram in-
teresat `n mod special `n reconsti-
tuirile f\cute de Pascal Bentoiu
Simfoniilor a 4-a [i a 5-a de Enes-
cu, ce ar fi de prim interes aici, `n
Vest. Bine`n]eles, am fi interesa]i
s\ vorbim despre proiect, a fost
r\spunsul � [i am demarat. La
urm\torul contact, mi s-a spus `ns\
c\ am `n]eles gre[it [i c\ cei de la
radio voiau s\ le publice ei `n ex-

clusivitate. Deci de la alb la negru,
ca [i cum ar fi fost cu totul natural
s\ se `nt`mple a[a. Dar mi se mai
`nt`mplase `n România. Vorbe[ti cu
cineva luni [i are o p\rere, c`nd dis-
cu]i din nou mar]i, are alta, iar
miercuri, una cu totul diferit\. Pare
s\ fie o tehnic\ «balcanic\» de a
negocia, dar nu pot spune c\ face
via]a u[oar\. Pascal Bentoiu a fost
o alt\ personalitate care m-a inte-
resat. El mi-a sugerat s\ caut
`nregistr\rile radio ale Simfoniilor
lui a 3-a [i a 5-a [i a operei sale
Hamlet, a c\rei muzic\ nu o cuno[-
team. De[i am cerut copii, nimeni
de la radio nu mi-a trimis vreodat\
ceva. Am vorbit [i cu ata[atul
cultural al României de aici, de la
Londra, el l-a f\cut pe ambasador
s\ intre `n contact cu cei de la ra-
dio, dar nici a[a lucrurile nu s-au
mi[cat. A[a c\... Nici `n alte ]\ri, `n
Estonia, de exemplu, lucrurile nu
stau mult mai bine. Cehii doar s`nt
mult mai cu via]\ [i reac]ioneaz\
pozitiv. Am fost `n contact cu
diferite organiza]ii muzicale de a-
colo, infinit mai dispuse s\ r\s-
pund\ cu promptitudine.�

Extrase dintr-un interviu difuzat la
Radio Europa Liber\
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lovitur\ de teatru arta grea
SCRISOARE PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

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

Claudiu Bleon], fericitul
posesor al unui site

cu personalitate:
www.claudiu

bleont.ro

TEATRU ~N LABORATOR
de LUIZA VASILIU

Ce crede Andreea Esca despre �un MARE actor�

Via]a merge `nainte [i
te `ndrep]i spre al]ii...

Klemperer la pian, 1916, desen de E.L. Kirchner (reproducere din:
Klemperer despre muzic\, Toccata Press, Londra, 1986)

Sigla Casei de discuri
Toccata Press



~mi place Punch-Drunk
Love de Paul Thomas
Anderson tot mai mult, cu
fiecare nou\ vizionare. De
fiecare dat\ `mi pare mai
rotund, de[i e `mpotriva
unei logici structurale. Cred
c\ logica tinde s\ se
formeze dintr-un ritm
interior pe care filmul `l
con]ine. Printre lucrurile
care `mi plac este [i ideea
c\ dragostea poate ap\rea
ca un fulger `ntr-o zi
lini[tit\ sau ca o pianin\
aruncat\ dintr-o ma[in\ la
ora 6 diminea]a, a[a cum
se `nt`mpl\ `n film. ~mi
place c\ `n lini[tea ora[ului
care `nc\ sfor\ie, ne[tiind
ce mare poveste de iubire
urmeaz\ s\ se `nt`mple,
exist\ semne prevestitoare �
o ma[in\ se d\ peste cap
cu cinci secunde `nainte s\
apar\ pianina [i cu zece
minute (poate) `nainte de a
ap\rea fata. Aceast\
`n[iruire de evenimente
devine tot mai logic\ la
fiecare nou\ vizionare.

C e `mi mai place la
Punch-Drunk Love este
c\, `n sine, nu e dec`t

preambulul a altceva, este
o introducere a unei pove[ti

care de-abia `ncepe c`nd fil-
mul se termin\. De altfel,
dup\ ce toate s-au termi-
nat, Lena vine l`ng\ Barry,
care c`nt\ la pianin\, [i `i
spune, pun`ndu-i m`inile pe
umeri: �Here we go�. ~n
Punch-Drunk nu se `nt`m-
pl\ de fapt mare lucru, [i
totu[i ce se `nt`mpl\ e sufi-
cient de mare ca s\ mute
mun]ii din loc. (Gellu
Naum � �~]i vorbesc despre
dragostea care clatin\ mun-
]ii�.) ~mi place c\ eroina nu
are multe replici, dar pare
s\ [tie tot timpul extrem de
bine cum stau lucrurile. ~mi
place c\ P.Th. Anderson a
coco]at-o pe Emily Watson
pe cele mai `nalte tocuri,
astfel `nc`t s\ fie aproape la
fel de `nalt\ ca Adam San-
dler, f\r\ s\-[i rup\ g`tul.
~mi place c\ eroului nu-i
trebuie dou\ luni s\-[i dea
seama c\ e `ndr\gostit [i c\
poate s\ `i spun\ patronului
magazinului de saltele,
care l-a umilit [i i-a furat
500 de dolari: �S`nt `ndr\-

gostit. Habar n-ai c`t\ for]\
am `n mine!�. ~mi mai pla-
ce cum `ncep lucrurile s\
se rezolve c`nd cei doi se
`nt`lnesc `n Hawaii [i de-
sincroniz\rile dispar [i, c`nd
ei se s\rut\, `n contre-jour,
`ncep dintr-o dat\ s\ curg\
prin cadru oameni mari [i
copii cu stegule]e, mo[ule]i
`n c\rucioare etc., ca [i cum
lumea ar s\rb\tori eveni-
mentul. ~mi mai place
Punch-Drunk pentru suro-
rile isterice, mai nebune
dec`t eroul, pentru lipsa lor
de delicate]e [i tact � lu-
cruri absolut normale `ntr-o
lume tot mai zg`rcit\. ~mi
mai place c\ pot s\ ascult
filmul f\r\ s\-l v\d (dialo-
gurile s`nt superbe), de[i `i
prefer culorile demente,
`mi mai place pentru c\ `n
loc de generic de `nceput
are ni[te ape colorate `n-
so]ite de o muzic\ diafan\.
~n fine, `mi mai place pen-
tru c\ e f\cut ca la be]ie
(una pl\cut\), pentru c\ te
face [i pe tine s\ te sim]i

pu]in groggy, de fapt sin-
gurul drog fiind iubirea.

Un alt film despre dra-
goste care `mi vine acum
`n minte este Shakespeare
in Love de John Madden.
Mie mi-a pl\cut, pe l`ng\
mul]imea de straturi (bio-
grafic, metaforic etc.), de-
oarece demonstra c\ po]i
face, iubind [i tr\ind, oper\
de art\. Ce mi se p\rea
extraordinar atunci c`nd
am v\zut filmul era c\ eroii
reu[eau s\ supravie]uiasc\
iubirii lor. ~nc\ mi se pare
mai ceva dec`t s\ te sinu-
cizi din dragoste. Ceva
infinit mai greu. Cam cum
am citit `n nu mai [tiu ce
carte, c\ s`nt r\ni care [tii
c\ nu dispar, dar [tii c\ o s\

le supravie]uie[ti. {i asta e
deja o victorie, cel mai bun
lucru pe care `l po]i face.
Felul `n care Gwyneth Pal-
trow spunea, dup\ prima
noapte de dragoste cu ju-
nele Will, �It�s a new
world�, rotunjind �o�-ul ca
Ecuatorul globul p\m`n-
tesc, m\ f\cea s\ cred c\
descoperirea ei era la fel de
important\ cu cea a lui
Cristofor Columb. Datorit\
faptului c\ eroii se mi[cau
dinspre via]\ spre lumea
teatrului [i invers, fiind
inten]ionat blurat\ direc]ia,
[i Shakespeare in Love plu-
tea `ntr-un soi de drog, era
�punch-drunk�, distila ̀ n spec-
tator un soi de be]ie difuz\.

Despre �Punch-Drunk
Love� [i al]i demoniAndrei Bodiu:

Anul trecut mi-a ap\rut

primul roman, Bulevar-

dul Eroilor. Habar n-am

dac\ e [i ultimul, dar nu

cred, pentru c\ realita-

tea, inclusiv cea univer-

sitar\, m\ cople[e[te. Nu

se poate s\ nu re]inem

astfel de momente! Ori-

cum, nu m\ gr\besc.

Dac\-mi vine s\ scriu un

poem, scriu un poem. Nici

cu poezia nu m\ gr\besc.

�Fructele� trebuie mai ̀ n-

t`i s\ se coac\ `n mintea

mea. Abia apoi le pun

pe h`rtie.

Altfel, m\ preocup\,

de exemplu, existen]a

dubl\ a unor importan]i

intelectuali români `n

timpul comunismului:

lideri ai a[a-zisei rezis-

ten]e prin cultur\ [i, `n

acela[i timp, turn\tori la

Securitate. Spre deose-

bire de al]ii, eu chiar

cred c\ nu ne-am l\-

murit deloc trecutul [i

c\ de aceea avem at`tea

tulbur\ri, nedumeriri [i

poticneli acum.

Cu meseria de pro-

fesor `ntr-o universitate,

e[ti obligat s\ cercetezi

[i s\ publici. Altfel nu-]i

justifici nici pozi]ia,

nici banii.

A[a c\ aici, vreau nu

vreau, am planuri ime-

diate: c`teva studii des-

pre poezia interbelic\ [i

chiar un proiect mai ma-

re, o istorie a poeziei ro-

mâne[ti ̀ n analize de text.

cu: Adam Sandler, Emily

Watson, Philip Seymour

Hoffman, Luis Guzman.

cu: Gwyneth Paltrow, Joseph

Fiennes, Judi Dench, Geoffrey

Rush, Tom Wilkinson, Simon

Callow.
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CRONIC|
DE FILM

de IULIA BLAGA

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

Punch-Drunk Love
(2002)

de Paul Thomas Anderson

Shakespeare in Love
(1998)

de John Madden

O dat\ intrat ̀ n apartamen-
tul artistei din New York,
cu vedere spre cheiul r`-

ului Hudson, reporterul g\sea
reprezentativ pentru personali-
tatea ei amestecul de c\r]i,
instala]ii electronice, cranii,
schi]e [i dispozitive ingenioa-
se care umpleau cele mai as-
cunse col]uri ale apartamen-
tului. Reporterul ad\uga [i

faptul c\ pe fereastr\ se pot
vedea chiar locurile prin care
se spune c\ s-ar fi plimbat o-
dinioar\ Melville.

Crea]ia lui Anderson aco-
per\ mai bine de un sfert de
secol din istoria artei [i mu-
zicii contemporane. N\scut\
la Chicago, `n 1947, ea este
considerat\ un performance
artist. Adic\ un artist ale c\rui

produse finale s`nt aduse la
cuno[tin]a publicului `n inter-
pret\ri live. Un performance
semnat de Laurie Anderson
include medii foarte diverse,
de la film [i muzic\ electro-
nic\ ori acustic\ la costume [i
efecte inedite, experimentale.
Albumele pe care le-a lansat
p`n\ acum la Warner Bros
Records au fost considerate
lucr\ri muzicale care for]eaz\
termenul avangard\, folosind
elemente specifice culturii
mainstream. P`n\ `n 1989,
Laurie Anderson lansase trei
albume (Big Science, 1982;
Mister Heartbreak, 1984;
Home of the Brave, 1986).
Dar abia `n acel an, cu albu-
mul Strange Angels, ea `nce-
pea s\ c`nte. P`n\ atunci,
presta]iile ei vocale se redu-
ceau la recit\ri [i rostiri ale
versurilor pe structurile melo-
dice pe care tot ea le semna.

La `ncepututul anilor �80,
Laurie Anderson a pus `n sce-
n\ una dintre cele mai puter-
nice reprezenta]ii ale imagi-

narului contemporan. Specta-
colul United States a f\cut-o
celebr\ `n toat\ lumea. Ander-
son a fost primul artist rezi-
dent al NASA.Prin avangard\,

spre mainstream
Laurie Anderson este unul dintre pu]inii arti[ti care au `mbinat
arta plastic\, muzica, poezia [i critica social\. De aceea, profilul
ei scap\ celor mai multe dintre clasific\ri. Proiectele pe care
le-a dus p`n\ la cap\t de-a lungul carierei au ridicat `n jurul s\u
o aur\ de legend\ peste care comentatorii se `ncumet\ arareori
s\ treac\. Prin 1999, Anderson d\dea un interviu despre o
produc]ie la care lucra � un spectacol considerat oper\
electronic\ (adaptare pentru scen\ a romanului lui Herman
Mellvile, Moby Dick).

PE SCURT

Un spectacol de teatru britanic
la Bucure[ti
Consiliul Britanic, `n parteneriat cu
Muzeul Na]ional de Art\ al Rom=niei
va g\zdui `n perioada 17-19 februarie
spectacolul de teatru My Arm al artis-
tului englez Tim Crouch. Reprezenta-
]iile piesei din 18 [i 19 februarie vor fi
urmate de discu]ii pe temele teatrului
contemporan [i ale artei vizuale, orga-
nizate `mpreun\ cu UNITER [i Filiala
Critic\ din Bucure[ti a Uniunii Arti[tilor
Plastici din Rom=nia. My Arm este
piesa de debut a scriitorului [i actorului
britanic Tim Crouch, care va fi prezent
`n Rom=nia cu ocazia manifest\rii.

Premiera piesei a avut loc `n 2003 `n
cadrul Festivalului de la Edinburgh. My
Arm s-a jucat apoi la New York [i la
Londra, fiind de asemenea transmis\ de
BBC Radio. Tim Crouch este `n prezent
asociat la programul de educa]ie al Na-
tional Theatre din Londra [i unul dintre
arti[tii asocia]i ai companiei Franklin
Stage din New York [i ai Teatrului  Na-
]ional din Mannheim, Germania.

Ana-Maria Onisei

MUZIC| PE LITERE
de R|ZVAN }UPA

Laurie Anderson a fost
poreclit\ �multi-mediatrix
a Americii� (revista �Wired�)
[i �artist renascentist modern
[i agent provocator�
(`n �Philadelphia Daily News�)

Despre �Punch-Drunk
Love� [i al]i demoni
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De ce n-a
jucat Dobrin
cu Slovacia

I mediat dup\ ce am scos un 2-2 tras
de p\r cu Slovacia, subiectul zilei `n
presa sportiv\ a fost unul extrem de ac-

tual, anume de ce n-a jucat Dobrin `n
Mexic. Din cauz\ de `nc\p\]`nare a lui
Angelo Niculescu, dintr-o nepotrivire de
caracter sau din cauz\ de boicot dinamo-
vist. Din cauz\ de [pri]ane ori din cauz\
de canicul\, aer rarefiat [i-alte alea.

Pu]in import\ ce-a fost atunci. Problema
se pune prost. ~ntrebarea nu e de ce nu a
jucat Dobrin acum 35 de ani. Mai scanda-
los e c\, acum c`teva zile, `n Cipru, el n-a
avut loc `n echipa de old-boys a lui Pi-
]urc\. Al\turi de un Dorinel puriu, de un
Stelea sp`n, care a luat un gol printre ochi
[i altul `n timp ce era plecat `n vizit\ prin
vecini, z\u c\ nu era exagerat dac\, l`ng\
ei, ap\rea [i Dobrin.

La Dorinel am `n]eles c\ a fost vorba
despre o repara]ie moral\ dup\ ce l-am
scos ]ap isp\[itor pentru c\ n-a [tiut s\
trag\ de timp cu Danemarca [i nici s\
bat\ cornere. P\i, a[a se impunea s\ fie
reparat moral [i Dobrin. Ca s\ nu mai vor-
bim de Constantin sau Balaci, care [i ei
au fost nedrept\]i]i la timpul lor, Constan-
tin pus la col] dup\ ce a ratat penalty-ul
de la Tokyo, plus c\ nici ei n-au prins un
Campionat Mondial sau European.

De fiecare dat\ c`nd avem parte de un
prezent deprimant, ne r\sucim `n timp s\
lu\m iar [i iar la sc\rm\nat acelea[i subie-
cte r\scoapte. M\ rog, ar mai fi un mobil.
Presa sportiv\ trebuie s\ vorbeasc\ des-
pre fotbali[ti. Dobrin a fost, f\r\ doar [i
poate, un fotbalist. La G`lc\ [i al]i vreo doi,
e `nc\ `n pronun]are de ce ramur\ apar-
]ine sportul pe care `l practic\.

Dobrin mai merita s\ joace [i dintr-un
alt motiv. S-au pl`ns alde Pancu [i Ple[an
c\ au avut ghinionul s\ doarm\ ni[te nop]i
prin aeroport la Istanbul [i de-aia mo]\iau
pe teren. {i aici Dobrin ie[ea `n avantaj.
C`te nop]i n-a petrecut el la �Geamuri
multe� sau �P\duchele janghinos� dup\
care a doua zi, pe teren, ca `ntr-un fel de
somnambulism, reu[ea s\ fie genial. |[tia
mici n-au condi]ie fizic\. Dup\ o noapte
pierdut\, dorm pe ei `nc\ de la `nc\lzire.
Dobrin tr\gea un pui de somn pe um\rul
omului la marcaj, dup\ care, ceva mai
odihnit, se de[tepta fix c`t s\ mai arunce
o pas\ genialoid\ pe care scria gol. Chiar
dac\ a pierdut noaptea precedent\.

Legitimarea asta concesiv\ e absolut
fascinant\. {i nu e doar apanajul fotba-
lului. De exemplu. De[i n-am ̀ nv\]at nimic,
am luat examenul. De[i aveam doar 5 `n
facultate, am ajuns pre[edintele SUA. De[i
Mutu a fost la striptease, le-a b\gat mortu-n
cas\ finlandezilor [i macedonenilor. Ca [i
cum nu po]i juca bine dec`t c`nd ai de recu-
perat un handicap autoprovocat. Uneori
m\ `ncearc\ g`nduri sumbre. Fotbalul
românesc nu mai exist\. Faptul c\ am
jucat cu Slovacia, c\ `n cur`nd se reia
campionatul, toate astea nu dovedesc
dec`t c\ exist\ via]\ dup\ moarte. De[i nu
avem fotbal, scriem despre.

Acum zece ani, cu ocazia
Campionatului Mondial de
fotbal din SUA, c`nd echipele
Bulgariei [i României repurtau
succese dup\ succese, euforia
milioanelor de telespectatori de
acas\ era f\r\ margini. Victoria
Bulgariei `mpotriva Germaniei
`n sferturile de final\ a f\cut ca
bulgarii s\ uite c\ superstarul
Hristo Stoicikov, pe atunci
fotbalist la FC Barcelona, d\dea
interviuri presei bulgare `n
limba spaniol\. Cei ce i-au
`nvins pe germani au devenit
peste noapte simboluri
na]ionale, astfel c\ fotografia
echipei de fotbal a Bulgariei a
fost aleas\ drept imaginea
companiei aeriene Balkan Air [i
putea fi v\zut\ `n vitrinele
birourilor agen]iilor din Europa.

V ictoria României asupra
Argentinei `n optimile
de final\ a inspirat mega-

demostra]ii spontane de bucu-
rie ale românilor `n toate ora-
[ele din ]ar\, ̀ nc`t v\ pute]i ima-
gina reac]iile de furie la re-
marcele mali]ioase ale reporte-
rului de la cunoscutul ziar
sportiv francez �L�Equipe�,
care numea fotbali[tii no[tri
�les gitanes roumains�. Discur-
surile patriotarde rostite `n
vara lui 1994 de la tribuna
Parlamentului român `nfierau
jignirea adus\ fotbali[tilor ro-
mâni de a fi numi]i ]igani,
catalog`nd-o drept o ofens\ adu-

s\ `ntregului popor. Patru ani
mai t`rziu, cu ocazia mondia-
lelor din Fran]a, fotbali[tii au
vrut s\ le arate francezilor c\
nu au uitat epitetele [i, dup\ ce
au trecut de grupa preliminar\,
[i-au vopsit cu to]ii p\rul `n
galben. Chiar dac\ �schimba-
rea la fa]\� nu le-a fost prea
norocoas\, �proasp\t-nordicii�
fotbali[ti români pierz`nd pri-
ma `nt`lnire de dup\ grupe [i
fiind elimina]i din competi]ie,
ei au lansat o adev\rat\ mod\
printre adolescen]ii cartierelor
muncitore[ti din România. Pe
atunci, tinerii cu spr`ncene
negre [i p\rul vopsit blond cu
cea mai ieftin\ vopsea `[i g\-
seau modelele comportamen-
tale `n fotbal, fiind �vr\ji]i� de
mitul fotbalistului român, pornit
din cartierele s\race [i ajuns
juc\tor la Real Madrid sau
Chelsea, cu salarii anuale de
peste un milion de dolari.

~n anii ce au urmat, lucruri-
le s-au mai schimbat. Monopo-
lul a fost spart prin apari]ia
show-urilor [i vedetelor TV,
prin dezvoltarea publicit\]ii cu
un folclor site-specific luxuri-
ant [i, mai ales, prin dezvol-
tarea industriei muzicale au-
tohtone. Exist\ ast\zi mai mul-
te case de produc]ie muzical\
[i c`teva posturi de televiziune
specializate (MTV-România [i
Atomic TV � mai nou, TV K
Lumea) care `ncearc\ s\ adap-
teze produc]ia muzical\ la ce-
rerea publicului românesc.
Dac\ MTV-România folose[te
`n bun\ parte grila de progra-
me a postului interna]ional, deci
difuzeaz\ [i mult\ muzic\ str\-
in\, TV K Lumea s-a speciali-
zat pe produc]ia local\, f\c`nd
[i compromisurile necesare p\s-
tr\rii unui public nesofisticat.
Deloc `nt`mpl\tor, pe toat\ du-
rata emisiei, acest post permite
publicarea mesajelor SMS de
la telespectatori [i, f\r\ a mai
vorbi de corectitudinea limbii
folosite, v\ imagina]i ce fel de
mesaje s`nt date pe post `n �o-
rele fiebin]i� ale nop]ii.

Via]a dulce de la ]ar\
F\r\ zah\r (No Sugar) este o
trup\ hip-hop care c`nt\
(vorbe[te) cu umor negru des-
pre satul românesc. Cai, vaci,

c\ru]e, oi, b\tr`ne violate de
nepo]ii lor alcoolici, s\r\cie,
birturi insalubre, televizoare
alb-negru din anii �70, b\t\i cu
cu]ite [i topoare, iat\ �arsena-
lul� ce poate fi v\zut `n vi-
deoclipurile acestor tineri mu-
zicieni ce vin din Moldova,
zona cea mai s\rac\ [i mai
rural\ din România. Con[tien]i
sau nu, ei pun `n discu]ie o
problem\ fundamental\ a so-
ciet\]ii române[ti, aceea a mo-
derniz\rii [i emanicip\rii sate-
lor [i micilor ora[e (t`rguri).
Aceast\ jum\tate de Românie
autarhic\ [i tradi]ional\, ce
reprezint\ 45% din popula]ie,
are ca principal\ activitate agri-
cultura de subzisten]\, total
ineficient\ economic. Un prie-
ten de-al meu suedez `mi spu-
nea c\, dac\ `n societ\]ile occi-
dentale capitalul cel mai impor-
tant este cel uman, `n cele post-
comuniste, oamenii cu menta-
lit\]ile lor devin o problem\
(cu c`t avem mai mul]i oameni,
cu at`t avem [i mai multe lucruri
de rezolvat).

De la underground reggae
la higherground
gipsy music
�Po]i s\ fii de culoare alb\ sau de
culoare neagr\
Po]i s\ fii român sau ]igan
Lumea trebuie s\ `n]eleag\
Acela[i s`nge avem cu to]ii...
Ooooh!�

S`nt perfect de acord cu ceea ce
spun pe ritm de reggae-music
Pacha Man, `mpreun\ cu Dru
klein & Mo�Wee (sper s\ nu fi
f\cut vreo gre[eal\ de orto-
grafiere a numelor). Clipul, fil-
mat `n zonele s\race de la mar-
ginea Bucure[tiului, ne arat\
copii descul]i juc`nd fotbal pe
un teren viran, `mp\ca]i cu na-
tura [i cu... s\r\cia. Muzicienii,
dup\ ce au adoptat clasicul look
Bob Marley, ne c`nt\ `ntre pau-
zele dintre dou\ gr\tare cu mi-

titei [i frig\rui despre armonie
[i egalitate `ntre oameni.

Fete sexy [i rele, gangsteri
[i hip-hop balcanic
S\ nu v\ imagina]i c\ acele fe-
te, de altfel dansatoare la bar\
`n cluburile de noapte bucu-
re[tene, duc lips\ de contracte.
Ele �dau [i din popou� `n vide-
oclipurile b\ie]ilor de cartier,
deveni]i peste noapte arti[ti
hip-hop autohtoni. România `n
timpul comunismului a deve-
nit o �]ar\ de blocuri� `n care
au fost muta]i ]\ranii trans-
forma]i rapid `n muncitori.
Frustrarea fa]\ de imensa po-
larizare social\ din ultimul
deceniu, fa]\ de corup]ia gene-
ralizat\, ura fa]\ de oamenii
legii (`n România, corup]ia po-
li]i[tilor este un fenomen ge-
neralizat) [i politicieni s`nt te-
mele predilecte ale celor mai
de succes trupe hip-hop din Ro-
mânia: BUG Mafia [i Parazi]ii.

�Pe-afar\ ai furat
Acum te dai b\rbat

E[ti bun de luat `n seam\.�

S`nt versurile pline de substan-
]\ ale unei piese a trupei
Sexxy, format\ din dou\ fete
care au devenit blonde pentru
a r\spunde �orizontului de a[-
tept\ri� al proxene]ilor, tra-
fican]ilor, ho]ilor din Germa-
nia [i al multor adolescen]i de
cartier. Sexy [i rele, al\turi de
Fizz, un gigolo al hip-hop-ului
românesc, ele ne arat\ c`t de
repede po]i cheltui banii c`[ti-
ga]i cu o sear\ `nainte.

Rev\z`nd aceste videocli-
puri cu bugete mici, m\ g`n-
desc la tinerii regizori [i ope-
ratori de imagine, absolven]i
ai Academiei de Teatru [i Film
din Bucure[ti, care lucreaz\ `n
casele de produc]ie video-
muzicale [i a[teapt\ vremuri
mai bune [i... telespectatori-
consumatori mai sofistica]i [i,

de ce nu, mai boga]i...

Timpuri noi
Note despre videoclipuri comerciale române[ti

�Suplimentul de cultur\� este `nscris `n

Catalogul presei interne la pozi]ia 2378,

iar abonamentele se pot contracta la

orice Agen]ie Rodipet din ]ar\ sau la

orice Oficiu Po[tal.

Tarife de abonament:

� 80.000 lei pentru o perioad\ de 3 luni

� 360.000 lei pentru o perioad\ de 6 luni

� 690.000 lei pentru o perioad\ de 12 luni

Dac\ nu Fizz, atunci cine?

F\r\ zah\r � despre satul românesc, cu umor negru



Drago[ Bucurenci:
�Welsh e genu� de autor
care se sparge-n figuri
la fiecare carte. {i-n
Trainspotting o face la
modu� cel mai adev\-
rat. Dac\ te ri[ti s\-i
dai o citeal\, tre� s\ fii
pe pu]in la fel de [me-
nar ca el, c\ altfel se
duce dracu� toat\ com-
bina]ia. Cred c\ princi-
palu� e s\ nu pui botu�
la limbaju� lui de bud\
refulat\. {i s\-]i intre
bine-n cap c\ Trainspot-
ting nu-i o carte despre
droga]i scris\ pentru oa-
menii de bine. E o car-
te despre droga]ii care-i
ur\sc pe oamenii de
bine. {i c`nd zic dro-
ga]i, frate, nu vorbesc
de gher]oii de Prim\-
verii [i prietenarii lu� }i-
riac Jr., Mutu & comp.
[i alte figuri triste de
D`mbovi]a. P\i, dac\
\[tia se drogheaz\, v\-
ru� Muncitoru� din Ber-
ceni ce-nseamn\ c\
face? Dializ\?

Hai s\-]i zic altfel,
c\ poate pricepi. Dac\
n-ai fost niciodat\ tr\-
g\tor, nu [tii ce-i aia s\
]i se fac\ vena supra-
elastic\, cum e ciora-
pu� de dam\. C`nd s\
bagi acu�, sare-napoi
ca ciocanu� pneumatic.
Sau s\ ]i se trag\ ve-
na-n carne de nu mai
ajungi la ea nici cu c`r-
ligu�. Tr\g\torii cu vechi-
me `n munc\ [tiu c`t
face o ven\ bun\ o da-
t\ g\sit\. A[a c\ o iau
pe ven\ `n sus, mili-
metru l`ng\ milimetru,
de la palm\ la cot, de
la cot la sub]ioar\, de
la c\lc`i la genunchi [i
de la genunchi p`n\ la

buc\. Ce le iese la afa-
cerea asta s`nt ni[te d`-
re s`ngerii pe bra]e [i pe
picioare, cu mici g`lme
vine]ii din loc `n loc. Ca
o linie de cale ferat\ de
la pagina 3 din Mersul
trenurilor. Davi[tii ade-
v\ra]i din Edinburgh le
zic tatuajelor \stora train-
spotting. Acu� imagi-
neaz\-]i c\-l vezi pe un
adev\rat de genu� \sta
cum `[i `nfige pistolu�
`ntr-o g`lm\ tumefiat\ [i
cum i se lumineaz\ o-
chii de zici c-a v\zut
aievea demisia genera-
lului Zaharia. Dac\ te
]ine o scen\ ca asta,
obligat te ]ine [i lectura
la Trainspotting.

~]i mai zic o dat\, s\-]i
intre bine-n cap, s\ nu-mi
vii dup-aia cu texte c\
nu ]i-a pl\cut marfa. E
o carte despre droga]ii
care-i ur\sc pe oame-
nii de bine. Adic\ o car-
te pentru [menarii care
mai au curajul s\ se
uite-n oglind\, fie c\
s`nt de-o parte, fie de
cealalt\ a gratiilor.�

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

C e poate fi `ns\ `nc`n-
t\tor la un dependent
de heroin\? A[a cum

o recunoa[te [i Mark Ren-
ton, personajul principal al
romanului Trainspotting:
pl\cerea de a refuza via]a
f\r\ a avea un motiv anume.
Sau... m\rturisirea-[oc: �Ci-
ne are nevoie de vreo alt\
motiva]ie atunci c`nd are
heroin\?�.

A[a cum ̀ l descrie �Times
Literary Supplement�, Ir-
vine Welsh este �unul dintre
cei mai importan]i scriitori
contemporani ai Angliei.
Are stil, imagina]ie, `n-
]elepciune, for]\ [i repre-
zint\ o voce realist\ pentru
cei aliena]i de prea mult\
fic]iune�. Succesul feno-
menal de care s-a bucurat
cartea Trainspotting, ecra-
nizat\ `n 1996 cu Ewan
McGregor `n rolul princi-
pal, s-a datorat, `n primul
r`nd, incisivit\]ii cu care
vorbe[te despre via]\: �Car-

tea prezint\ adev\rata isto-
rie a ultimilor zece ani!�.
Pe l`ng\ intriga complex\,
Trainspotting reu[e[te s\
surprind\ problematica u-
nei societ\]i `n care orice
form\ de drog a devenit un
cult. Romanul a st`rnit nu-
meroase reac]ii `n lumea
conservatoare a englezilor,
o parte a opiniei publice fi-
ind de p\rere c\ este un
manifest al �genera]iei che-
mical� [i un protest direct
la adresa guvernului con-
servator, care `ncearc\ me-
reu s\ relativizeze aspec-
tele realit\]ii. A[adar, o da-
t\ cu romanul lui Welsh, pro-
blemele unei lumi �under-
ground� s`nt aduse `n main-

stream, s`nt puse sub re-
flector [i analizate `n de-
taliu; o carte care merit\,
a[a cum su]ineau cei de la
Rebel Inc., �s\ se v`nd\ `n
mai multe exemplare dec`t
Biblia�. ~ncercarea celor
cinci tineri de a se l\sa de
heroin\ devine un fel de
montaignes rousses cu  sem-
nifica]ii psihologice [i so-
ciale, iar repeziciunea halu-
cinant\ a dialogurilor �
care abund\ `n termeni spe-
cifici argoului sco]ian �
surprinde, te ]ine cu sufle-
tul la gur\. Renton trans-
form\ injec]iile cu heroin\
`ntr-un adev\rat ritual; Sick
Boy face o pasiune pentru
filmele cu Sean Connery;
Spud nu vrea s\ se angajeze
[i ]ine mor]i[ la ajutorul de
[omaj; Tommy se apuc\ [i
el de heroin\ dup\ ce `l p\-
r\se[te prietena, iar Begbie
crede c\ drogurile s`nt ni[-
te �porc\rii�, `n schimb ale-
ge varianta b\uturii. Pe scurt,
o confesiune `n grup, vie]i
departe de normalitate [i
realit\]i [ocante. Dac\ nu a]i
v\zut `nc\ filmul, ve]i putea
citi, `n cur`nd, cartea lui
Welsh [i `n române[te, la
Editura Polirom.

ARTEFIXURI
FIXURI DE ARTIST

de ADRIAN SCHIOP
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vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i

))

Abused/
abuser

F ixurile mele. De scriitor. ~mi
vine greu s\ accept c\ a[ fi
scriitor. Am fost profesor,

grunger, pe invers etc. [i, `n gene-
ral, n-am avut probleme cu astea.
Dar s\ fiu scriitor mi se pare sus-
pect, nu [tiu, chiar nu vreau s\
`ncep s-o cred... Hai mai bine s\
zicem altfel, `n loc de �fixuri de
scriitor�, �fixuri de om care scrie� �
asta chiar [i pentru motivul c\ la
mine fixurile se activeaz\ indife-
rent pe ce text stau, nu conteaz\ c\
e vorba de un referat, un mail tri-
mis ca attachment sau ceva cu pre-
ten]ii artistice.

Ca s\ scriu, am nevoie `n pri-
mul r`nd de un calculator. Nu pot
s\ scriu de m`n\, s\-mi g`ndesc `n
cap frazele. Evident, nu a fost de
la `nceput a[a, p`n\ s\-mi iau cal-
culator, o f\ceam [i eu ca toat\ lu-
mea, a[a, frumos, de m`n\ :-), dar
nu prea-mi ie[ea, tonul era de ce-
le mai multe ori c`c`it [i crispat.
Abia dup\ ce mi-am cump\rat cal-
culator am `nceput s\ scriu texte
mai ok, de care nu-mi mai era ru-
[ine c`nd le reciteam.

Apoi, nu pot s\ scriu dac\ mai
e cineva `n camer\. De fapt, nici
s\ citesc nu pot. Mai clar, nu-mi
place s\ `mpart camera cu nimeni,
oric`t de apropiat a[ fi de acel ci-
neva. Una dintre cele mai trauma-
tizante perioade a fost c`nd am lo-
cuit `ntr-un c\min de liceu [i a tre-
buit s\ `mpart camera cu un alt
profesor. Ca s\ scriu, mi-am scos
calculatorul `n holi[orul-buc\t\rie.
~nchideam u[a dinspre camer\ [i
`ncercam s\-mi scot din minte tot
ce era `n jur, s\ fiu focus doar pe
monitor. Scrisul era un pretext ca
s\ ajung la un fel de stare de inti-
mitate [i `ncredere `n mine, de
fapt, cu c`t scriam mai mi[to, cu at`t
starea era mai rotund\, mai con-
sistent\, iar eu � mai `nc`ntat. {i
acum mi se face r\u c`nd `mi amin-
tesc dup\-amiezele alea cretine
de duminic\ `n care m\ uitam, le-
[inat de plictiseal\, la ProTV. Ca-
mera aia `ngust\ ca un defileu, eu
pe un pat, colegul meu pe cel\lalt
[i televizorul la mijloc.

Dar nici cu holul nu era at`t de
simplu, pentru c\ garsoniera era
un fel de duplex, a[adar holi[orul
d\dea `n dou\ camere. ~n cealalt\
camer\ st\tea un cuplu, ceea ce,
f\c`nd un mic calcul, `nseamn\ un
total de patru persoane, iar patru
persoane, duc`nd calculul [i mai
departe, `nseamn\ un trafic destul
de intens prin zona care m\ inte-
resa pe mine. E clar c\ intimitatea
se ducea dracului.

Apoi, am `nceput s\ stau noap-
tea p`n\ la 3-4 diminea]a. ~mi com-
pletam somnul pe ziu\, dup\ ce
veneam de la serviciu. E foarte,
foarte mi[to s\ scrii noaptea, pl\-
cerea e aproape fizic\, iar confor-
tul, f\r\ fisuri. A[teptam vacan]ele
ca s\ m\ duc acas\, la Porumba-
cu, fiindc\ acolo nu mai trebuia s\
m\ trezesc diminea]a [i fire[te:
fiindc\ aveam o camer\ a mea.
Pe scurt, acolo puteam s\ scriu con-
tinuu, puteam deci s\ fiu tot timpul
`n contact cu mine `nsumi [i s\ a-
buzez nestingherit de distrac]ia
asta. C`teva zile nu m\ ridicam din
fa]a calculatorului, voiam s\ ajung
s\ m\ simt plin p`n\-n g`t de mine.
M\ obosea teribil c`nd ap\rea
var\-mea de la Sibiu `n vizit\, de
multe ori o provocam s\ poves-
teasc\ lucruri complicate ca s-o
]in ocupat\, iar eu s\ pot visa la
momentul c`nd, `n fine, o s\ m\
a[ez din nou `n fa]a calculatorului.

Drogurile, sevrajul, cluburile de noapte, negarea oportunit\]ii, huliganismul,
sectarismul, munca pl\tit\ prost, prejudec\]ile [i axiomele sco]ienilor, vie]i
distruse [i mult umor negru. Atmosfera creat\ de sco]ianul Irvine Welsh `n c\r]ile
sale a [ocat [i `nc`ntat deopotriv\ publicul. ~n primul s\u roman, Trainspotting
(ap\rut `n Anglia `n 1993), declara r\zboi deschis tonului tern [i grav cu care
erau descrise realit\]ile sociale. T\ioas\, sobr\ [i comic\ `n acela[i timp,
�lumea� lui Welsh `nfrunta tragicul, reflect`nd prezentul cu o deta[are specific\
englezului cinic care las\ mereu concluziile la `ndem`na cititorului.

Termenul �trainspotting� desemneaz\ un hobby ciudat.
Un trainspotter este o persoan\ care st\ c`t e ziua de
lung\ pe peronul g\rii [i noteaz\ sosirea [i plecarea
trenurilor. Noaptea, compar\ noti]ele cu cele din ziua
precedent\, observ\ ce s-a schimbat `n mersul trenuri-
lor [i `i anun]\ pe ceilal]i �`mp\timi]i�, pentru a-i ]ine la
curent cu mersul trenurilor. ~n argoul droga]ilor, terme-
nul se refer\ la urmele `n]ep\turilor de pe bra]ele lor,
care se `n[ir\ precum g\rile de-a lungul unor c\i ferate.�

Irvine Welsh a mai scris:

Trainspotting (1993), The Acid
House (1994), Marabou Stork
Nightmares (1995),
Ecstasy: Three Tales
of Chemical Romance
(1996),
Filth (1998),
Glue (2001),
Porno (2002)

Trainspotting
supradoza de realitate
Trainspotting
supradoza de realitate

Drago[ Bucurenci,
traduc\torul romanului
Trainspotting, `n curs
de apari]ie
la Editura Polirom

Filmul Trainspotting, `n regia lui Danny Boyne,
a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu

Welsh s-a n\scut `n Sco]ia, la
Edinburgh. Dup\ ce a p\r\sit [coala, la
16 ani, a tr\it o perioad\ din slujbe cu
jum\tate de norm\ [i a reu[it, `ntr-un
final, s\ ob]in\ o diplom\ `n studiul
afacerilor. Cariera lui ca scriitor a
`nceput, se poate spune, `n America, [i
nu `n Anglia. ~n timp ce c\l\torea prin

Statele Unite cu Greyhound Bus, Irvine
Welsh s-a apucat s\ noteze pe un
carnet diferite idei pentru romanul s\u.
Trainspotting a fost publicat `n Anglia `n
1993, nominalizat la Booker Prize [i i-a
adus lui Welsh popularitatea [i aten]ia
criticii. Cartea a ap\rut trei ani mai
t`rziu [i `n America.


