
„Suplimentul de cultur\” v\ invit\ c\ citi]i o analiz\ a celei de-a XIII-a edi]ii a Galei premiilor
UNITER. Dincolo de disputele create de competi]ie, Gala r\m`ne evenimentul „cu [taif” al `ntregii
comunit\]i teatrale. Au „alc\tuit” dosarul acestui num\r Cristina Rusiecki, critic de teatru [i
colaborator permanent al „Suplimentului”, laurea]ii Radu Alexandru Nica, Ilie Gheorghe, Andrei Both,
Andreea Bibiri, precum [i criticii Marina Constantinescu [i Cristina
Modreanu, membre ale juriului care a desemnat c`[tig\torii de anul acesta.

S`nt un
poet care
a ajuns
s\ scrie
proz\

Pe tipsia Salomeei
~n stagiunea 2004-2005, o putem vedea pe
Salomeea lui Oscar Wilde la Teatrul Na]ional
din Ia[i, cu un text `mbog\]it fa]\ de cel ori-
ginal, cu inser]ii din vechi scrieri religioase. 

Citi]i-ne online la
www.polirom.ro/supliment.html 

15.000 lei
1.50 lei noi
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Gala UNITER la a XIII-a edi]ie

Morg\, [taif 
[i alte mixaje

HOMEPAGE, SWEET HOME
„Erotism culinar” de Florin
L\z\rescu, pag. 5

LA LOC teleCOMANDA
„OTVeste minunat\” de
Alex Savitescu, pag. 5

PORTRETE TOMBALE
„Tombalizarea 
(pauz\ critic\)” de 
Simona Sora, pag. 7

PAGINILE 10, 11, 12

CIRCUL  NOSTRU  V|  PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

John Wayne Mitea

N e trebuie un John Wayne la na]ional\. La Na]ional
`l avem pe John Wayne Shroj, un b\iat posesor de
p\rin]i inventivi onomastic. Mitea s-a n\scut ̀ n Pan-

telimon, ascult\ manele, lucru care se poate repara cu
timpul, [i ì ajunge lui John Wayne ceva mai sus de buric.
M\ rog, `ntr-o ]ar\ pe unde au b`ntuit dinozauri pitici, tre-
buie s\ ne mul]umim cu ce avem. Dar, uite, mai degrab\,
Mitea a fost cu Macedonia un soi de Kirk Douglas din
filmul pomenit. Singur `mpotriva tuturor. Singurul care-[i
dore[te s\ prind\ criminalul. (Pagina 15)

LIBERUL  ARBITRU
de SORIN STOICA

Un circ vicios

R \pirea jurnali[tilor, eveniment dramatic ce `n alte
condi]ii [i `n alt spa]iu ar fi obligat la decen]\, s-a
transformat la noi `ntr-un spectacol mediatic cu

puternice accente grote[ti. ~n zgomotul infernal f\cut
de televiziunile senza]ionaliste, s-au putut strecura o
sumedenie de informa]ii false, au ap\rut „surse de
`ncredere” care, manipul`nd uneori chiar [i ziari[ti cu
renume, i-au cobor`t `n derizoriu. Dar, cel mai r\u,
pentru prima oar\ dup\ ’89 s-a dovedit c\, `n cursa
pentru senza]ional, se g\sesc [i la noi destui dispu[i
s\ calce pe sentimente. (Pagina 2)

un articol de Luiza Vasiliu `n PAGINA 13

PAGINA 3

Interviu cu scriitorul
Andrei Codrescu

„Poezia face bine `n mo-
mentul de fa]\, paradoxul
este `ns\ c\ «se face poezie»
f\r\ a se citi poezie. Poe]ii
nici nu se citesc `ntre ei, dar
scriu f\r\ contenire. E un fe-
nomen interesant acesta: scri-
sul f\r\ citire. Pe mine m\ ori-
pileaz\. ~n [coal\ le dau studen]i-
lor mei liste lungi cu c\r]i de po-
ezie.” 

Miercuri, 6 aprilie. Ora 17.00. ICR. Paparazzi „Suplimen-
tului de cultur\” la datorie. }inta: C\t\lin Dorian Flo-
rescu, scriitor. Român, elve]ian, cet\]ean al lumii. Cine,
cum, al\turi de cine, de ce. {i, mai ales, ce mai fac pisicile
familiei Ple[u.

Un produs românesc
garantat de elve]ieni
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Constantin Vic\

N u este vorba despre geo-
critic\, globalizare, exo-
tism, etnopoezie, pur [i

simplu s-a construit o expozi-
]ie despre geografia imagina-
rului. Cu tot ce `nseamn\ ea:
fic]iunea invadeaz\ spa]ialita-
tea, incertul dreseaz\ percep-
]ia, inven]ia `nghite realitatea.
Doi c`te doi, scriitori [i arti[ti
plastici construiesc interdisci-
plinar c`te o falie din imagi-
nar. ªi a[a apar teritorii care
nu pot fi inventariate: alfabe-
tul cartografiat, Persia ca un
set de foneme din dic]ionarul
limbii franceze, Europa ascun-
s\ `ntr-o cutie [i a[a mai de-
parte. Univers utopic `ntr-o
lume globalizat\ [i `nchis\.
Utopie calm\, non-politic\, u-
topie a unei cet\]i din care am
scos paznicii [i am l\sat poe-
]ii, ca [i cum Platon s-ar fi apu-
cat s\ bea cu Tristan Tzara [i
André Breton.

Printre scriitorii care parti-
cip\ la acest proiect se afl\
Alain Jouffroy, unul dintre ce-

lebrii urma[i ai avangardei
franceze. Instala]ia – Harta
sonor\ – a fost realizat\ de
Wanda Mihuleac, artist [i cu-
rator al expozi]iei. Peste tot,
cioburi de sticl\, o geant\ trans-
parent\ plin\ cu imagini [i
vocea lui Alain Jouffroy ci-
tindu-[i din texte. Pe un alt pe-
rete stau steaguri ale unor ]\ri
inexistente. Ce se `nt`mpl\
c`nd combini Canada cu Vati-
can? Pascal Le Cocq a `ncer-
cat politica poetic\ [i i-a re-
zultat CanCan – jum\tate
frunz\ de ar]ar, jum\tate bla-
zonul Cet\]ii Sfinte. {i acesta
este doar un exemplu din no-
ua sa geografie. Prin expozi]ie
mai stau cumin]i, pe pere]i,
fluturi ap\ru]i din h\r]i, unii
americani, al]ii africani, `ntr-o
globalizare-metisaj `ntre limi-
te [i foarfece. S-a m\cel\rit
reprezentarea lumii, dar din
malaxorul estetic au ie[it spe-
cii noi.

Wanda Mihuleac este o ro-
mânc\ plecat\ s\ studieze es-
tetica la Paris. Director al Edi-

turii Transignum, a realizat
c\r]i unicat `n colaborare cu
Umberto Eco, Jacques Derri-
da [i Emil Cioran. Proiectul
„Livres & cARTes” vine s\ dez-
volte lumea pluridisciplinar\
a artei, la el particip`nd nume
sonore precum Alain Jouf-

froy, Jean-Clarence Lambert,
Sebastian Reichmann [i Anca
Vasiliu. Produsul proiectului –
expozi]ia – poate fi vizitat\,
`ntre 5 [i 16 aprilie 2005, la
Muzeul Na]ional al Literaturii
Române [i Institutul Francez
din Bucure[ti.

Institutul Cervantes anun]\ anularea spectacolului Adei Milea
din 17 aprilie, programat `n cadrul manifest\rilor prilejuite de
centenarul Don Quijote. Acesta ar fi trebuit s\ aib\ loc `n Sala
Atelier a Teatrului Na]ional „I.L. Caragiale” din Bucure[ti. Potrivit
Ioanei Zlotescu, directoarea Institutului Cervantes, decizia `i
apar]ine regizorului concertului vizual Don Quijote, Victor Ioan
Frunz\. Celelalte evenimente din luna aprilie se vor desf\[ura
conform programului:

Vineri, 22 aprilie, `ntre orele 12.00 [i 20.00, Institutul
Cervantes, Strada Marin Serghiescu nr. 12: Lectur\ public\
din Don Quijote [i decernarea Premiului „Don Quijote” 2005
oferit de Institutul Cervantes din Bucure[ti [i Prim\ria Alcalá
de Henares (Spania).

S`mb\t\, 23 aprilie – Ziua Mondial\ a C\r]ii [i a Drepturilor
de Autor, Ziua Cervantes:

Colocviul interna]ional: „Don Quijote, Cervantes [i timpul lor”.
Particip\ renumite personalit\]i din Fran]a, Spania [i
România. Traducere simultan\: Ileana Scipione.

Orele 10.00-19.00, Institutul Cultural Român, Aleea
Alexandru nr. 38: Spectacol: Don Quijote, prezentat de
Compania „Dan Puric”.

Ora 20.00, Sala Mare a Teatrului Na]ional „I.L. Caragiale”,
Bucure[ti.

Ciclu de film: Don Quijote – ora 14.00, 18-23 aprilie 2005,
Sala de Proiec]ii a Institutului Cervantes.

Luna aprilie la Institutul
Cervantes, f\r\ Ada Milea
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de LUCIAN DAN TEODOROVICI

Un circ vicios

U ltimele dou\ s\pt\m`ni au fost, dup\ toate proba-
bilit\]ile, cele mai grele din istoria postdecem-
brist\ a mass mediei din România. Aglomerarea

evenimentelor a creat o emula]ie bazat\ pe specularea
emo]iilor na]iunii care a dus, uneori, la excese incredi-
bile. {i la senza]ia c\, asemenea politicienilor, aseme-
nea nou\, tuturor, `n cele din urm\, o parte a presei
române[ti, mai cu seam\ din „audiovizual”, `nc\ nu e
preg\tit\ s\ se mute din Balcani `n Europa.

R\pirea jurnali[tilor, eveniment dramatic ce `n alte
condi]ii [i `n alt spa]iu ar fi obligat la decen]\, s-a trans-
format la noi `ntr-un spectacol mediatic cu puternice
accente grote[ti. ~n zgomotul infernal f\cut de televi-
ziunile senza]ionaliste, s-au putut strecura o sume-
denie de informa]ii false, au ap\rut „surse de `ncredere”
care, manipul`nd uneori chiar [i ziari[ti cu renume, i-au
cobor`t `n derizoriu. Dar, cel mai r\u, pentru prima oar\
dup\ ’89 s-a dovedit c\, `n cursa pentru senza]ional, se
g\sesc [i la noi destui dispu[i s\ calce pe sentimente,
`n cazul de fa]\ mai cu seam\ ale familiilor celor r\pi]i,
[i s\ ignore r\ul pe care `l pot face, difuz`nd [tiri de
multe ori stupide [i interviev`nd „anali[ti” asemenea.

Sigur c\ au r\mas o serie de televiziuni, la fel cum
s-au g\sit mul]i anali[ti/ jurnali[ti care s\ cheme la at`t
de necesarul calm. Ace[tia din urm\ s`nt, poate, mai
numero[i chiar dec`t ceilal]i. ~ns\, `n situa]ii at`t de ten-
sionate, c`teva voci isterice nu pot fi acoperite de altele
ra]ionale, oric`t de numeroase ar fi ultimele. Asta nu nu-
mai urm`nd logica „efectului sonor”, ci [i pe cea a intere-
sului pe care `l acord\m noi, publicul telespectator, sen-
za]ionalului, indiferent de cum a fost el ob]inut [i prelu-
crat. {i nu at`t din vina noastr\, c`t ca urmare a faptului
c\ `n 15 ani ni s-a inoculat, f\r\ s\ ne d\m seama,
dorin]a de spectacol cu orice pre], iar acum, chiar dac\
s`ntem uneori dezgusta]i, chiar dac\ moralmente `l res-
pingem, a[tept\m senza]ionalul acesta `n talk show-ul
nostru de fiece sear\. Am intrat adic\ `ntr-un cerc vicios –
sau, poate mai potrivit momentului, `ntr-un adev\rat circ
vicios – pe care r\pirea celor trei jurnali[ti ni-l relev\ sumbru.

Pe de alt\ parte `ns\, nu putem ignora faptul c\ [i
autorit\]ile române au f\cut parc\ tot ce le-a stat `n pu-
tin]\ pentru a `ncuraja na[terea [i propagarea zvonu-
rilor. Secretomania lor extrem\ cu privire la subiect a
fost [i este cumva provocatoare – pentru c\ nu s-a g\sit
nimeni care, d`nd informa]iile minime a[teptate de pres\,
s\ conving\ c\, `n contextul creat, orice specula]ie
suplimentar\ e absolut inutil\ [i, `n plus, periculoas\. Poli-
ticienii no[tri au ignorat total setea de informa]ie a pre-
sei, refuz`nd orice fel de comunicare. Iar aici `n primul
r`nd se face vinovat Traian B\sescu, „cel mai informat
om din România”, cum singur s-a recomandat, care a
preluat ceva din arogan]a pesedist\ fa]\ de `ntreb\rile
jurnali[tilor. Dar nici dialogul mimat al ministrului de
Externe, domnul Mihai R\zvan Ungureanu, `n care
domnia sa s-a mul]umit s\ trag\, politicos, e adev\rat,
de urechi presa, nu a contribuit `n vreun fel la
eliminarea specula]iilor.

Nu putem deci, `n final, dec`t s\ revenim la
observa]ia c\, `n ansamblul ei, societatea româneasc\
nu pare defel preg\tit\ s\ reac]ioneze cum se cuvine `n
situa]ii de criz\. Realitate care, date fiind angajamen-
tele noastre at`t nord-atlantice, c`t [i europene, nu cred
c\ ar trebui s\ ne lase indiferen]i. Pentru c\ aceast\
reac]ie este doar unul dintre numeroasele simptome
ale unei boli extinse la multe alte niveluri. O boal\ care,
`n lipsa unui remediu urgent, ne poate afecta serios, pe
viitor, „sistemul imunitar” na]ional.

Cu ocazia „Prim\verii poe]ilor”, Muzeul
Na]ional al Literaturii Române, Institutul
Francez [i Editura Transignum au organizat
o expozi]ie cel pu]in ciudat\. Au pus la un loc
c\r]i-obiecte [i h\r]i geo-artistice, inven]ii
transversale `ntre dou\ tipuri de art\, care
con]in deopotriv\ atributele literei scrise, dar
[i sensul semnelor grafice. Totul e literatur\
sau totul e imagine? Ori exist\ un teritoriu
al imaginarului care s-a cerut cartografiat,
descris [i extins `n lumea vizibil\?

Dou\ spa]ii, dou\ arte,
o singur\ expozi]ie

Alain Jouffroy poate fi ascultat p`n\ pe
16 aprilie la Muzeul Literaturii Române
din Capital\

Alain Jouffroy poate fi ascultat p`n\ pe
16 aprilie la Muzeul Literaturii Române
din Capital\



Cristian Neagoe
cristineagoe@gmail.com

AA leea Alexandru, pe care
se afl\ sediul Institutu-
lui Cultural Român, are

forma unei potcoave, cu am-
bele capete d`nd spre bule-
vardul Aviatorilor. Am intrat
pe primul bra] al acesteia [i am
mers o vreme, privind cl\di-
rile vechi, mai toate renovate,
mai toate sedii de ceva. Desi-
gur, ICR era fix la cap\tul ce-
l\lalt. Realiz`nd acest lucru,
am `ncercat s\ fac un calcul
care s\ pun\ `n eviden]\ ra-
portul dintre diametrul unui
cerc [i jum\tate din circumfe-
rin]a sa, pentru ca apoi s\ a-
daug un 10-20% (fiind totu[i
vorba despre o potcoav\, deci
de-o juma’ de cerc turtit). Asta
a[a, ca s\ m\ oftic c\ n-am mers
drept `nainte pe Aviatorilor, s\
ajung mai repede.

Cl\direa ICR nu este cu
mult diferit\ de celelalte de pe
alee. ~n\untru, paharele [i far-
furiile a[teptau cumin]i sf`r[i-
tul evenimentului pentru a fi
umplute. Opulent\ [i hidoas\
(except`nd tavanul, care e chiar
interesant), sala de conferin]e
unde avea s\ aib\ loc lansarea
romanului Vremea minunilor
de C\t\lin Dorian Florescu, a-
p\rut la Editura Polirom, era
goal\ c`nd am ajuns. Pe pere]i
at`rnau ni[te tablouri care
for]au o vag\ asem\nare cu
Klimt, d`ndu-se p`n\ la urm\
b\tut\ [i reprofil`ndu-se pe
arta turistic\ ([ti]i cu to]ii pic-
turile puse `n v`nzare pe fale-
ze [i drumuri de munte).

„„UUnn  eeuurrooppeeaann  mmooddeerrnn
ccuu  nnuuaann]]ee
eesstt-eeuurrooppeennee””

Privirea noastr\ atent\ n-a
putut s\-i omit\ pe Silviu Lu-
pescu [i pe Grigore Arsene, doi
„grei” ai spa]iului editorial ro-
mânesc. Primul, plin de via]\,
f\cea conversa]ie `n st`nga
[i-n dreapta; cel de-al doilea,
`ncruntat [i t\cut ca `ntotdea-
una, [edea privind `n gol. Ar-
sene e haios fiindc\ nu-[i schim-
b\ figura nici la lans\rile pro-
priei sale edituri, Curtea Ve-
che. Catrinel Ple[u se copil\-
rea vorbind cu o voce sub]ire
despre pisicile sale. Ve[nic z`m-

bitor [i fran]uzind cuvintele,
{tefan Vianu alerga dintr-o
parte `n alta a s\lii. ~n fond,
de ce s\ n-aib\ [i vedetele
culturale parte de paparazzi
lor?

C\t\lin Dorian Florescu
e un tip din Timi[oara, plecat
din România pe c`nd avea
15 ani. Acum locuie[te la
Zürich, unde a lucrat o vre-
me ca psihoterapeut. A
publicat dou\ romane [i
are `n preg\tire `nc\ vreo
patru. Prima sa carte,
Wunderzeit, cea tradus\
acum `n român\, a luat
cam toate premiile im-
portante din Elve]ia
(Pro Helvetia [i Her-
mann Lenz pe 2001, Cartea
de Limb\ German\ a anului
din partea Funda]iei Elve]iene
Schiller, Cartea anului `n
ora[ul Zürich, Premiul Cha-
misso al Academiei din Ba-
yern pe 2002 [i Premiul Anna
Seghers pe 2003). Se consi-
der\ un „european modern, cu
nuan]e est-europene”. Poart\
mereu o [apc\ Nike. Nu l-am
`ntrebat de ce. Ne-am g`ndit
c\ i se pune prea des `ntre-
barea asta. Poate c\ n-o s\ a-
fl\m niciodat\, ceea nu ne va
afecta totu[i foarte tare.

Sala s-a umplut `ntre timp,
iar autorul s-a a[ezat la masa
central\, al\turi de Tania Radu,
Simona Sora, Catrinel Ple[u,
Adriana Rotaru (traduc\toarea

c\r]ii)
[i Mircea Mih\ie[. S-a discu-
tat despre fazele prin care a
trecut literatura român\ de
dup\ Revolu]ie: sertarele goa-
le ale scriitorilor, necesitatea
conserv\rii memoriei expe-
rien]ei comuniste, revenirea
brusc\ de dup\ 2000 prin pu-
blicarea a[a-ziselor „istorii
orale”, care a eviden]iat faptul
c\ sertarele nu erau `n totali-
tate goale [i c\ exist\ tineri
scriitori, aici [i acum. Pentru a
se ajunge, `ntr-un final, la o
faz\ nou\, reprezentat\ acum
de C\t\lin Dorian Florescu: a-
ceea a românilor care au ple-
cat, s`nt `nc\ tineri [i [tiu [i s\
povesteasc\.

Un produs
românesc
garantat
de elve]ieni
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ROMÂNII  E  DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Cretinul
[i c`nepa
Asta e o poveste cu poli]i[ti care, spre regretul meu, sea-
m\n\ cu bancurile cu mili]ieni.

* * *

Cu mii de ani `n urm\, pe aceste plaiuri str\mo[e[ti tr\ia
un neam cam be]iv, dar harnic [i viteaz, care `[i desf\-
[ura activit\]ile specifice calit\]ilor amintite de istorici `m-
br\cat ̀ n haine ]esute de cas\. Haine ecologice, f\cute ̀ n
principal din in [i c`nep\.

Mileniile au trecut, popula]ia s-a amestecat cu tot fe-
lul de n\v\litori, cuceritori [i al]i conlocuitori, dar be]ia,
vitejia [i h\rnicia au r\mas. A r\mas [i tradi]ia hainelor
din in [i c`nep\, plante cultivate pe mo[iile str\mo[e[ti.
Apoi peste plaiul `n discu]ie a venit comunismul, mo[iile
str\mo[e[ti au fost colectivizate, iar autorit\]ile au `nfiin-
]at un organ de paz\ [i ordine devenit subiect de ban-
curi – Mili]ia Român\. Dup\ 1989, organul a devenit
Poli]ia Român\ [i se lupt\ s\ scape de reputa]ia sa an-
terioar\. Uneori `ns\ pare c\ se lupt\ [i mai abitir s\ [i-o
p\streze...

Aici intervine leg\tura dintre Poli]ie [i c`nep\. Am
aflat-o c`nd am auzit lament\rile patroanei unei firme de
confec]ii, ce se axase pe produc]ia de haine din c`nep\.
Naturale, r\coroase vara, material tradi]ional românesc
(ba chiar daco-getic, dac\ vre]i), hainele aveau toate in-
gredientele unei afaceri de succes. Doar c\ anul trecut
biata femeie se pl`ngea c\ afacerea i se ducea de r`p\.
R\m\sese aproape f\r\ materie prim\. {i asta din cauza
Poli]iei.

Ce s-a `nt`mplat? Un creier limpede (vezi titlul textu-
lui) din Poli]ia Român\ a aflat c\ exist\ o plant\ din care
se fac droguri de mare risc. I se spune cannabis sau „c`-
nep\”. C`nep\? Urechile acelui creier s-au ciulit repede.
P\i, România e plin\ de c`nep\! ~nseamn\ c\ la noi ]\-
ranii fac droguri mai ceva ca-n Columbia! Era nevoie de
m\suri urgente. {i s-au luat, fiindc\ o alt\ tradi]ie (mai
recent\ dec`t cultivarea c`nepii, dar bine implantat\ pe
meleagurile na]ionale) cere ca o ac]iune prosteasc\ s\
se desf\[oare cu maximum de eficien]\.

Concret: hectare `ntregi de c`nep\ au fost confiscate
sau arse de for]ele de ordine, iar cultivatorii de c`nep\
au fost aresta]i [i li s-au `ntocmit dosare penale. De-
geaba au `ncercat unii s\ spun\ c\ primiser\ chiar [i
finan]are de la stat pentru cultivarea c`nepii. B\nuiesc
c\ n-au f\cut dec`t s\-[i agraveze situa]ia. Oricum, dup\
ce-au fost elibera]i, oamenii [i-au spus `n barb\ c\ n-or
s\ mai cultive c`nep\ c`t or tr\i ei. Iar mili]ienii de la Po-
li]ie [i-au frecat m`inile, `nc`nta]i c\ pot raporta c`teva zeci
sau sute de ac]iuni reu[ite.

Ce-i drept e drept: ac]iunile au reu[it. ~n enciclope-
diile mai vechi, România era trecut\ printre ]\rile cu pro-
duc]ia cea mai ridicat\ de c`nep\ din lume, al\turi de In-
dia, China, Ungaria, Polonia sau Turcia. Nu mai e cazul.
}\ranii c\rora le-au fost arse culturile `ngrijite din greu
un an `ntreg i-au informat [i pe al]ii ce p\]esc cei ce cul-
tiv\ c`nep\. A[a s-a n\scut penuria de c`nep\ din indus-
tria textil\, rezultat al penuriei de materie cenu[ie de
sub caschetele unor poli]i[ti.

Pentru cei care pot face o diferen]\ simpl\, e bine de
[tiut c\ planta numit\ Cannabis sativa, c`nepa aia din
care se fac ]oale [mechere [i care s-a cultivat aici de pe
vremea daco-ge]ilor [i p`n\ la interven]ia hot\r`t\ a Po-
li]iei Române, nu e totuna cu c`nepa din care se fac
droguri. Aia cu drogurile e o varietate (adic\ alt fel) de
c`nep\. E cunoscut\ sub numele popular de „c`nep\ in-
dian\” [i e nevoie de mai mult dec`t un poli]ist [i-un
c`ine ca s\ le deosebeasc\.

Pentru cei care nu pot face diferen]a, anun] pe a-
ceast\ cale c\ exist\ un alt drog periculos, pe care tine-
rii `l fumeaz\ din greu. Este a[a-numita „iarb\”. Iar Ro-
mânia e plin\ de iarb\. Haide]i, b\ie]i, c\ acum chiar
ave]i treab\!

Un produs
românesc
garantat
de elve]ieni

Miercuri, 6 aprilie.
Ora 17:00. ICR.
Paparazzi „Supli-
mentului de cultur\”
la datorie. }inta:
C\t\lin Dorian
Florescu, scriitor.
Român, elve]ian,
cet\]ean al lumii.
Cine, cum, al\turi de
cine, de ce. {i, mai
ales, ce mai fac
pisicile familiei
Ple[u.

Foarte m`ndru de „accentul s\u rrrece, gerrrmanic” ([i inexistent, dup\ p\rerea
noastr\), C\t\lin Dorian Florescu a citit prima pagin\ a c\r]ii sale mai `nt`i `n
german\, apoi `n român\. Sigur pe el [i expansiv, autorul ne-a relatat `n ce m\sur\
carnea c\r]ii se apropie de carnea auctorial\, arunc`nd priviri cordiale `n st`nga [i-n
dreapta, ca unor „români de-ai lui”, de sub cozorocul [epcii.

Simona Sora recunoa[te c\ n-a putut citi cartea f\r\ s\ aib\ `nc\
de la `nceput anumite a[tept\ri: c\uta un „centralism european”,
pe care `l pre]uie[te foarte mult. C.D. Florescu, crede ea, a reu[it
s\ fenteze `ncercarea ei – deforma]ie profesional\ – de a-l in-
clude `ntr-o list\ lung\ de nume. ~l simte totu[i apropiat prin scri-

itur\ [i prin demersul s\u de cei patru autori ai vo-
lumului ~n c\utarea comunismului pierdut: Paul
Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici [i Ioan
Stanomir. De asemenea, crede Simona Sora, Flo-
rescu evit\ cu succes capcanele debuturilor tim-

purii: moda autofic]ion\rii suficiente, sexualita-
tea excesiv\, metafic]iunile discursului str\in.

Pentru Mircea Mih\ie[, care e [i autorul prefe]ei, Vremea
minunilor este romanul unui copil de 9-10 ani, care
devine receptaculul tensiunilor din via]a familiei sale, al
limitelor pe care aceasta e nevoit\ s\ le parcurg\. O
literatur\ deloc naiv\, crede Mih\ie[, fiindc\
Florescu este un tehnician de v`rf al con-
struirii, doz\rii [i a[ez\rii emo]iilor `n text.
Tot el ne asigur\ c\ romanul lui Florescu
are meritul de a fi „un produs elve]ian ga-
rantat” [i ne invit\, tachin`ndu-l pe Silviu
Lupescu, s\ return\m cartea f\r\ nici o
jen\ dac\ nu s`ntem satisf\cu]i de ea,
fiindc\ Poliromul ne va da banii `napoi.



Na[terea [i rena[terea
unei na]iuni
Na[terea [i rena[terea
unei na]iuni

Birth of a Nation (1915) al lui
D.W. Griffith, primul lungme-
traj din istorie, este v\zut drept
str\mo[ul filmelor hollywoo-
diene. Cu un buget imens pen-
tru acele vremuri (110.000 do-
lari), a devenit primul succes
veritabil de box-office. Pe c`t
de diferite s`nt cele dou\ p\r]i
ale filmului lui Griffith, pe a-
t`t de `mp\r]ite au fost [i
reac]iile criticilor de-a lungul
vremii. Regizorul este `n con-
tinuare considerat „omul care
a inventat Hollywoodul”– Birth
of a Nation a fost primul film
cu o partitur\ special\ pentru
orchestr\, a folosit cadre pano-
ramice [i multe alte tehnici ci-
nematografice inovatoare. Re-
numele lui Griffith a fost `ns\
umbrit de tema rasist\ a fil-
mului, ce a fost chiar utilizat
apoi pentru a recruta membri
ai Ku Klux Klan. Birth of a
Nation se deschide ca o po-
veste despre r\zboiul civil din
Statele Unite, cu o pledoarie
`mpotriva r\zboiului `n gene-
ral, dar `n partea a doua de-
vine o od\ pentru Ku Klux Klan
[i o diatrib\ `mpotriva negri-
lor ce ar fi devenit prea puter-
nici `n Sud.

Artistul afro-american Dj
Spooky a dus filmul lui Grif-
fith la un alt nivel. Paul Miller
a transpus digital Birth of a
Nation [i l-a scurtat de la trei

ore [i zece minute la 75 de mi-
nute, reedit`nd doar anumite
imagini din filmul original. A
ad\ugat efecte computerizate
[i muzic\ remixat\ de el drept
coloan\ sonor\, astfel `nc`t Re-
birth of a Nation pare la prima
vedere un lung videoclip.

Inten]ia declarat\ a lui Mil-
ler a fost `ns\ de a readuce
filmul lui Griffith `n aten]ia
publicului pentru a se asigura
c\ se poate `nv\]a din trecut.
Noul produs se adreseaz\ unei
audien]e pe care Miller o
consider\ mult prea u[or de
manipulat prin imagini [i pe
care ar vrea s\ o `nve]e s\
vad\ altfel ceea ce i se d\ de-a
gata. Mai ales `n contextul
r\zboiului din Irak ce a ridicat
multe noi semne de `ntrebare
legate de puterea mass media
de a deforma realitatea. Inten-
]ia des declarat\ `n interviuri a
lui Dj Spooky este de a schim-
ba dinamica actului cultural [i
de a trage `n acela[i timp un
semnal de alarm\ social.

RReemmiixx  [[ii  rree`̀nnttooaarrcceerree
Unul dintre paradoxurile re-
mixului lui Dj Spooky este c\
manipuleaz\ la r`ndul s\u.
Dup\ cum declar\ `ntr-un in-
terviu la National Public Ra-
dio, scopul lui este de a exor-
ciza digital Birth of a Nation.

Miller se poart\ ca un dictator
cu filmul lui Griffith: atrage
aten]ia spectatorilor asupra u-
nor anume actori, ad\ug`nd tri-
unghiuri [i cercuri `n jurul
personajelor lui Griffith, pen-
tru a ar\ta cum func]ioneaz\
rela]iile sociale. Uneori inver-
seaz\ culorile peliculei, trans-
form`nd pozitivul `n negativ [i
albul `n negru. Totul este parte
din ceea ce el nume[te „demo-
cratizarea” filmului [i a lumii
`n genere. Varianta lui Griffith
este cea oficial\, clasic\ [i cla-
sicizat\, iar remixul pune `n-
tr-un nou context imaginea,
sunetul [i istoria din jurul ei.

Fiind un lung citat, experi-
mentul lui Dj Spooky are o
alt\ urmare ironic\. Pentru a

`n]elege cu adev\rat remixul
s\u, trebuie rev\zut filmul lui
Griffith. {i, re`ntorc`ndu-ne
spre Griffith, putem aprecia
inten]ia social\ a lui Miller:
accentele rasiste ale origina-
lului ar putea fi exorcizate vir-
tual. Dar Rebirth of a Nation
se bazeaz\ pe tehnicile esen]i-
ale din filmul clasic. Ca re-
mix, proiectul lui Spooky p\s-
treaz\ structura dubl\, con-
flictual\ a produc]iei lui Grif-
fith. Tema social\ se poate
redefini, dar scheletul r\m`ne
intact chiar [i reeditat, dovad\
c\, oricum este pus s\ vor-
beasc\, filmul mut nu `[i pier-
de for]a ini]ial\.

Un vals
`nmiresmat [i dulce

A ]i v\zut s\pt\m`na trecut\ cum fu `nghi]it\ o cetate?
V\ mai aduce]i aminte cum `nsu[i ~mp\ratul, prin]ii,
con]ii, baronii, ce mai, toat\ Curtea luar\-n furculi]e

c`te o felie de zid, un crenel, un o[tean cre[tin ori p\g`n, o
bucat\ de [an] de ap\rare, un tun ori baremi un cal? }ine]i
minte cum zeci de cofetari [i maistori patiseri din Viena
`n\l]ar\ `n ’716, la porunc\ `mp\r\teasc\, o Timi[oar\ gata
de asediu, `n chip de gigantic\ tort\? Cum fu ea adus\ la
Curte pe-o mare tav\ de argint `n cinstea eliberatorului
Evghenie din Savoia? {i cum, hap-hap, m`ndra cetate se
l\s\ mestecat\ `n doar c`teva clipe de nobilele guri? Dibui]i
o oare[ce metafor\ dincolo de istoria asta? O ironie a
timpului care, mai devreme, mai t`rziu, ne mistuie pe to]i,
`nghi]itori sau `nghi]i]i? Dac\ da, suna]i la 911. Dac\ nu, ia’
citi]i acilica o alt\ poveste, tot adev\rat\, tot de pe me-
leaguri beguane, da’ ceva mai aproape de zilele noastre.

O nou\ aventur\ a lui Guliver `n ]ara de zah\r ars [i
ciocolat\ a piticilor, unde toate-s micu]e, dulcici [i colorate,
da’ nu `n poveste, ci aievea, aici, pe malurile Beg\i, `n zeci
de cofet\rii [i magazine de coloniale (peste 100 numai `n
anii ’20!), ce purtau `nv\lm\[ite prin vremi nume de vis:
Salonul lui Fritz, Orient, Arendt, Boncescu, Relitz, Albu,
Bulevard, Orient, Hermann, Babcsányi, Ketzmer, Poti-
chen, Macht, Krausz, Kandia, Stoica, Violeta, Pionierul,
Dezrobirea, Libertatea, Libelula, Dacia, Dalia, Carmen,
Piticul, Intim, Macul Ro[u, Select, Trandafirul. Acolo st\-
teau `n prag de Anul Nou, cu fliturile lor cumin]i, `ntinse pe
t\vi]e de carton, purcelu[i de zah\r ars mici-mici sau uria[i,
`mpov\ra]i pe spate de litere [i cifre: Anul nou 1960 sau La
mul]i ani 1938. Iar de Pa[te, tot din zah\r ars – ou\ mici [i
mari `n celofan `nfoiat [i legat cu fund\. Dar unde-i cio-
colata `n chip de Mo[ Cr\ciun, de cizmuli]e, mielu[ei,
iepura[i, c\su]e, p\storei, pui[ori, ciupercu]e, piticu[i, ma[i-
nu]e, cesule]e, ou[oare, tr\surele, stelu]e, p\s\rele, avio-
na[e, feti]e [i b\ie]ei, trenule]e? {i unde-s dulcile machete
timi[orene din coc\, crem\, glazur\, cu Opera, domul, Pia-
]a Unirii, gara, parcul central, abatorul, turnul de ap\, pre-
fectura, castelul Huniade, Bega printre maluri, gata de `m-
bucat cu linguri]a? Eheu, s-au dus. Trecut-a zefirul idilic,
iluzia bl`nd\ a privirii ce se-nst\p`ne[te `mp\cat\, sigur\ de
sine, precum un rege, peste o `mp\r\]ie de turt\ dulce,
supus\. Joc de suflet pl\p`nd [i, `n ad`nc, nesigur? Cine s\
[tie. Sau doar un kitsch duios, semn de lume a]ipit\ `n
tihna ei mediocru]\, cu miros de vanilie, cacao [i coaj\ de
l\m`ie r\zuit\? {i ce dac\?

Cu siguran]\ c\ astfel va fi sim]it, la cei 82 de ani ai s\i,
f\r\ a `n]elege `ns\ de ce, `n august 2001, domnul Stefan
Rosenauer, adus cu greu la Timi[oara din `ndep\rtata Ger-
manie pentru concursul [i expozi]ia de machete dulci. O
pioas\ aducere aminte a artei ce a atins pe aceste
meleaguri culmi de neg`ndit. S-au adunat atunci la Lloyd
mae[tri cofetari din tot Banatul, ba chiar din alte ]\ri, spre
a-[i da m\sura `naripatului lor har. Iar maestrul Rosenauer
a fost rugat s\ se `ntoarc\ acas\ pentru c`teva zile, spre a
mai face o dat\ din zah\r cele [ase viori c`nt\toare ce-au
fermecat odinioar\ urechi de domni [i de domni]e. N-a fost
ziar, televiziune ori radio s\ nu fi urm\rit pas cu pas na[-
terea operei. Dar cel mai aproape de adev\r s-a dovedit a
fi agerul reporter Coclici de la „B\n\]eanul”. El, [i numai el
a povestit aventura. Cum a luat domnul Rosenauer forma
pentru turnat viorile, c`t dou\ palme de mare, cum a topit
zah\rul, cum i-a urm\rit `nt\rirea, cum a scos micile viori la
lumin\. {i acum ]ine]i-v\ bine: cum s-a dus a doua zi la
Becicherec (jude]ul Timi[), la marginea satului, cum l-a
c\utat `ntr-o d\r\p\n\tur\ de cas\ pe Lic\, marele fabricant
de corzi din fire de coad\ de cal, cum a aflat c\ Lic\ murise
de mult, dar c\ fiul lui a prins din zbor meseria, cum l-a
convins pe Lic\ cel t`n\r s\-i `ncordeze viorile, cum s-au
pus pe lucru la lumina unei l\mpi cu gaz, cum au spart
patru viori [i cum au cron]\nit puradeii cioburile. Cum au
biruit `n cele din urm\ [ase violine. Cum s-a dus apoi la
maestrul absolut al viorilor de pe coasta de vest a Ro-
mâniei, marele Subonyi, [i cum s-au sf\tuit o noapte `n-
treag\. Cum a doua zi le-a expus pe toate [ase [i a invitat
lumea la concert. Cum s-a `n\l]at spre ceruri, de pe 24 de
corzi, un vals `nmiresmat [i dulce.

LAMERICA
de CASIANA IONI}|
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ARS  COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

Suplimentul lui JUPPartea a doua din
pseudonimul lui Paul Miller,
That Subliminal Kid, este o
trimitere la un personaj din
romanul lui William Burroughs
Nova Express. Conform
website-ului s\u, „persona” lui
Miller a (re)devenit personaj `n
romanul s\u `n curs de
apari]ie Flow My Blood the Dj
Said. Miller pred\ la European

Graduate School din Elve]ia, [i ea o [coal\
experimental\. A participat la Bienala de la
Vene]ia `n 2000, iar experimentele sale media au
ap\rut `n muzee precum Kunsthalle, Viena, [i
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh. De
asemenea, a colaborat cu diver[i arti[ti, printre
care Yoko Ono [i Killa Priest din Wu-Tang Clan.
~n 2004, a publicat Rhythm Science (M.I.T.
Press).

Nimic mai fermec\tor dec`t a vedea un film
mut cu acompaniament live, muzic\
interpretat\ special pentru cei din sal\,
niciodat\ exact aceea[i. Imagina]i-v\ `ns\
c\ `n loc de coloana sonor\, `n parte
previzibil\, a unui film mut s-ar auzi un
remix de blues [i de hip-hop. Iar imaginile
ar fi la r`ndul lor rearanjate, urm`nd parc\
muzica, nu invers, dup\ cum se obi[nuia.
Totu[i, `n spiritul filmului mut, remixul nu

ar fi niciodat\ exact acela[i. A[a recreeaz\,
`n diverse reprezenta]ii din 2004 `ncoace,
Dj Spooky, That Subliminal Kid, pe numele
s\u adev\rat Paul Miller, filmul lui D.W.
Griffith, Birth of a Nation (Na[terea unei
na]iuni). Proiectul multimedia Rebirth of a
Nation (Rena[terea unei na]iuni) al lui Dj
Spooky transform\ clasicul film mut
`ntr-un pretext pentru a rea[eza lumea [i
politicile vizuale.



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

P rin toate libr\riile, pe la v`nz\torii
ambulan]i de carte, prin anticariate
s`nt expuse c`t mai la vedere o

sumedenie de c\r]i, titluri, bro[uri care
de]in `ntre copertele lor atr\g\toare
„secretele succesului”, „arta succesului”,
„c\ile succesului”, „cele 10 principii de
baz\ ale succesului”, „re]eta fericirii”,
„cei 15 pa[i spre bog\]ie”... [i a[ putea
umple c`teva pagini cu astfel de titluri
(s`nt ca titlurile filmelor pe care le
vedeam la cinematografe `n copil\rie: Bi-
ciul fermecat, dup\ care urma Biciul
fermecat se `ntoarce sau ~ntoarcerea
biciului fermecat – partea a doua). Am
v\zut oameni `n tramvai [i `n metrou
citind astfel de c\r]i. Trebuie s\ spun c\
nu prea p\reau oameni de succes (`n
sensul pe care `l au `n vedere majoritatea
oamenilor: mul]i bani c`[tiga]i peste

noapte, ma[ini scumpe, haine de firm\,
telefoane mobile cu camer\ foto [i tonuri
polifonice etc.), dar, din dorin]a de a da o
[ans\ unei asemenea literaturi (sau mai
degrab\ scriituri), am acceptat g`ndul c\
abia au cump\rat cartea, abia s-au apucat
s-o citeasc\ [i, `n momentul `n care vor fi
terminat-o, deja vor avea investi]ii la
principalele burse de valori din lume, `[i
vor fi comandat o limuzin\ la Bentley [i
le vor fi b\tut la u[\ cei care se ocup\ de
realizarea topului celor mai boga]i [i mai
de succes oameni din România... Am
r\sfoit [i eu c`teva pagini dintr-un
asemenea volum [i am aflat c\ un
oarecare John Nu[tiucum s-a n\scut s\rac
[i orfan [i a devenit multimilionar (nu se
[tie exact prin ce mijloace), `[i petrece
timpul pe un iaht, e `nconjurat numai de
manechine [i de oameni boga]i, al]ii

muncesc pentru el
[i `i aduc bani – [i
cred c\ toate cele-
lalte pove[ti [i c\r]i
s`nt varia]iuni pe
aceea[i tem\.

Poate re]etele
John-ilor din toate c\r]ile astea s`nt cu
adev\rat extraordinare, dar at`ta vreme
c`t românii le citesc [i se pl`ng de s\r\cie,
eu `nclin s\ concluzionez a[a: fie românii
s`nt multimiliardari [i nu se mul]umesc
cu pu]in (pentru c\ a[a i-a `nv\]at John),
fie c\r]ile astea reprezint\ o adun\tur\ de
cuvinte [i a[a-zise principii de succes,
f\r\ nici un con]inut, care `i bag\ bani `n
buzunar inventatorului re]etei, f\r\ ca
acestuia s\ `i pese c`tu[i de pu]in de
`mbun\t\]irea st\rii materiale a cititorilor.
Totu[i, eu v\ urez succes `n asimilarea
principiilor de succes din c\r]ile care v\
`nva]\ cum s\ ave]i succes!

Bobo

HOMEPAGE,
SWEET  HOME

de FLORIN L|Z|RESCU
flazarescu@@yahoo.com
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LA  LOC  teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Salut\ri de la Petrila

OTVeste minunat\

C eea ce am s\ v\ spun constituie o premier\ absolut\. Nici
un jurnalist din }ara Româneasc\ nu [tie lucrurile astea:
nici cei care h\m\lesc zilnic ̀ n ritm cotidian, nici m\car co-

responden]ii speciali dota]i cu telefoane cu fir ro[u la surse de
`nalt rang; cred c\, de fapt, doar o parte a serviciilor secrete cu-
nosc chestiile astea, str`nse cu greu, din surse sigure [i bine pl\tite.

Senza]ional! Ac]ionar majoritar la Oglinda TV este un domn
pe nume Jonathan McKain Sr., tat\l fotbalistului Jonathan Mc-
Kain Jr., de la echipa bucure[tean\ FC Na]ional. Domnul Mc-
Kain Sr. este pre[edintele Ligii de Prietenie Arabo-Australiene,
cu sediul la Perth, `n nordul continentului din Emisfera Sudic\.
Johnny, cum `i spun prietenii, este fost agent secret `n serviciile
secrete australiene [i a activat, ultima oar\, `n timpul Olim-
piadei de la Sydney. Atunci, a f\cut parte din echipa care a
prevenit un atentat ce fusese pus la cale asupra atletului ucra-
inean Serghei Bubka. Cazul nu a fost dat publicit\]ii, pentru c\
serviciile secrete australiene au lucrat discret [i eficient. Dup\
ce s-a pensionat, domnul Johnny s-a apucat s\ creasc\ stru]i.
Compania sa, Ostrich Inc. Ltd., import\ p\s\ri de la vecinii din
Noua Zeeland\, le cre[te `n nordul Australiei [i apoi le vinde `n
]\rile arabe. ~ntreba]i-l pe [eicul Omanului ce fel de ou\
m\n`nc\ `n fiecare diminea]\. Lua]i-l la `ntreb\ri pe directorul
[tirilor de la canalul de televiziune Al-Arabia, care de]ine o `nre-
gistrare cu v\rul lui Ossama ben Laden, domnul Johnny [i
[eicul Omanului, juc`nd golf pe un teren amenajat l`ng\ cres-
c\toria din Australia. Dar s\ revin. V\ ve]i fi `ntrebat, firesc, ce
leg\tur\ este `ntre McKain Sr., Oglinda TV [i FC Na]ional? O
s\ v\ r\spund c\ o leg\tur\ direct\ nu exist\. Hazardul a f\cut
`ns\ ca fiul lui Johnny, Jonathan, s\ ajung\ `n România, `n
urm\ cu vreun an de zile. Fotbalist de perspectiv\, juc\torul de
la FC Na]ional a atras din primele momente aten]ia asupr\-i.
Chiar din momentul `n care o televiziune d\dea a doua reluare
a primului s\u gol `n România (iar Cornel Dinu nici nu apucase
s\ pronun]e primele dou\ silabe din cuv`ntul „ver-ti-ca-li-za-re”),
Serviciul Român de Informa]ii a primit… informa]ia c\ Jonathan
McKain este fiul celui de mai sus. Domnii de la SRI au dat din
umeri, s-au g`ndit, discret [i eficient, la ce anume ar putea face
d`n[ii cu informa]ia asta [i au scris, con[tiincios, o cerere c\tre
Procuratur\, ca telefonul mobil al juc\torului s\ fie pus sub
ascultare. Dialogul care urmeaz\ a fost extras din dosarul de
urm\rire informativ\ (nr.101/BX/924):

— Alo, domnu’ Jonathan?
— Yes, good evening. Dan?
— Da, domnu’ Jonathan. De ce v-am sunat… {ti]i, eu am

o cresc\torie de p\s\ri la Caracal [i am auzit c\ tat\l dumnea-
voastr\ se pricepe la stru]i. Nu putem face un biznis, domnu’
Jonathan? Adic\… \\\\… s\ cump\r [i eu ni[te stru]i?

— Nu [tiu, v\ dau num\ru’ lu’ tata, eu nu m\ pricep la afa-
ceri. Nota]i, da?

Dup\ dou\ zile, pe telefonul mobil al lui Jonathan, o nou\
convorbire:

— Deci bun\ ziua, domnu’ Jonathan. Nu reu[esc s\ dau de
tat\l dumneavoastr\. Cum facem?

— S-a rezolvat, am vorbit eu, domnu’ Dan. Facem a[a: `i
da]i 25% din ac]iunile postului de televiziune [i el v\ trimite, f\r\
nici o cheltuial\, zece stru]i `n v`rst\ de patru luni. E bun a[a?

— Da, sigur, mul]umesc.

De la convorbirea respectiv\ s-au scurs mai bine de [ase luni
de zile. Ce a aflat domnu’ Dan, `ntr-un final, este c\ Jonathan
Senior are rela]ii foarte str`nse cu lumea arab\ [i c\ omul s\u
de `ncredere `n Orientul Apropiat este chiar fiul ministrului
irakian al Ap\r\rii. Continuarea o [tie toat\ lumea…

P.S.: Inutil de precizat: r`ndurile de mai sus s`nt rodul unei
imagina]ii bolnave, greu `ncercate `n noaptea de 2/3 aprilie
2005. Stau [i m\ `ntreb: oare rudelor domnului Dan Diaco-
nescu le-ar conveni s\ citeasc\ a[a ceva, `n timp ce – s\ pre-
supunem – domnia sa ar locui c`teva zile cu masca]ii pe cap [i
`ntre covoare persane/pere]i albi?

ddee ION  BARBU

M-am dus s\ iau o bere de la
dozator, iar tipul care-mi
umplea sticla discuta cu un
prieten. „Mi-am luat dou\ c\r]i
de bucate. Abia a[tept s-o rad
acas\ [i s\-mi fac ni[te
p`rjoale de portocale.” Hot\r`t
lucru, exist\ mai multe
aspecte pe care nu le `n]eleg
la b\rba]i. Ascult ca un alien
discu]iile despre tot felul de
produse culinare. Am fost
nevoit s\ recunosc [i `n fa]a
prietenilor c\rora le-am
repro[at patima pentru
haleal\: s`nt un tip grosolan `n
privin]a asta. Eufemistic, un
primitiv. Pentru mine,
m`ncarea constituie o
problem\ asem\n\toare cu
cea a unui cosmonaut. A[ bate
palma s\ primesc zilnic c`teva
tuburi cu proteine [i celelalte
chestii hr\nitoare. Exagerez
poate. S`nt c`teva m`nc\ruri cu
vibra]ii speciale pentru
papilele mele gustative, `ns\
bucate precum „trompe]ic\ de
caracati]\ `n foi de ment\” sau
„privire de melc `n\bu[it\ `n
cochilie” m\ las\ rece. Nici
m\car un gurmand rafinat n-a
reu[it s\ m\ conving\ s\ iau
mai mult dec`t o `mbuc\tur\
dintr-o prea`mpu]it\ br`nz\
fran]uzeasc\. Am acceptat eu
chinul, dup\ ce mi-am blocat
n\rile, dar s\ recunosc c\-mi
[i place delicatesa respectiv\
mi-a fost
peste
poate.

Z eci de mii de site-uri `n
limba român\ au ca stra-
tegie de atragere a publi-

cului postarea unor re]ete cu-
linare. E de `n]eles de ce `n
„piramida nevoilor”, stabilit\
de Abraham Maslow, al\turi
de somn, ap\ [i sex, m`ncarea
se afl\ la baz\. M-am oprit pe
www.culinar.ro [i http://www.
ele.ro/Bucatarie.html [i am ci-
tit ni[te re]ete. Ce mi se pare
interesant e modul `n care
aceast\ nevoie primar-fiziolo-
gic\ e asociat\ cu celelalte,
urc`nd p`n\ la v`rful piramidei.

Nevoia de securitate: „M\-
n`nc\ s\n\tos, natural, nu te
l\sa vr\jit de conspira]ia u-
niversal\ a E-urilor!”. 
Nevoia social\: „Te-ai g`n-
dit vreodat\ c\ to]i prietenii
t\i se vor gr\bi s\ `nchid\
seara calculatoarele pentru
a prinde un loc pe balconul
t\u, `n jurul m\su]ei de pa-
ie, `n fiecare sear\ de joi?”. 
Nevoia de apreciere [i sti-
m\: altfel te privesc oa-
menii din restaurant dac\ ai
comandat un pe[te preparat
direct pe masa ta, stropit cu
]uic\ [i pr\jit `n fl\c\ri, `n
timp ce osp\tarul `]i poves-
te[te o veche re]et\ chine-
zeasc\ sau `]i recit\ o poe-
zie. Alt\ p\rere ai despre ti-
ne dac\ `nghi]i ni[te pr\p\-

di]i de cartofi care s`nt „gra-
tina]i cu sos alb”. 
Nevoia de cunoa[tere `]i es-
te satisf\cut\ atunci c`nd o
banal\ re]et\ cu ceap\, des-
cris\ `n trei r`nduri, e prefa-
]at\ de „fascinanta istorie a
cepei: Ceapa este de ori-
gine dintr-o zon\ vast\ care
`ncepe din India p`n\ `n Is-
rael, iar cultivarea ei este
atestat\ `ncep`nd din anul
3000 `.Hr. Egiptenii consi-
derau ceapa drept un aliment
sacru al zeilor, iar `n dife-
rite ]\ri mediterane, este
confirmat\ drept baz\ ali-
mentar\ [i a fost r\sp`ndit\
datorit\ fenicienilor [i a
grecilor…” (`n treac\t fie
spus, dac\ e adev\rat c\ ze-
ii erau mari consumatori de
ceap\, acum cunosc o posi-
bil\ explica]ie a faptului c\
oamenii [i-au `ntors fa]a de
la ei). 
Nevoia de estetic\: nici nu
trebuie s\ mai dau exemple.
Fiecare gospodin\ poate da
un doctorat `n aranjamen-
tele de pe salata bœuf. 
Nevoia de autorealizare:
dac\ ai inventat m\car o m`n-
care tr\snit\, te po]i retrage
glorios la pensie.

Oricum, cea mai potrivit\ aso-
ciere a hranei r\m`ne tot la ba-
za piramidei, dezvolt`ndu-se

un fel de erotism culinar. Iat\
cum e prezentat\ re]eta pentru
salata `ndr\gosti]ilor: „Tocmai
l-ai g\sit pe EL, cel special [i
`ndelung c\utat. ~n mod sigur,
vrei s\-l impresionezi [i s\-i
ar\]i ce mult `nseamn\ pentru
tine, s\ faci ceva deosebit. Ale-
gerea potrivit\ ar fi o cin\ ro-
mantic\, acas\, la lumina lu-
m`n\rilor [i, eventual, direct pe
covorul din sufragerie. De ce
zic asta? Pentru c\ v\ propun
o cin\ care s\-i stimuleze pa-
pilele gustative prin arom\ [i
substan]\ [i s\ declan[eze
senza]ii la cel mai ad`nc nivel
al fiin]ei sale. {i asta `nseamn\
o noapte lung\, delicios de sen-
zual\ pentru am`ndoi”. Nu-mi
st\p`nesc o remarc\: dac\ tot
te afli pe covor cu persoana iu-
bit\, la lumina lum`n\rilor,
chiar e musai s\ faci o salat\?
Toat\ aceast\ retoric\ a bu-
c\t\riei e frumos garnisit\ cu
nume de re]ete care mai de ca-
re mai ciudate, gen: rai divin,
bule de varz\ cu carne, pateu
de varz\, churros de pescado,
cubule]e de pe[te dulci-acri-
[oare… Ce s\ mai zic? De ce
n-ar merge [i ni[te p`rjoale de
portocale? ~mi amintesc vag
primele cuvinte din Upani[a-
de: la `nceput nimic nu era,
dec`t o mare Foame. Drept s\
v\ spun, acum [i mie mi s-a
cam f\cut foame.

Erotism culinar

La `nceput nimic nu era, dec`t o mare Foame

Editorial de succes



Doris Mironescu

HHiippeerrmmaatteerriiaa
se nume[te primul volum al
Magdei Cârneci, ap\rut, ca [i
urm\torul, sub pseudonimul
Magdalena Ghica. Titlul e
profund inadecvat con]inu-
tului, dar m\rturise[te un ata-
[ament genera]ionist sincer
(era vremea poeziei realului,
a „noului antropomorfism”),
chiar pu]in patetic: „O, ge-
nera]ia mea, genera]ie, de ce
te ]ii de palavre at`t?”. Poe-
zia aceasta folose[te rar per-
soana I, revendic`ndu-se de
obicei de la un eu generic,
impersonal, caracteristic [i
volumelor ulterioare. S-a
crezut atunci c\ poeta se fe-
re[te astfel de anexarea la
lirica „feminin\”, mod com-
plezent [i, `n cele din urm\,
jignitor de a trata opera u-
nui scriitor. Un argument
`n plus era c\ autoarea nu
scrie poezie de dragoste,
sau m\car nu `n formula
consacrat\. ~ns\, dincolo
de ironia cu care e tratat\
poza roman]ioas\, febri-
citatea a[tept\rii iubitu-
lui [i ata[amentul fa]\ de
„prostioarele” din jurul
acestuia s`nt autentice.

Mai puternic\ este
impresia de estetic\
ritoas\ a ur`tului, pro-

clam`nd lipsa de gra]ie drept
vitalitate [i elogiind `nd`rjit
s`ngele de pe m`inile m\ce-
larului, dar mai ales femeia
b\tr`n\ [i must\cioas\, care
[tie s\ `njure. ~n ton cu pro-
duc]iile colegilor de genera-
]ie, este cultivat\ imaginea
„vie]ii cotidiene”, din aver-
siune fa]\ de „nichitismele”
serafice, pe care poeta le
condamn\ `n baza unui sim]
etic deocamdat\ transcendent.
Dar e limpede c\ la Magda
Cârneci realitatea e privit\
doar `n concept, prin prisma
rostului ei metafizic. Al\tu-
rarea `n serie a obiectelor [i
fiin]elor nu produce o stare
de jubila]ie colorat\, ca la u-
nii congeneri, ci o ciudat\
senza]ie de nelini[te: „DA,
spuse strungarul `n fa]a strun-
gului s\u/ croind bl`nd o bu-
cat\ de realitate/ DA, spu-
ser\ dactilografele b\t`nd la
ma[in\ textul/ scrisorii nesf`r-
[ite a veacului/ DA, spuse ma-
ma sugarului s\u d`ndu-i s`-
nul s\ sug\ [i/ da, r\spunse
sugarul”, acumularea mer-
g`nd paroxistic p`n\ la: „Cine
v-a `ntrebat?/ Cui r\spun-
de]i?/ De ce?/ Pentru ce?”.

Cum se vede, ceea ce se
descrie este materia, [i nici-
decum o „hipermaterie” pe
care deocamdat\ poeta nu o
`ntrevede. Sensul ridic\rii
materiei la p\trat nu se re-
g\se[te `n acest volum de

Antologia Haosmos [i alte
poeme, recent ap\rut\ la
Paralela 45, ofer\ un tablou
cuprinz\tor al poeziei Magdei
Cârneci. Nu o biografie literar\
oarecare, ci

devenirea unei voci [i mai ales
a unei con[tiin]e poetice
remarcabile a contempo-
raneit\]ii. Autoarea „se
schimb\” cu fiecare volum,

alterarea stilului
indic`nd o mai
profund\ modificare
de poetic\.

„Lumea” e asimilat\ `n etape,
ceea ce `nseamn\ mai mult
dec`t o simpl\ maturizare
stilistic\. Profilul poetic propriu
este atins, cu st`ng\cii la
`nceput [i cu semnificative
détour-uri pe parcurs, `n urma
unui proces sever de
aprofundare a sinelui.

„~n anul `n care am `mplinit nou\zeci de ani, am vrut s\-mi d\ruiesc o noapte de
dragoste nebun\ cu o adolescent\ fecioar\.” Aceasta este fraza cu care debuteaz\
romanul lui García-Márquez. Un ziarist b\tr`n decide s\-[i s\rb\toreasc\ a 90-a
aniversare `n stil mare, oferindu-[i un cadou care `l va face s\ simt\ c\ tr\ie[te: o
adolescent\ virgin\. ~ntr-un bordel dintr-un ora[ pictural, o vede pe copil\ din spate,
complet dezbr\cat\, [i via]a sa se schimb\ radical. Acum, c\ o cunoa[te, simte c\ ar
putea muri, nu de b\tr`ne]e, ci de dragoste.

„Povestea t`rfelor mele triste este povestea unui b\tr`n singur [i excentric, o nara]ie a a-
venturilor sexuale ale acestuia (nu pu]ine, de altfel), aventuri pentru care `ntotdeauna a
pl\tit, ne`nchipuindu-[i c\ astfel va g\si vreodat\ dragostea adev\rat\.” (Gabriel García
Márquez)

Gabriel García Márquez, Povestea t`rfelor mele triste,
traducere de Tudora {andru-Mehedin]i, colec]ia „Biblioteca Gabriel Garcia Marquez”,
Editura Rao, 128 de pagini
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Magda Cârneci,
Haosmos [i alte poeme

~ngerul
mototolit

M \ mi[c st`ngaci, hainele at`rn\ aiurea pe mine,
transpir artezian [i mi se pare (ba s`nt chiar
sigur!) c\ am pantofii murdari, sc`lcia]i, pr\fui]i;

scame batjocoritoare `mi at`rn\ de man[etele hainei,
pantalonilor, de coate… basca e-o bazaconie terfoas\,
nimb b\[c\lios de `nger priponit la conov\], cu str\[-
nicie, de p\m`nt. Lectura-i `mpleticit\ `n franjuri jalnici
de plictis: las balt\ „cititura” [i plec neras, ca din pu[-
coci, la periferia ora[ului, pe str\zile `nguste, `n pant\,
cu case mici `n cur]i largi, cu femei superbe, sp\l`nd la-
borios rufele colorate strident `n lighene generoase, e-
mailate… periferii tandre cu c`ini [i pisici dobor`te de
lene `n pudra m`zgoas\ de l`ng\ zidurile macerate de
ploi la c\r\mida moale… sau tr`ntite voluptuos pe aco-
peri[urile de cote]e de sc`ndur\ umflat\, putred\, ver-
zuie… Z\resc din nou ci[melele, eternele ci[mele… [i
iar m\ tulbur\ ve[nicul picurat pe c`te o piatr\ scobit\
de-at`ta insisten]\ apoas\. Dar nu g\sesc ritmul, vechiul
ritm, pur, lipsit de cuvinte, a[tept`nd s\ fie umplut de
ele… [i nimic nu se transform\ `n versuri ca `nainte. Nu
reu[esc s\-mi `ndulcesc suferin]a, n-o pot `mbiba,
`mp\na… lucr`nd-o, [lefuind-o frumos… r\m`ne ascu]i-
t\, real\, la suprafa]a obiectelor. Ma[in\ria de transfor-
mat litere `n curcubeie s-a defectat?

***

{i, iat\, apare un `nger de tranzi]ie, de t\v\leal\-n fulgi
mototoli]i, cu nimbul tuns de dulcea-i str\lucire, p`lp`ind
str`mb, lampant; se umfl\ brusc `n aerul str\pezit de
lumina rece, zbate o arip\, o f`lf`ie flenduros pe cealalt\,
m\ pocne[te ̀ n ochii zemo[i, de-mi duduie creierii ̀ n ]eas-
t\ ca trenu-n tunel, [i-mi zice c-o l\comie verbal\ stro-
focat\-n impreca]ii, muiat\ ni]el [i-n oblojeli picante, s\l-
t`ndu-[i vocea sub]iatic\, cobor`ndu-[i-o apoi `n `ngro-
[\ri r\gu[ite, m\ proboze[te, `[i scap\ sfin]enia `n su-
dalm\ lat\, m\ [i-alint\ uneori, `mi unge g`ndurile negre
cu povidl\ de prune [i unt bleu, `mi scarpin\ eczema
nem\rturisit\, turte[te-o dezn\dejde, dou\, potrive[te `n
lop\]ele fracturile afective… {i tam-nesam, iar\[i ghion-
turi, izbaiuri, b\l\celi cu c\lc`iul `n intimitatea inimii (vai
de cele patru camere de tain\ [i s`nge cald…), iar\[i re-
pro[uri, insulte `n[urubate-n `ncheieturile m`inilor, `n
carnea sufletului…

***

B\, ]ip\ deodat\ `ngerul mototolit, bag\-]i min]ile `n c\-
p\]`na aia a ta de zah\r cubic [i f\-le ghem `mpletit de
chestii `n trestii. {i mai sl\be[te-m\, fii poet la tine-n
odaia ta, nu umbla ca orbe]ul, ca musca prin cetate, nu
vicia c-o figur\ echivoc\ urbea culturii. ~mboboce[te-]i
memoria. Descotcod\ce[te-]i cugetul. A se scuti, url\
demen]ial `ngerul mototolit, a se scuti de smiorc\ieli lila,
de v\ic\reli de feleo[teoc cl\buc\rit `n baleg\ de pituli-
ce, de bibilice… La baie, b\, la baie!!! Spulber\-]i sen-
sibilitatea `n trei sute [aizeci [i cinci de buc\]ele civice.
Ba o iei `naintea boului, ba r\m`i `n urma cozii, ba
te-a[ezi, mul]umit nevoie-mare, de-a-mboulea. C`nd `n
plus, c`nd `n minus, te-nmul]e[ti, te-mp\r]e[ti, ast`mp\-
r\-te, `ncre]e[ti spa]iul degeaba. Fraiere-confraiere,
frecu[ de-albu[ `n g\lbenu[, dizolvi motanii `n melan-
colii lascive, dezolezi cet\]enii serio[i [i pruzi, cet\]en-
cele tulbur\toare-n compasul cracilor peronali, asasi-
ni… dereglezi ritmul na]iunii! Cui ce-i pas\ de ]\r]\muri,
de giumbu[lucuri a la bala portocala, de titirezuri cu
suspin. Jelui-te lu’ tactu (a! n-ai tat\!!!), lu’ maic\-ta (a!
n-ai mam\!!!)… c\-i fi fiind orfelin acu[ica, t\lic\… iote
domn’e! ce mazagazdron duios!? Bine-bine, `nfiorea-
z\-]i Iubita Ideal\ la ma]ul sub]ire al sim]irii. Desfund\-]i
acordeonul de trei metri [i c`nt\-i amarnic, aiurea-n
tramvai, [tii tu… ca la margine de rai…

Patru imagini
din via]a poeziei



debut, izvor`t probabil din-
tr-o stare de perplexitate ca-
re cere limpezire. Concretul,
ura paradoxal\ care e dra-
gostea de via]\ s`nt un r\s-
puns provizoriu la o `ntre-
bare pe care Magda Cârneci
o va formula `n al doilea
volum,

OO  tt\\cceerree  aassuurrzziittooaarree..
Acesta este un singur poem
amplu, elaborat `n aceea[i
perioad\ cu Totul lui Mircea
C\rt\rescu, un poem al con-
ceptului [i al viziunii poe-
tice, impresionant prin am-
bi]ie. Autoarea vrea s\ `nsu-
meze `ntreaga sa experien]\
poetic\ `ntr-o elaborare mu-
zical\, cu teme [i motive re-
petate armonic, preg\tind
toate un climax cu tobe [i
timpane. Este dificil de ur-
m\rit alegoria pe care poeta
o `ncifreaz\ `n fiecare dintre
episoadele compozi]iei sale,
c`t\ vreme ea trebuie recon-
stituit\ prin intermediul unei
vorbiri oraculare, al unei
limbi poetice cu proprietar
unic. „Haosmosul” descris
`ncepe, aproape sigur, prin-
tr-o crea]ie [i sf`r[e[te `ntr-o
explozie distrug\toare de
lumi; el are deci o istorie. Pe
aceea[i tem\, se poate cita
poemul eminescian Memen-
to mori, la fel de intens sim-
bolic [i problematizant, chiar
dac\ aparent mai scenic de-
c`t textul contemporan. Ca [i
acolo, geneza este rezultatul
unei interoga]ii divine, ma-
teria este o ipotez\ a spiri-
tului („apa limpede a ochiu-
lui enorm [i t\cut/ privind
`napoi contempl`ndu-se”).
Ca [i acolo, rezultatul gene-
zei se afl\ `n perpetu\ sufe-
rin]\ [i posed\ o stranie ig-
noran]\ („iat\ cenu[a [...] e
vie [i moart\, [tie, nu [tie c\
[tie/ lumineaz\ [i-ntunec\ lo-
cul unde s-a[eaz\/ r`de deo-
dat\ [i pl`nge/ uneori `nal]\ o
m`n\/ locuie[te `n urlet”).

E de notat totu[i o dife-
ren]\ din care va ie[i toat\
poezia Magdei Cârneci `n
anii ’90: ea este mai opti-
mist\ fa]\ de destinul fiin]ei,
crede `n „plinirea vremii” [i
atribuie poetului un rol ne-
cesar `n preg\tirea viitoarei
ilumin\ri. Profesiune de cre-
din]\ mallarméan\, de fapt
romantic\ [i postromantic\,
a gr\birii Revela]iei prin lu-
crare poetic\ („accelerarea
prin vers a sf`r[itului lumii”,

se va spune `n volumul ur-
m\tor). Se precizeaz\ aici
concep]ia despre misiunea
profetic\ a poeziei, repetat\
[i mai t`rziu, `n diferite for-
mul\ri: „[poe]ii] viermi de
m\tase fragili/ `mb\ls\ma]i
`n ucig\toarea lor frumuse]e/
pentru p`nza aceea at`t de
sub]ire [i alb\/ `n care/ Nu-
mai tu   de departe   de sus/
po]i s\-]i vezi ]esut   chipul”.

HHaaoossmmooss,,
volum ap\rut `n 1992, com-
pleteaz\ viziunea poetic\
emergent\ din O t\cere asur-
zitoare. Dac\ `n cartea pre-
cedent\ poeta vorbise doar
cosmic [i vizionar, folosind
imagini asem\n\toare celor
de pe un screensaver inge-
nios, cu „fractali”, aici scena
devine mai cuprinz\toare,
iar Magda Cârneci revine la
uneltele realului sau ale „hi-
permateriei”, abia acum av`nd
deplina proprietate a meta-
forei de debut. Aceasta de-
nume[te „concretul suficient
[i m`ntuitor”, ceea ce nu im-
plic\ adeziunea la pietatea
franciscan\, ci o mult mai
mare aten]ie adresat\ lumii
`nconjur\toare `n efortul de
a-i ghici acesteia `n]elesul
profund, de a-i percepe epi-
fania: „`n tramvai   narcoti-
zat\ de massa de trupuri
calde/ [i umede [...] v\d

brusc V\d   s`ntem fl\c\ri/
fl\c\ri p`lp`itoare r\sucite de
v`nt/ lungi conuri luminoase
`ntre]esute din raze [...]/
vom fi/ numai un singur trup
vast pulsatil   cu o singur\
miriadic\/ Fa]\   o rev\rsare
str\lucitoare”.

Autoarea mitologizeaz\
realul la modul serios, `ntre-
v\z`nd, de pild\, mi[carea
platonician\ de degradare a
arhetipurilor `n simplul act
de a se fotografia, sau o fi-
gur\ de Mum\ veghetoare,
liber\ [i incon[tient\ de sine,
`ntr-o femeie obosit\ pe mar-
ginea autostr\zii. Nimic aici
din mitologiile parodice ale
lui Liviu Ioan Stoiciu, dim-
potriv\, o mare solemnitate
cu accente uneori patetice
guverneaz\ poeziile Magdei
Cârneci. Fapt inevitabil, c`t\
vreme poezia trebuie s\ con-
stituie hrana unui zeu ultim,
ca `n finalul volumului: „lu-
mea brusc se opre[te   `ntr-o
imagine [...]/ El ia fotografia
umed\ `nc\/ o prive[te `n-
delung/ pe el   se prive[te/ [i
o `nghite”. Pe acest zeu po-
eta `l nume[te, `n cuv`ntul de
`nchidere al volumului, „un
cititor postmodern” (s.m.),
„r\sfoindu-ne vie]ile ca pe
ni[te pagini volante”, ceea
ce ne oblig\ s\ reconsider\m,
m\car pentru o parte a opt-
zeci[tilor, `n]elesul acestui
termen, at`t de abuzat.

PPooeemmee  ppoolliittiiccee
este ultimul volum ap\rut al
Magdei Cârneci, cuprinz`nd
c`teva poeme antedecem-
briste, un ciclu de texte (mai
mult gazet\re[ti) dedicat revo-
lu]iei, un Canon politic pe
mai multe voci [i un Requiem,
dar interes`nd mai ales prin
Fragmentele despre poezie
[i actualitate din final, `n
care se teoretizeaz\ la modul
romantic, cu citate din No-
valis, convergen]a ultim\ a
ac]iunii politice cu cea poe-
tic\. Deosebirea fa]\ de
utopia romantic\ este c\
preten]iile instauratoare ale
acesteia par s\ se fi domolit,
c\ci Magda Cârneci distinge
`ntre o poezie „pur\” [i una
„real\”, retez`nd ipotetica
dorin]\ a poe]ilor de a par-
ticipa la ac]iunea politic\:
„Poetul de spi]\ revoltat\ ar
trebui de aceea s\ se limi-
teze la revolu]iile spiritu-
lui”. Dar afirma]ia face inu-
til\ `ns\[i ideea de „poeme
politice”.

Chiar dac\ volumul din
2000 pierde prin absen]a
„ambiguit\]ii”, el ilustreaz\
`n continuare o poet\ cu an-
vergur\ filosofic\ [i cu o [ti-
in]\ a imaginii ce dep\[e[te
simpla ingeniozitate. O scri-
itoare care persist\ `n meta-
fizica proprie, profetic\, ge-
neratoare de lirism autentic.

Poet\, eseist\, istoric [i critic
de art\. De asemenea,
traduc\toare [i publicist\. S-a
n\scut `n 28 decembrie 1955
`n comuna G`rleni (Bac\u). A
absolvit Facultatea de Istoria
[i Teoria Artei din cadrul
Institutului de Arte Plastice
„N. Grigorescu” din
Bucure[ti (1979). ~n 1997
devine doctor `n istoria artei
la École des Hautes Études
en Sciences Sociales – Paris,
cu o tez\ intitulat\ „Discours
du pouvoir? discours de
l'image: l'art roumain
pendant le régime
communiste”.
~n prezent autoarea este
cercet\tor [tiin]ific principal
la Institutul de Istorie a Artei
din Bucure[ti, profesor
asociat la INALCO (Paris),
pre[edint\ a board-ului
Centrului Interna]ional pentru
Art\ Contemporan\ din
Bucure[ti [i co-director al
revistei de arte vizuale
„ARTELIER”.

La `nceput, c`teva istorii ludice, h`tre, cu efect de
balsam. Apoi un calup de proz\ experimental\ de cali-
tate, pe o tem\ grea: c\utarea Graalului. {i, pentru fi-
nal, a[ezarea sub semnul credin]ei, `ntre milenii.

Cititorul va fi purtat prin locuri `ntortocheate [i „aro-
mitoare”, care `l vor obseda mult\ vreme.

„Prozele Ruxandrei Cesereanu articuleaz\ delicat te-
me [i obsesii personale ale poetei, `ntr-o manier\ ce
poate aminti [i de realismul magic.” (Matei C\linescu)

Ruxandra Cesereanu, Nebulon,
colec]ia „Fiction Ltd.”, Editura Polirom,
328 de pagini, 229.000/ 22,9 lei

printre r`nduri carte
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Povestirile din volum au, `n primul r`nd, calitatea autenticit\]ii: fiecare
nara]iune este un episod din realitate, „spus” cu o for]\ demn\ de
mari povestitori – [i, la fel ca ace[tia, autorul `[i concentreaz\ nara]iu-
nea cu predilec]ie `n spa]iul rural. Literatura lui Dumitru Ungureanu
beneficiaz\ `ns\ de grotescul noilor realit\]i, cu sate supuse unor mo-
dele [i obiceiuri urbane, cu personaje pervertite de diferite influen]e
ale modernit\]ii, unele converg`nd `ntr-un comic buf. Tot la fel ca marii
povestitori `ns\, Dumitru Ungureanu r\m`ne un moralist – comicului
urm`ndu-i, de multe ori, sentin]a tragic\, una care d\ sens povestirii [i
o transform\ `ntr-un prilej de medita]ie.

Dumitru Ungureanu, Tunul filozoafei, prefa]\ de Al. Cistelecan,
colec]ia „Ego. Proz\”, Editura Polirom,
240 de pagini, 198.000/ 19,8 lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Tombalizarea
(pauz\ critic\)

D ac\ m\ g`ndesc bine, n-am `ncredere deplin\ de-
c`t ̀ n verdictul critic a dou\ persoane vii. Cu una din-
tre ele m-am m\ritat long time ago. Cu cealalt\ c\-

l\toream s\pt\m`na trecut\, `ntr-o ma[in\ „]ap\n\”, de
la Craiova spre Bucure[ti. A[a, prin dreptul Scornice[-
tiului, `ntre dou\ b`rfe literare [i evocarea nostalgic\ a
lui Mitic\ Dragomir, cel de pe vremea fabricii de blugi
autohtoni din fieful ceau[ist, aud o voce metalic-profe-
soral\: „B\i, Soro, ce dracu’ faci tu acolo cu portretele a-
lea tombale? Ce e, b\i, aia, tombalizare? Caracterologie?”.

Acuma, ar trebui s\-l vede]i pe dom’ profesor Negrici
execut`nd... sitari, oameni [i c\r]i, ca s\ ave]i idee cum
a sunat palabra caracterologie. Cu ceva grave, cu ceva
ascu]ite [i cu un ract la mijloc ca un rect. Ucig\tor. Am
dat eu din gur\ p`n\ la Pite[ti, pentru to]i str\mo[ii mei
nevorbi]i, dar `ntrebarea r\m`ne. Ce dracu’ fac eu ai-
cea? – vorba unui personaj celebru.

Omor oameni? A[a mi-au zis unii care s-au recunos-
cut cu stupoare [i mi-au spus s\ [ed bl`nd\ [i s\ nu mai
trec Carpa]ii. ~nsiropez hoaspe nedigerate din biografie
[i din c\r]i pe care nu le mai cite[te nimeni? ~mi fac cum-
va un lung ([i lat) autoportret cam f\r\ nas, g`t, urechi [i
alte organe importante literar?

Ce [tiu sigur e c\ nu fac nici fiziologie, nici caractero-
logie. Fac ni[te pove[ti de 2000 de semne (c`t de-o ]iga-
r\), transfer`nd `n ele, licit [i nestr\pezit, singurele pre-
ten]ii ale artei oran]ilor cre[tini din catacombe, ni[te tipi
care aveau o fixa]ie [i mult timp liber: expresionism [i
nonconformism.

~n capul meu, tombalizarea, ca metod\, are o dubl\
func]ie: una purgatorie (peniten]\ + cur\]enie general\),
alta expiatorie (cine se exprim\... se suprim\). Impor-
tant ar fi ca tombaliza]ii – f\pturi simpatice, cu chichirez
[i o biografie din trei tu[e – s\ se ]in\ frumos, ]epeni [i `n-
siropa]i, pe catafalc. Nu de alta, dar mai am vreo c`]iva
pe care-i v\d sau `i citesc, `n ultima vreme, m\car o dat\
pe s\pt\m`n\.



Interviu de George Onofrei

Care este profilul americanului
ce v\ ascult\ s\pt\m`nal la
National Public Radio?

Majoritatea celor care `mi ascult\ e-
misiunea au un grad de educa]ie
peste medie, s`nt persoane care citesc
`n mod frecvent [i au o stare ma-
terial\ mai bun\. Potrivit unor cifre
recente de audien]\, erau vreo 15 mi-
lioane de ascult\tori `n `ntreaga ]ar\.
Radioul este na]ional, dar are o
reputa]ie liberal\, ceea ce la noi se
traduce prin „un pic de st`nga”.

O vreme, românii v-au putut citi
`n „Dilema” cu rubrica „Scrisoare
din New Orleans”. Ce reac]ii a]i
avut `n ]ar\ la acele texte?

Eu scriu o cronic\ s\pt\m`nal\, pu-
blicat\ de [ase reviste din Statele U-
nite. Am trimis cronica, iar buna mea
prieten\ [i traduc\toare Ioana Av\-
dani le-a adaptat pentru „Dilema”.
Am avut o coresponden]\ interesant\
din România `n acea perioad\. Era in-
teresant pentru mine, fiindc\ românii
citeau altfel unele lucruri. Reac]iile
cititorilor din ]ar\ erau foarte diferite
de acelea ale cititorilor din Statele U-
nite, deoarece americanii erau deja
familiariza]i cu multe dintre lucrurile
despre care eu scriam. Dar `n Româ-
nia am fost citit u[or ̀ ntr-o not\ poetic\.

Ultima dumneavoastr\ carte,
Wakefield, a fost foarte bine
primit\ de critica american\...

S`nt mul]i români [i multe scene ro-
mâne[ti `n Wakefield. Parte din carte

se desf\[oar\ ̀ n Chi-
cago, iar tragedia

lui Ioan Petru
Culianu – de-

sigur, fic]ionalizat\ – este inclus\ `n
nara]iune.

~n ultimii ani, o serie `ntreag\ de
autori pleca]i au re`nceput s\ fie
prezen]i `n spa]iul românesc, fie
[i doar prin scrisul lor. Crede]i c\
România redevine interesant\
acum pentru cei care, la un
moment dat, au fugit de ea?

Sper c\ asta se `nt`mpl\. Eu `ns\ nu
m-am desp\r]it niciodat\ de Româ-
nia, a[a c\, `ntr-un fel sau altul, ea [i-a
f\cut loc ̀ n romanele [i ̀ n scrierile me-
le, a[a `nc`t ar fi interesant pentru mi-
ne s\ ajung la cititorul român ca s\
v\d dac\ aceste r\m\[i]e, cultivate ̀ n lite-
ratura mea, au valoare [i pentru el.

~n ce moment al vie]ii v-a atras
personalitatea lui Casanova?

S-a `nt`mplat dup\ evenimentele din
11 septembrie de la New York. Atunci
am `nceput s\-i citesc din nou pe ilu-
mini[ti – pe Voltaire [i pe Rousseau.
Am dat astfel peste Casanova [i mi
s-a p\rut c\ acesta era un model de
iluminist al secolului al XVIII-lea,
exemplar pentru ideile acestei doc-
trine. A fost perfect `n ce m\ prive[te
pentru a face o medita]ie pe tema ra-
]iunii, a ira]ionalismului religios. Ca-
sanova a fost, de fapt, prieten [i co-
respondent al lui Voltaire [i o figur\
destul de important\ `n istoria filoso-
fiei iluministe. Dar, `n timp, reputa]ia
acestuia a devenit exclusiv aceea a
unui aventurier, iar numele lui a c\-
p\tat statutul de adjectiv. Cu c`t i-am
citit mai `n profunzime memoriile,
dar [i alte c\r]i, mi-am dat seama c\
era o figur\ extrem de important\ [i,
sigur, foarte vie, pitoreasc\ a[ spune.
Am decis s\ scriu o carte despre cei
dou\zeci de ani care nu s`nt cuprin[i
`n memoriile lui. Cu alte cuvinte, a
murit f\r\ s\-[i spun\ povestea ulti-
milor dou\zeci de ani. Eu m-am axat
pe aceast\ perioad\, una foarte dra-
matic\ `n istorie – Napoleon a cuce-
rit atunci iubita lui Vene]ie, Vene]ia
c\zuse, ideile se schimbau... I-am
ref\cut via]a lui Casanova, ]in`nd

cont de acest context.

Gaura din steag a fost
asem\nat\ cu cartea lui
Orwell O mie nou\ sute
optzeci [i patru. Cum g\si]i
aceast\ apropiere?

Flatant\. Cel care a spus asta
este un judec\tor din Califor-

nia, Alex Kozinski. Tat\l lui a
fost un mare scriitor de limb\

idi[. Kozinski a fost foarte dr\gu]
s\ spun\ asta... Dar nu [tiu dac\

este adev\rat. Sigur c\ a avut [i
Revolu]ia român\ elemente de tip O

mie nou\ sute optzeci [i patru, dar eu
cred c\ are mai multe elemente `n

comun cu una dintre piesele lui Io-
nesco.

A]i fost prezent `n Statele Unite la
cele mai cunoscute show-uri...
De la cel al lui Letterman [i p`n\
la emisiunile de [tiri. S-ar putea
spune c\ nu s`nte]i unul dintre
acei intelectuali baricada]i `n
turnul lor de filde[...

M-a[ baricada bine dac\ a[ putea s\
tr\iesc acolo din banii care mi s-ar a-
runca. Am avut un moment `n care
am fost un personaj foarte mediati-
zat, deoarece am f\cut un film, Road
Scholar – [i, am ajuns s\ apar la
show-urile acestea extrem de popula-
re datorit\ acestui fapt, nu datorit\
c\r]ilor mele sau a poeziei pe care o
scriu. Ca [i `n România, po]i supra-
vie]ui `n Statele Unite din poezie

doar `n cazul `n care te faci c\lug\r
sau dac\ nu m\n`nci. Filmul acesta
mi-a adus `ns\ un anume grad de
notorietate [i m-a propulsat spre
locurile `n care ajung `n mod obi[nuit
numai vedetele sau actorii.

Spunea]i `ntr-un interviu c\ a
scrie poezie `n Statele Unite
devine din ce `n ce mai dificil,
asta [i `n condi]iile `n care tinerii
recit\ cu mai mare precizie
reclamele de la televizor dec`t
versurile clasicilor... E vorba
despre o particularitate a
societ\]ii americane sau interesul
pentru poezie devine `n general
din ce `n ce mai sc\zut?

Se `nt`mpl\ aici un lucru paradoxal:
tinerii se intereseaz\ de recitarea
poeziei, s`nt foarte multe locuri `n
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Poet, roman-
cier [i eseist,
Andrei Co-
drescu s-a
n\scut `n 1946,
la Sibiu
~n 1966, emi-
greaz\ `n
Statele Unite
Este
Distinguished
Professor of
English la
Louisiana State
University din
Baton Rouge
Comentariile
sale, difuzate
periodic de
National Public
Radio, l-au
transformat
`ntr-una dintre
cele mai
apreciate „voci”
ale radioului
american
~ntre 2000 [i
2004, a sus]inut
`n s\pt\m`nalul
„Dilema” rubrica
„Scrisoare din
New Orleans”

REPERE:

S`nt un poet care
a ajuns s\ scrie proz\

Andrei Codrescu `n patria lui Fidel Castro – ilustra]ie din Ay,Cuba!
A Socio-Erotic Journey, 1999 © foto: David Graham



ora[e unde se recit\ poezie `n fiecare
sear\. Este o poezie bazat\ pe sunet,
pe ritm, pe performance. Astfel, tinerii
`[i `mp\rt\[esc dilemele lor foarte di-
rect. ~n mod evident `ns\, nu au citit
foarte mult\ poezie la nivel `nalt,
acea poezie la care ne g`ndim noi, in-
telectualii. Dar interes exist\. Din
c`nd `n c`nd, poezia ]`[ne[te, a[a cum
s-a `nt`mplat acum vreo cinci ani, la
New Orleans... Acolo se `nt`lnesc
toate categoriile de poe]i. New Or-
leans-ul tr\ie[te o perioad\ de aur acum,
poezia este peste tot. Toate uni-
versit\]ile desf\[oar\ programele de
creating writing. Poezia face bine `n
momentul de fa]\, paradoxul este `ns\
c\ „se face poezie” f\r\ a se citi poe-
zie. Poe]ii nici nu se citesc `ntre ei,
dar scriu f\r\ contenire. E un feno-
men interesant acesta: scrisul f\r\ ci-
tire. Pe mine m\ oripileaz\. ~n [coal\
le dau studen]ilor mei liste lungi cu
c\r]i de poezie. Nici nu am ce discuta
cu ei dac\ nu `l citesc pe Blaga, de
exemplu, dar [i pe Rilke, Rimbaud.
Predau [i literatur\ român\ din c`nd
`n c`nd, mai precis predau poezie pe
baza traducerilor pe care le-am f\cut
eu `nsumi.

Ca autor, cu ce v\ identifica]i mai
mult: cu proza sau cu poezia?

Nu, eu s`nt un poet care scrie proz\.
Scriu proz\ pentru c\ `n poezie nu
`ncap at`tea idei, a[a c\ `n romane pot
s\ pun `n ordine ni[te idei [i tot felul
de alte lucruri care m\ preocup\ –
cum ar fi s\ re`nvii o anumit\ perioa-
d\ din istorie. Lucruri care `n poezie
s-ar pierde sau s-ar topi.

Dup\ 1990, nu a]i ezitat s\
reveni]i `n ]ar\, iar de pe urma
acestei reveniri a rezultat opera
unui reporter, a unui observator
mai degrab\ dec`t a unui
nostalgic...

Am venit `n decembrie ’89, la dou\
zile dup\ ce au fost executa]i so]ii
Ceau[escu. Am ajuns cu o echip\ de
la National Public Radio [i de la
National Public News. De fapt, nu
aveam nici o deta[are c`nd am venit,

ci aveam multe emo]ii. Sigur c\
radioul [i televiziunea care m-au
trimis credeau c\ fac reportaje, dar
pe mine m\ interesa mai mult s\
merg prin Sibiu, s\-l adulmec... Am
`nceput anul 1990 `n fa]a Hotelului
Intercontinental. Am f\cut [i repor-
taje p`n\ la urm\, am vorbit cu mul]i
oameni, pentru c\ ]ara se afla `ntr-un
moment de agita]ie foarte mare, dar
predominante erau emo]iile mele de
reg\sire a limbii române, de a-i auzi
pe oameni, de a-i vedea cum se mi[-
cau, cum ar\tau ora[ele... Tot ce-a stat
`n mintea mea timp de 25 de ani am
v\zut `n trei dimensiuni. A fost ceva
extraordinar [i n-am reu[it deloc s\
m\ deta[ez.

Cum a evoluat `n to]i ace[ti ani
rela]ia dumneavoastr\ cu
România?

Am fost tratat bine, ca o persoan\
care s-a re`ntors. Mi-au fost traduse
poeziile, mi-a ap\rut o colec]ie de
poeme traduse de Ioana Ieronim la
Editura Institutului Cultural Român.
M-a publicat [i Denisa Com\nescu `n
mai multe r`nduri... Mi-a ap\rut [i
Gaura din steag, dar a disp\rut din
libr\rii, nu se mai g\se[te nici un
exemplar `n România. Am fost, prin
urmare, destul de prezent `n litera-
tur\, iar c\r]ile au fost prezentate
bine de mul]i critici români. N-am
`nceput s\ scriu `nc\ `n române[te,
dar m\ simt ca f\c`nd parte din

peisajul literar românesc. Foarte
curios [i interesant pentru mine e
acum faptul c\ primele poezii pe care
le-am scris `n române[te (prin 1965)
au fost adunate `ntr-un volum, In-
strumentul negru, [i vor ap\rea la
Editura Scrisul Românesc.

Ce v-a determinat s\ trece]i pe
Internet revista pe care o
conduce]i – „Exquisite Corpse”?

Am publicat revista timp de zece ani
pe h`rtie, cu o periodicitate de cinci
sau [ase numere pe an. Era foarte
greu [i am cheltuit bani din buzunar,
n-am publicat reclame. C`nd a ap\rut
Internetul, am modificat [i suportul
revistei pentru c\ avem acum mult
mai mult spa]iu. Putem s\ public\m
povestiri mai lungi, mai multe
poeme, art\ `n culori – tiparul `n
culori era foarte scump. A[a c\ [i to-
nul revistei noastre s-a schimbat.
Putem s\ combin\m textul cu sunetul
[i imaginea, prin urmare e un mediu
foarte prielnic stilului nostru.

Am `n]eles c\ `n ultima vreme a]i
avut ceva probleme cu editorii
din Statele Unite...

Sigur, cine nu are probleme cu edi-
torii? Am `nceput s\ scriu c\r]i care
erau publicate `n mod tradi]ional de
edituri mici [i de avangard\. Probabil
c\ acolo a[ fi stat dac\ n-a[ fi `nceput
cronica la radio, care m-a f\cut
cunoscut multor oameni – [i atunci
editurile mari s-au interesat de
poeziile [i eseurile mele. S`nt un caz
unic `ns\. Mul]i dintre autorii cei mai
buni din Statele Unite nu au acces la
editurile mari, care public\, de
obicei, lucr\ri mediocre, dar care se
v`nd foarte bine.

Pl\nui]i o carte despre Tristan Tzara. ~n ce stadiu al
proiectului v\ afla]i?

Nu [tiu dac\ p`n\ la urm\ va fi o carte. M\ intereseaz\
enorm Tristan Tzara. ~n primul r`nd, pentru c\ este un
poet mare, dar nimeni nu-l [tie. Lumea `l cunoa[te ca
fondatorul mi[c\rii „dada”, e cunoscut din lucr\rile al-
tora, `ns\ poezia lui nu se cite[te. I-am citit poezia [i m-a

impresionat. Enorm. Eu cred c\ este unul dintre cei mai
mari poe]i ai secolului XX. M\ intereseaz\ [i via]a lui,
dat fiind c\ este un pic paralel\ cu a mea. A[ vrea s\ m\
duc prin locurile unde a tr\it [i a scris el. Iau volumele
lui complete de la Flammarion [i m\ duc prin Moine[ti,
Bucure[ti, Zürich [i Paris, voi sta `n cafenea, `i voi citi
poeziile, voi nota `n jurnal. {i dac\ va ie[i o carte, bine.
Dac\ nu, nu.

Editeaz\ publi-
ca]ia on-line
„Exquisite
Corpse. A Jour-
nal of Books &
Ideas” (www.
corpse.org)
A scris [i a
jucat `n filmul
Road Scholar,
distins cu
Peabody
Award.

A Serious
Morning (1973)
For the Love of
a Coat (1978)
The Lady
Painter (1979)
Necrocorrida
(1982)
Belligerence
(1993),
Alien Candor
(1996)
It Was Today
(2003)

Contesa
s`ngeroas\
(1995)
Messiah (1999)
Casanova `n
Boemia (2002)
Wakefield
(2004)

Why I Can’t
Talk on the
Telephone
(1971)
Monsieur Teste
in America &
Other
Instances of
Realism (1987)
A Bar in
Brooklyn (1999)

The Disap-
pearance of the
Outside: a
Manifesto for
Escape (1990)
Ay, Cuba! A
Socio-Erotic
Journey (1999)
The Devil
Never Sleeps &
Other Essays
(2000)
An Involuntary
Genius in
America’s
Shoes (and
What
Happened
Afterwards),
(2001)
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Mar]i, 12 aprilie, de la ora 17.00, la
Libr\ria C\rture[ti din Capital\ (str.
Pictor Verona nr. 13) va avea loc
lansarea romanului Casanova `n
Boemia. Vor vorbi Ioana Av\dani
(traduc\toarea c\r]ii), Ioan T. Morar,
Mircea Vasilescu, Denisa Com\-
nescu. Pe 13 aprilie, de la ora 17.00,

la Institutul Cultural
Român, va avea loc
o tripl\ lansare:
Casanova `n
Boemia (Editura
Polirom) [i
volumele de
poezie Era azi
(Editura Institu-
tului Cultural
Român) [i
Instrumentul
negru (Editura
Scrisul
Românesc).
Lectur\: Andrei

Codrescu. Vor participa: Catrinel
Ple[u, Ioana Av\dani, Carmen Firan,
Ioana Ieronim, Nicolae Prelipceanu.
Moderator: Denisa Com\nescu. Dup\
evenimentele de la Bucure[ti, Andrei
Codrescu urmeaz\ s\-[i lanseze
romanul Casanova `n Boemia la
Craiova: vineri, 15 aprile, ora 12.00,
la Muzeul de Art\ (Sala Oglinzilor) [i
la Sibiu: luni, 18 aprilie, ora 18.00, la
Biblioteca „Astra”. Evenimentele fac
parte din cadrul manifest\rilor
prilejuite de aniversarea a zece ani
de la `nfiin]area Editurii Polirom.

~n romanul Casanova `n Boemia,
realitatea istoric\ este transformat\
literar `ntr-o op]iune posibil\, faptele
devin facultative, iar legendele –
adev\ruri acceptabile. Exilat de
b\tr`ne]e [i nevoi `n biblioteca pr\fuit\
a castelului Dux, pierdut `ntre
dealurile unei Boemii pe care o simte
str\in\ (o limb\ de „na]ie mic\” [i o
buc\t\rie jignitor de nesofisticat\),

Casanova `[i contempl\ via]a, opera
[i epoca. Nici una dintre cele trei nu
`l mul]ume[te pe deplin, iar Cavalerul
se vede obligat s\ opereze corec]iile
necesare. ~ntre Paris, Praga, Viena [i
Vene]ia cea de multe ori p\r\sit\, dar
niciodat\ uitat\, legendarul Casanova
]ese o p`nz\ fin\ de diploma]ie,
intrig\ [i seduc]ie. ~n ea se `nf\[oar\,
ca `ntr-un cocon, veacul, spre a da
na[tere lumii noi: o lume aspr\,
cutremurat\ de revolu]ii [i r\zboaie,
str\b\tut\ de idei barbare [i lipsit\ de
umor, dominat\ de ma[in\rii [i
`mp`nzit\ de frontiere. Na[terea
acestei zbuciumate lumi moderne
„f\r\ maniere” [i stingerea lui
Casanova s`nt cele dou\ principii
complementare care ]in `n echilibru
romanul Casanova `n Boemia. O
carte baroc\ `n construc]ie, `n care
urzelile, arta, crimele [i sexul se
`mpletesc `n chip ame]itor, o carte `n
care nici un am\nunt nu este
`nt`mpl\tor.

Andrei Codrescu, `n turneu prin Rom=nia



Gala UNITER la a XIII-a edi]ie

Morg\, [taif
[i alte mixaje
Oric`t s-ar mironosi unii [i al]ii c\ Gala UNITER e la fel `n fiecare an, c\ e
prea lung\, c\-]i amor]e[te spatele `n scaun patru ore, c\ schema e
aceea[i etc. etc., trebuie s\ recunoa[tem c\, m\car `n surdin\, fiecare o
celebreaz\ [i o a[teapt\ ca pe cea mai mare s\rb\toare a teatrului din
România. Participan]ii la Gal\ c`[tig\ un sentiment comunitar, se simt mai
acas\ `n lumea aceasta a lor – teatral\ –, iar urcatul de zi cu zi, pe scen\
sau `n stal, se umple, o dat\ pe an, de aerul/aerele ceremoniei. Dar fie ele
oric`te z`mbete ipocrite [i s\ruturi de complezen]\, Gala r\m`ne
evenimentul cel mai „cu [taif” al `ntregii comunit\]i teatrale. Iar
amfitrionul ei, Ion Caramitru, alerg\tor de curs\ lung\ la fiecare edi]ie, se
pricepe de minune s\ men]in\ balansul `ntre o atmosfer\ relaxat\ [i
adev\rata morg\ pe care o merit\ evenimentul. A[a a fost [i de data
aceasta, la a XIII-a edi]ie. C\ e vorba despre cei care `nm`neaz\ premiile,
ca trimisul Fran]ei, doctor `n geografie, care `nva]\ româna `ntre 7 [i 8
diminea]a, sau ca Prin]ul de Luxemburg, care-[i exprim\ regretul c\ nu se
poate adresa `n limba noastr\ dup\ modelul ambasadorului britanic sau
francez, cu accentul lor delicios, c\ e vorba despre Principesa Margareta
sau despre Regele Mihai, care, ca `ntotdeauna, a st`rnit simpatia [i
aplauzele calde [i prelungite ale publicului, Gala are personajele ei, poleite
de recunoa[tere oficial\, pentru a o valida din exterior.
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N ota de relaxare e dat\, `n-
totdeauna, de eclectismul
s\u. Momentele cele mai

`nduio[\toare din discursurile
premia]ilor (parc\ mai pu]ine de
data aceasta fa]\ de ultimii ani)
alterneaz\ cu secven]ele comi-
ce, cu mult gustatul Divertis, la
care toat\ sala r`de, cu muzic\
japonez\ sau cu ritmuri de sal-
sa. Nefericit\ alegere aceasta
din urm\! Amintirile povestite
de laurea]i sau de cei care fac
laudatio s`nt ̀ ntotdeauna haioase,

atmosfera e destins\. {i distins\.
Unele doamne [i domni[oare se
plimb\ prin sal\ de colo-colo,
doar-doar le remarc\ cineva. Pu-
blicul aplaud\ mult [i cald. Prin-
tre cei mai aplauda]i este Valeriu
Grama, directorul de la Casandra,
care a mo[it ie[irea la ramp\ a
zeci de genera]ii de arti[ti. Premiul
s\u este acordat de pre[edintele
UNITER, Caramitru `nsu[i. Care
mai `mparte [i premii pentru
recuno[tin]\. Principesei Marga-
reta sau doctorului Sandu Co-
cia[, pentru `ngrijirea b\tr`nilor
arti[ti ai UNITER-ului... [i mul-

tor altora ca ei. Publicul e bucu-
ros, uneori se simte solidar, al-
teori nu. Uneori agreeaz\ op]iu-
nile juriului, alteori nu. Adesea
`ncurajeaz\ cu aplauze nomina-
liza]ii nec`[tig\tori.

Hot\r`t lucru, criteriile dup\
care se dau premiile trebuie schim-
bate ̀ ncep`nd cu anul viitor, men-
]ioneaz\ pre[edintele UNITER.
Aici, har Domnului, s`ntem de
acord cu to]ii. „E nevoie de cate-
gorii mai laxe care s\ opereze [i
`n cazul fenomenelor alternati-
ve sau al teatrului independent.”
Ave]i dreptate, domnule Cara-
mitru, e mare nevoie. P`n\ una-
alta, o victorie a teatrului inde-
pendent tot se produce: Teatrul
LUNI de la Green Hours pri-
me[te Premiul de excelen]\ pen-
tru promovarea dramaturgiei
contemporane [i a tinerelor ta-
lente. Voicu R\descu, directorul
[i animatorul s\u, ne invit\ la
New York Fucking City, care va
`ncepe peste c`teva momente.
Pentru ce s\ mergem p`n\ acolo,
domnule R\descu, c`nd avem
noi, aici, or\[elul nostru? C`nd
putem s\ r\m`nem `n lumea noas-
tr\, c\reia Divertis `i men]io-
neaz\ liniile de continuitate de
la prima edi]ie a Galei p`n\ la
ultima: 1. Ion Caramitru, pre[e-
dinte UNITER; 2. Mugur Is\-
rescu, guvernatorul B\ncii Na-
]ionale a României; 3. Petre Ro-
man, candidat ve[nic la Pre[e-
din]ie; 4. acest etern ultim loc pe
care ]ara noastr\ `l ocup\ de
cincisprezece ani `ncoace, `n
Europa, la consumul de s\pun [i
past\ de din]i.

dosar prob\ scris\

Ilie  Gheorghe,  Premiul  pentru  cel  mai
bun  actor  `n  rol  principal,  pentru  rolul
„Harpagon”  din  spectacolul  Avarul de
Molière,  Teatrul  Na]ional  Craiova:

„UNITER-ul este pentru noi ca
s`mbra oilor pentru oieri”
Premiul are importan]\ fiindc\ ne arat\
faptul c\ nu muncim degeaba, c\ str\da-
nia [i os`rdia pe care le depunem ne s`nt
recunoscute. Premiul te a[az\ undeva
`ntr-o scar\ a valorilor pe treptele c\reia
jinduie[te fiecare actor s\ ajung\ [i re-
prezint\ pentru tagma noastr\ o s\rb\-
toare cum este pentru oieri s`mbra oilor,
m\surarea laptelui... Important este ca
atunci c`nd se umplu c\ld\rile cu lapte, s\
nu ni se verse, s\ nu d\m cu piciorul din
gre[al\ [i s\ v\rs\m laptele. Or, din c`te
tot am auzit vorbindu-se... cultura e a[a
[i pe dincolo, mi-e team\ c\ se va ajun-
ge [i la pericolul `n care vom umple c\l-
d\rile [i le vom da tot noi cu piciorul. Dar
a fost o sear\ frumoas\ pentru Teatrul Na-
]ional din Craiova, pomenit de trei ori
pentru trei premii.

To]i  intervieva]ii  au  r\spuns  la  aceea[i  `ntrebare  ini]ial\:
„Ce  importan]\  are  acest  premiu  pentru  dumneavoastr\?”

Radu  Alexandru  Nica,  Premiul  pentru  debut,  pentru  regia  spectacolului
Nora de  Henrik  Ibsen,  Teatrul  Na]ional  Radu  Stanca,  Sibiu:

„Un astfel de premiu `]i cam adoarme c\ut\rile”
Sigur c\ are importan]\, acesta e, sper, doar primul premiu. S\ vedem ce voi face
mai `ncolo. Acesta m\ `ncarc\, deocamdat\, cu o mare responsabilitate pentru ce
va s\ fie. Pentru c\, `n mod normal, un astfel de premiu `]i cam adoarme c\ut\rile.
Nu e cazul la mine, chiar m\ feresc din tot sufletul de pericolul acesta.

©  foto  Zoltan  Lorencz

©  foto  Zoltan  Lorencz

Actorul Ilie Gheorghe `n Decameron 645,
un spectacol regizat de Silviu Purc\rete

Mariana Mihu] a fost desemnat\ actri]a anului 2004



Silviu Purc\rete a fost
desemnat, luni sear\, cel mai
bun regizor al anului 2004 la
Gala UNITER, `n timp ce
montarea sa, Cum dori]i sau
Noaptea de la spartul t`rgului,
dup\ W. Shakespeare, de la
Teatrul Na]ional din Craiova, a
ob]inut premiul pentru cel mai
bun spectacol. ~n absen]a
regizorului, aflat `n str\in\tate,
ambele trofee au fost ridicate
de Ilie Gheorghe, cel care a
luat premiul pentru cel mai bun
actor `n rol principal, c`[tigat cu
un alt spectacol de la Na]iona-
lul craiovean: Avarul de Molière.
Competi]ia feminin\, care le-a
avut drept nominalizate pe
Mariana Mihu], Maia Morgen-
stern [i Hilda Peter, s-a tran[at
`n favoarea primeia. Actri]a a
c`[tigat cu rolul „Inna Rassa-
dina” din spectacolul Sorry de
Aleksandr Galin, de la Teatrul
Bulandra. Este cel de-al treilea
premiu UNITER pentru
Mariana Mihu], care a mai fost
r\spl\tit\ la prima [i la a cincea
edi]ie a Galei.
Spre deosebire de `nceputurile
sale, Uniunea Teatral\
premiaz\ acum [i
performan]ele actorice[ti `n
roluri secundare. Andreea
Bibiri [i Mihai Calot\ au c`[tigat
la aceste categorii cu rolurile
din Forma lucrurilor de Neil
LaBute de la Teatrul Act,
respectiv Trei surori de A.P.
Cehov de la Teatrul Toma
Caragiu din Ploie[ti.
Andrei Both, `ntors dup\ mult\
vreme pe o scen\
bucure[tean\, a ob]inut
distinc]ia pentru cea mai bun\
scenografie, cu decorul
spectacolului Portretul lui
Dorian Gray dup\ Oscar Wilde
de la Teatrul Odeon.
Premiul pentru debut, pentru
care s-au luptat un actor, un
regizor [i un scenograf, i-a
revenit lui Radu Alexandru
Nica, pentru regia
spectacolului Nora de Henrik
Ibsen de la Teatrul Na]ional
Radu Stanca din Sibiu.
Cartea biografic\ pe care a
scris-o despre {tefan Iordache,
cu titlul Regele Scamator, i-a
adus Ludmilei Patlanjoglu
premiul pentru critic\ teatral\.
Alexa Visarion a fost premiat
luni [i pentru cea mai bun\
produc]ie de teatru radiofonic:
Un duel `n ziua nun]ii, dup\
opera lui A.P. Cehov.

Mi[carea teatral\ independent\
a fost reprezentat\ `n palmares
nu numai de Andreea Bibiri cu
rolul de la Teatrul Act, ci [i de
Teatrul Luni de la Green Hours –
laureatul premiului de excelen]\.
C`[tig\torii au fost stabili]i de
un juriu final, pe baza celor trei
propuneri la fiecare categorie
`naintate de juriul de
nominalizare. Acesta a fost
format din criticii de teatru Alice
Georgescu, Mihaela Michailov
[i Sebastian Vlad Popa, `n timp
ce alegerile finale au apar]inut
juriului compus din regizoarea
Sanda Manu, scenografa Irina
Solomon [i criticii Marina
Constantinescu, Cristina
Modreanu [i Ion Cocora.
Gala a fost, totodat\, prilej
pentru a premia personalit\]i
cu o carier\ `ndelungat\ `n
teatru, inclusiv din zona
teatrului de revist\, de copii [i
de p\pu[i. Au primit premii
pentru `ntreaga activitate din
partea Senatului UNITER
actri]a Draga Olteanu Matei,
actorul Mircea Albulescu,
regizorul Alexa Visarion,
scenografa Lia Man]oc [i
criticul de teatru Magdalena
Boiangiu. Premiile speciale au
revenit artistului Matei Retas
(spectacolul de circ), actri]ei
Margareta Niculescu (teatrul
de p\pu[i [i marionete),
regizorului Bi]u F\lticineanu
(teatrul de revist\) [i Teatrului
„Ion Creang\” la 40 de ani de
existen]\ a teatrului de copii.
Pre[edintele UNITER i-a
decernat un premiu lui Valeriu
Grama, directorul Studioului
Casandra timp de 30 de ani.
Caramitru a fost premiat de
sec]ia român\ a Asocia]iei
Interna]ionale a Criticilor de
Teatru (AICT). Motiva]ia
acestei ultime distinc]ii const\
`n „sus]inerea valorilor, a
demnit\]ii profesionale [i a
solidarit\]ii breslei teatrale `n
cei 15 ani de existen]\ a
Uniunii Teatrale din România”.
Premiul criticii acordat de AICT
a revenit regizorului Mihai
M\niu]iu, pentru „programul de
lectur\ modern\ a textului
clasic”, `ncununat `n 2004 prin
spectacolul Electra dup\
Sofocle [i Euripide, realizat la
Teatrul de Stat din Oradea.

LAUREA}II
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Cristina Rusiecki
Dac\ am r\mas constant pe
ultimul loc `n Europa la ca-
pitolul civiliza]ie, s\pun [i pas-
t\ de din]i, a[a cum ar\ta gru-
pul Divertis, atunci probabil
c\ este `n firea lucrurilor ca
[i juriul final, care a distri-
buit Premiile UNITER 2005,
s\ se plieze, (in)voluntar, pe
gradul de civiliza]ie al na]iu-
nii. Fie el, teatrul românesc,
c`t de amor]it acum, trebuie
premiate doar numele foarte
sonore. ~ndr\zneala [i cura-
jul au ocolit, la edi]ia aceas-
ta, premiile UNITER. B\-
tr`ncios `n op]iuni, juriul fi-

nal a p\rut c\ nu vrea s\ ri[te
nimic. ~ntre conven]ional [i
neconven]ional, `ntre re]et\
[i `ndr\zneal\, juriul a ales
cu ochii `nchi[i ceea ce `i su-
na mai familiar. Vechi, dar
sigur. Opt`nd, incon[tient,
pentru amor]eala [i pe viitor
a teatrului. C\ci nici o ale-
gere nu r\m`ne f\r\ urm\ri.
~ncercarea de a g\si alterna-
tive pentru formele tradi]io-
nale (valoroase, desigur, dar
nu unice), c\utarea altor mo-
dalit\]i s-au ales cu... ignora-
rea. Dac\ nu ar fi intrat
volens-nolens „`n schem\”
premiile pentru debut [i pen-
tru rolurile secundare, pre-

mian]ii ar fi f\cut parte
exclusiv dintr-o categorie de
v`rst\... venerabil\. Ceilal]i
nominaliza]i n-au existat de-
c`t ca s\ fac\ figura]ie `n
ochii mai mult sau mai pu]in
limpezi ai juriului final.

A nu se `n]elege gre[it.
Nici o secund\ nu mi-ar tre-
ce prin cap s\ pun la `ndoial\
contribu]iile celor premia]i.
Crea]iile lor s`nt, de fiecare
dat\, o bucurie pentru pu-
blic, pentru critici, pentru
oricine gust\ teatrul de bun\
calitate. Nu arti[tii laurea]i [i
valoarea lor intr\ `n discu]ie
aici, ci linia general\ a
juriz\rii finale. Privirea ei nu
retrograd\, ci tradi]ionalist\,
pentru care alternativa este,
din capul locului, exclus\. ~n

plin\ epoc\ a multicultura-
lismului, a deschiderii euro-
pene c\tre toate expresiile,
fie ele [i lingvistice, juriul fi-
nal din acest an a g\sit de
cuviin]\ s\ resping\ `n bloc o
alternativ\ teatral\ de calita-
te, cea a teatrului de expresie
maghiar\. Care `[i g\sise lo-
cul firesc [i recunoa[terea na-
tural\ a valorii printre Premi-
ile UNITER din ultimii ani.
Teatrul de expresie maghiar\
este, `n acest moment, o al-
ternativ\ solid\, de pe urma
c\reia spectacolele noastre
se pot `mbog\]i prin natura-
lele schimburi culturale [i
prin inevitabilul transfer de
plusuri valorice. Un transfer
mutual, bine`n]eles, c\ci a-
cumul\rile s`nt de ambele

p\r]i. Iar valoarea nu ar
trebui neglijat\ nici c`nd
vine din teatrul de expresie
maghiar\, idi[ sau german\
sau orice alt\ limb\ vorbit\
la noi. {i, `n acest moment,
cu siguran]\ c\ nu se mai
poate vorbi despre evolu]ie
`n lipsa schimburilor cultu-
rale.

Acestea fiind spuse, a[ `n-
cheia cu o plec\ciune p`n\ la
p\m`nt `n fa]a arti[tilor pre-
mia]i. Dincolo de detaliile
discutate p`n\ aici, valoarea
lor r\m`ne `n afara oric\rei
`ndoieli, iar bucuria noastr\
c\ s`ntem contemporani cu
creatori de o asemenea an-
vergur\ este indiscutabil\.

Cum `ndr\zni]i s\-mi pune]i o
asemenea `ntrebare? Eu n-am luat
niciodat\ `n via]a mea premii la
[coal\. Nici m\car `n clasa I n-am
luat premiu. ~n toat\ via]a mea, nu-
mai premii pentru teatru mi s-au a-
cordat. Deci e clar c\ numai asta pot
s\ fac, `n rest s`nt handicapat\ total.

Dar m\car faci bine lucrul
acesta...

Dac\-]i concentrezi energia numai pe
un lucru, probabil c\ ajungi s\-l faci
bine.

Rolul pentru care ai luat premiu
e preferatul t\u?

A, dar nu mi se pare corect s\-mi iei
interviu acum, dup\ ce am b\ut

[ampanie. Nu se face asta dup\ ce am
ciocnit [ampanie cu gust de fructe cu
domnul Caramitru.

Cum ]i s-a p\rut seara
premiilor?

Am fost fericit\, m-am bucurat. {i
mi-a pl\cut foarte tare cum au dat
premiile. De obicei, s`nt cam nemul-
]umit\.

Alexandru Berceanu (regizor [i
so]): Dac\ ai luat tu, normal c\
e[ti mul]umit\.

Dar nu s`nt `n totalitate mul]umit\.
De unele m-am bucurat, de altele nu.
~mi pare r\u c\ n-a luat R\zvan Va-
silescu. ~mi pare foarte r\u.

Cu o asemenea
carier\ `n spate, c`nd
s`nte]i [eful Catedrei
de Scenografie a
uneia dintre cele
mai bine cotate
universit\]i
americane, cum privi]i
premiul acesta
acordat de UNITER?

Pentru mine, premiul are o
importan]\ incredibil\. Si-
gur c\ s`nt [i nuan]e de or-
din emo]ional, ca pentru un
om care a emigrat [i se
`ntoarce `n România dup\
20 de ani. Dar aici s`ntem
`ntr-o ]ar\ cu o cultur\ tea-
tral\ extraordinar\, a[a c\ [i
premiul e extraordinar de
prestigios. Mai am [i alte
premii, dar la acesta ]in mult
mai mult dec`t la cele c`[ti-
gate `n Statele Unite sau `n
Irlanda. Are o semnifica]ie
extraordinar\, pentru c\ vi-
ne dintr-o ]ar\ foarte evo-
luat\ teatral. Ca la orice pre-
miu, valoarea lui ]ine de
substratul culturii din care
face parte. Acum ]ara e `n
tranzi]ie [i tot avem un
teatru bun. {i `n anii ’80,
cu tot comunismul, noi am
avut o mi[care teatral\ extra-
ordinar\: cu Ciulei, cu Pin-
tilie... Valoarea teatrului
nostru nu s-a pierdut nici

`n cele mai mizerabile mo-
mente: `n anii aceia, la Tea-
trul Mic, chiar [i cu Dinu
S\raru, c`nd f\ceam cu C\-
t\lina Buzoianu S\ `mbr\-
c\m pe cei goi, aveam un
teatru extraordinar. {i el a
supravie]uit. De aceea, ori-
cine s-ar putea m`ndri cu
premiul meu de ast\ sear\.
S`nt ni[te oameni de linia
`nt`i cei l`ng\ care am fost
pozi]ionat [i care dau aur\
premiului. Nu e ceva de
conjunctur\: pentru mine,
repet, `nseamn\ foarte mult.
E drept c\ e [i singurul de-
cor pe care l-am f\cut `n
ultimii 21 de ani `n Bu-
cure[ti. Spectacolul de la
Odeon, de la cap la coad\,
a `nsemnat o experien]\
extraordinar\ `n ce m\ pri-
ve[te. {i la urm\ a venit
acest premiu. Nici chiar
`ntr-un scenariu ideal n-a[
fi putut s\ visez a[a ceva.
Pentru un om care a trecut
prin greut\]ile emigr\rii, re-
venirea aici, pentru acest
spectacol, `nseamn\ chiar
reg\sirea identit\]ii [i a
unei anumite spiritualit\]i
din care m\ hr\nesc [i azi
acolo. De aceea, este cel
mai important dintre toate
premiile luate vreodat\.

Andreea  Bibiri,  Premiul  pentru  cea  mai  bun\  actri]\  `n  rol  secundar,  cu  rolul  „Jenny”  din  spectacolul  Forma
luccrurilor de  Neil  LaBute,  Teatrul  ACT,  Bucure[ti:

„Nu mi se pare corect s\-mi iei interviu acum”

Andrei  Both,  Premiul  pentru  cea  mai  bun\  scenografie,  pentru  decorul  spectacolului  Portretul  lui  Dorian  Gray,
dup\  Oscar  Wilde,  Teatrul  Odeon,  Bucure[ti

„Oricine s-ar m`ndri cu acest premiu”
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S\ fi fost juriul [ovin?
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„Uit\ri” flagrante
[i inexplicabile
Cristina Modreanu

M omentul regizat de Ion Caramitru la
Gala UNITER pentru clarificarea sce-
nei cu Mircea Dinescu filmat\ la Re-

volu]ie a fost amuzant, dar, mai mult, are [i
o valoare simbolic\: din c`nd `n c`nd, este ne-
voie de o revizuire, de o modificare a per-
cep]iei asupra unui eveniment intrat `n con-
[tiin]a colectiv\. Printr-un asemenea mo-
ment trece acum Uniunea Teatral\ din Ro-
mânia care, aflat\ `ntr-o perioad\ fast\ a
existen]ei, trebuie s\ fac\ eforturi pentru o
deschidere c\tre toate „compartimentele” lu-
mii teatrale ce `[i modific\ structura continuu.

Nu `nt`mpl\tor, Ion Caramitru a vorbit `n
seara Galei despre necesitatea ca juriile s\
dea mai mult\ aten]ie `n anii viitori produc\-
torilor independen]i [i spectacolelor acesto-
ra. ~n plus, cred c\ este nevoie [i de mai mult\
transparen]\ a activit\]ii juriilor UNITER,
care trebuie numite mai devreme, astfel `n-
c`t s\ poat\ opera pe tot parcursul unui an
teatral `n perspectiva Galei [i s\ r\m`n\ per-
manent `n aten]ia public\. A[a cum s-a anun-
]at `n seara Galei, UNITER are `ncep`nd din
acest an [i mai multe responsabilit\]i, ceea
ce oblig\ odat\ `n plus Uniunea. O Uniune
despre care se [tiu prea pu]ine lucruri: cum
ar fi acela c\ are o echip\ foarte mic\,
implicat\ `n foarte multe activit\]i.

~n leg\tur\ cu ce s-a comentat legat de
aceste nominaliz\ri [i cu ce se va comenta
cu siguran]\ acum, dup\ acordarea lor, vreau
s\ fac o singur\ precizare: regretul nostru, al
tuturor, a r\mas, [i dup\ vizionarea specta-
colelor nominalizate, acela c\ se `nregis-
trez\ prea multe absen]e ale unor creatori
valoro[i, trecu]i cu vederea `n mod flagrant
[i inexplicabil. Fiindc\ deja mi-au ajuns la
ureche diverse comentarii aberante, sublini-
ez c\ n-am aplicat `n nici un caz criterii
etnice `n alegerea noastr\, care n-a avut de-a
face dec`t cu valoarea. Un fapt bizar este [i
acela c\, inclusiv `n cazul spectacolelor
propuse de juriul de nominaliz\ri, au fost
trecute cu vederea performan]e notabile,
cum s-a `nt`mplat `n cazul spectacolelor Trei
surori, regia Alexandru Dabija, Teatrul To-
ma Caragiu Ploie[ti (nominalizat doar la rol
secundar masculin) sau cu Regele Cymbe-
line, regia Alexander Hausvater, Teatrul Ger-
man de Stat Timi[oara (nominalizat doar la
debut actor).

Nominaliz\rile pentru Premiile UNITER
pe 2004 au ar\tat foarte limpede un lucru pe
care `l b\nuiam cu to]ii: critica de teatru de
la noi se afl\ `n mare suferin]\. S`nt prea
pu]ini critici de teatru activi, iar majoritatea
s`nt implica]i `n alte proiecte teatrale, ceea
ce le pune sub semnul `ntreb\rii obiectivi-
tatea, `n lipsa autocontrolului [i a respectu-
lui de sine. Se simte tot mai acut nevoia de
autoritate `n aceast\ zon\ a vie]ii teatrale.
Un semn bun este acela c\ profesioni[tii
criticii de teatru s`nt preocupa]i de asta, nu
`nt`mpl\tor tema propus\ de ei spre dezba-
tere la cea de-a doua edi]ie a Colocviului
criticilor de teatru, ce va fi organizat\ `n sep-
tembrie de Na]ionalul clujean, fiind „Mora-
litatea criticii de teatru”.

Interviu cu Marina Constantinescu,
membr\ a juriului UNITER 2005

De ce, `n condi]iile `n care au fost at`t
de multe nominaliz\ri pentru teatrul de
expresie maghiar\, acesta nu a luat nici
un premiu `n cele din urm\?

N-are leg\tur\ una cu alta. Aici nu se dau pre-
mii pe etnii, se dau premii pentru valoare...

Dar s-a vorbit foarte mult despre av`ntul
din ultima vreme al teatrului de expresie
maghiar\.

Av`ntul teatrului de expresie maghiar\, dup\
p\rerea mea, `nseamn\ Teatrul Maghiar din
Cluj, care, atunci c`nd a avut spectacole mari
f\cute de Vlad Mugur sau Tompa Gábor, a
fost nominalizat la multe categorii, a luat
multe premii. Acest teatru are actori formida-
bili – Csiky Andras, Biro Joszef, Bogdan
Szolt, Imola Geza [i lista ar putea continua.
Exist\ un nou val, o nou\ `ncercare a regizo-
rului Bocsárdi László la Sf`ntul Gheorghe, care
se cristalizeaz\ tot mai clar. Deci una este s\
discut\m despre spectacole la nivelul unei cro-
nici teatrale sau unui eseu [i cu totul altceva s\
discut\m despre ce poate intra `ntr-o selec]ie.
Iar selec]ia na]ional\ nu se face pe etnii [i pe
nici un fel de expresie maghiar\ sau român\
sau evreiasc\. Se face pe valoare!

~n]eleg c\ nu s`nte]i de acord nici cu
formularea „teatrul de
expresie maghiar\”?

Nu. Teatrul este teatru va-
loros sau nu, mediocru
sau excep]ional, str\lu-
citor sau prost. Nu
cred c\ putem discuta
`n afara acestor crite-
rii. {i eu pot s\ v\
spun c\ am v\zut un
actor german care a
jucat Regele Cymbaline
`n spectacolul lui Haus-
vater [i n-a fost nomi-
nalizat. M\ `ntreb de
ce nu a fost nominali-
zat, dar nu `mi pun `n-
trebarea asta pentru c\
el este de „expresie ger-
man\”, ci pentru c\ este
un actor excep]ional.

S-a vorbit despre faptul c\, de[i aceste
spectacole de „expresie maghiar\” au
avut at`t de multe nominaliz\ri, pentru
juriu va fi un motiv `n plus s\ dea
„românilor” premiile.

Este fals, este o gre[eal\. Cine a creat aceste
discu]ii a f\cut-o poate f\r\ s\ priceap\ feno-
menul, ca s\ nu spun tenden]ios, mut`nd dis-
cu]ia `n alt\ zon\. Nu e vorba despre un mani-
fest politic, aici este vorba despre teatru. Tea-
trul `nseamn\ valoare sau nonvaloare. C\ `n-
tr-un an exist\ mai mul]i reprezentan]i ai tea-
trului maghiar... asta ]ine tot de valoare, de un
moment anume. S-a creat o fals\ problem\ [i
s`nt extrem de revoltat\. Lucrurile nu trebuie
discutate pe manifeste ideologice, etnice [i a[a
mai departe, ci numai pe valoare!

Cine crede]i c\ are interesul de a stabili
o asemenea dihotomie?

Nu cred c\ este o dihotomie. P\rerea mea,
dup\ ce am v\zut nominaliz\rile, este [i c\ a
fost vorba despre un act de teribilism.

Spunea]i c\ Gala UNITER ar trebui s\
aib\ nominaliz\rile pe care le merit\...

Am spus c\ teatrul românesc ar trebui s\ aib\
nominaliz\rile pe care le merit\. {i la Molière,
[i la César, [i la premiile Oscar se `nt`mpl\
`ntotdeauna [i nedrept\]i, [i se iau premii prin
compensare. Miza este acolo `ns\ cu totul alta.
~nseamn\ bani, contracte, box-office, deci ur-

meaz\ ceva important dup\ a-
cest premiu. 

Cred c\ ce s-a `nt`m-
plat ̀ n acest an este un caz
flagrant. Iat\ de ce: pen-
tru c\ atunci c`nd s`ntem
`ntr-un juriu de nomina-
lizare, `ncerc\m s\ fa-
cem ca marja de eroare
[i de subiectivism s\ fie

c`t mai mic\, s\ fie de-
cent\. Or, acum nu s-a ̀ n-
t`mplat lucrul acesta.

S`nt spectacole pe care
dumneavoastr\ le-a]i

v\zut anul trecut [i care
au lipsit de pe lista de
nominaliz\ri?

Sigur c\ da. Dar exist\ pe
list\ [i spectacole care s`nt
nominalizate pentru altce-

va dec`t ceea ce era evi-
dent valoros... V-am

dat exemplul cu Cymbaline, de pild\. Acolo
era flagrant faptul c\ nu a fost nominalizat\
scenografia Vioric\i Petrovici, care propune
un spa]iu extraordinar. Apoi, un actor cum
este cel german, care a jucat rolul lui Cymba-
line, sau spectacolul Trei surori al lui Alex-
andru Dabija de la Ploie[ti... O lectur\ a lui
Cehov tulbur\toare!... A fost nominalizat nu-
mai pentru rol secundar masculin. S`nt lucruri
care `nseamn\ foarte mult. Eu m\ refer numai
la ce e pe list\, nu extind. {i au fost nominali-
zate la sec]iuni... nu zic nemeritorii, dar ac-
centele s`nt modificate. Ce a fost extraordinar
de valoros nu apare. Discutabil este `ns\ [i ce
s-a `nt`mplat `n interiorul acestei liste, pe
aceast\ list\ de propuneri.

Considera]i c\ cei care au `ntocmit lista
de nominaliz\ri nu [i-au f\cut treaba?

Eu nu pot s\ judec asta, mai ales `ntr-un
interviu. Dar a[ fi acceptat o list\ [i cu excen-
tricit\]i. A[ fi acceptat o tendin]\, dar aici nu
este vorba nici m\car despre asta. Ca s\ nu
mai spun c\ s`nt spectacole care `nseamn\ o
nou\ direc]ie: al lui Vlad Masaci de la Teatrul
Act, al Anei M\rgineanu de la Teatrul Mic... Dar,
repet, nu vreau s\ dau eu o alt\ list\ `n locul
celei deja existente, pentru c\ a[a nu vom ter-
mina discu]ia niciodat\. Vreau s\ vorbesc de-
spre dezechilibrele `n cadrul a ceea ce mi s-a
propus. Mi s-a propus, de pild\, pentru Cym-
baline de la Teatrul German de Stat din Timi-
[oara premiul pentru debut – actor, or, eu am
v\zut un spectacol care putea s\ intre la toate
categoriile de nominaliz\ri. Mi s-a propus apoi
premiul pentru rol secundar masculin la
spectacolul Trei surori de la Ploie[ti care putea
s\ intre [i la regie...

Cum aprecia]i spectacolul de gal\? Au
fost foarte multe accente mondene...

Da, se poate, dar este o gal\, care se transmite
[i la televizor! ~n timp, la UNITER au urcat pe
scen\ Gerard Depardieu, Fanny Ardant, Va-
nessa Redgrave...

Da, dar de la Fanny Ardant la Mandinga
e o distan]\...

Este o gal\, e un eveniment evident monden, e
o s\rb\toare. {i la Oscar se `nt`mpl\ a[a... A
fost un accent. Nu m-a deranajat. A fost totu[i o
s\rb\toare. S\ creezi timp de 15 ani aceast\
gal\, a[a cum este ea, mereu contestat\, dorit\
sau r`vnit\, dar supravie]uind `ntr-o ]ar\ at`t de
tulburat\ [i care [i-a pierdut tradi]iile, mie mi
se pare extraordinar. Depinde de breasla noa-
str\ s\ regleze sistemul de apreciere, `n special
la nominaliz\ri. {i `l va regla. Faptul c\ exist\
aceast\ tradi]ie dup\ 15 ani este ceva. Dac\,
Doamne fere[te!, Caramitru m`ine dispare, s-a
terminat! Cu toate lucrurile atacabile [i discu-
tabile, lui i se datoreaz\ acest eveniment. Sin-
gurul lucru care trebuie reglat obligatoriu este
reprezentat de nominaliz\ri, care acum au de-
p\[it marja decent\ a erorilor.

(Interviu de George Onofrei)

Pastilele Galei:
Cea mai frumoas\ mul]umire: regizorul Alexa Visarion
(Premiul pentru `ntreaga activitate), mul]umindu-i so]iei
Veronica, al\turi de care va s\rb\tori peste c`teva zile
intrarea `n al 38-lea an de c\snicie
Cea mai nea[teptat\ mul]umire: Mariana Mihu] (Premiul
pentru cea mai bun\ actri]\ `n rol principal), mul]umindu-i
partenerului ei, al\turi de care a stat o via]\ pe scen\...
Ion Caramitru

Cel mai penibil moment sau „Lingura de lemn a Galei”:
Tudor Chiril\, regret`nd c\ un spectacol a[a de valoros
cum e Chiri]a of B`rzoieni de la Teatrul de Comedie, `n
care e protagonist, nu a fost nominalizat la UNITER. Dup\
asemenea t`nguire, nici m\car basca n-a mai putut
contribui la farmecul actorului.
Cea mai bun\ restituire sau momentul adev\rului: celebra
secven]\ din decembrie ’89, proiectat\ pe fundal, `n care
s-a v\zut c\ Ion Caramitru nu `l sf\tuie[te pe Dinescu:
„Mircea, f\-te c\ munce[ti”, ci `i spune: „Mircea, ar\]i c\
lucrezi”. (Cristina Rusiecki)

Nominaliz\rile dep\[esc
marja decent\ a erorilor



~ n stagiunea 2004-2005, o pu-
tem vedea, `n fine, [i la Tea-
trul Na]ional din Ia[i, av`nd

un text `mbog\]it fa]\ de cel o-
riginal, cu inser]ii din vechi scri-
eri religioase. Frumuse]ea lim-
bajului, simplitatea, de multe ori
copil\reasc\, a replicilor vin cu
siguran]\ [i din faptul c\ Wilde
a scris piesa ̀ n francez\, „a scris
cum a vorbit” [i asta a f\cut ca
poezia s\ apar\ nea[teptat, ui-
mindu-l chiar pe Wilde `nsu[i.
Alegerea manierei de „a citi”
Salomeea a dus simbolismul c\-
tre limitele sale – Hausvater
declara: „Textul e mai mic, iar
spectacolul va c\p\ta consisten-
]\ prin jocul actorilor, prin ima-
gini, prin scenografie, prin cos-

tume. Spectacolul este introspec-
tiv, melancolic, organic, trebuie
s\ ajungem la energie dintr-o
form\ static\”. ~ntr-adev\r, a-
ceast\ dorin]\ de a scoate sc`n-
tei chiar [i c`nd pietrele stau `n-
m\rmurite una l`ng\ alta, de a
aduce mi[carea `ntr-un tablou
de natur\ moart\, este provo-
carea spectacolului de la Ia[i.
Pentru un public mai comod,
piesa pare greoaie, lent\, insu-
ficient de antrenant\. Este, de
altfel, riscul aducerii `n prim-
plan a unui ritm cu care nu mai
s`ntem obi[nui]i, a unei lentori
care ne scap\.

~n definitiv, toat\ lumea [tie
dinainte povestea Salomeei.
Chiar dac\ `n Biblie ea cere ca-

pul lui Ioan Botez\torul, ascul-
t`nd de rug\mintea mamei ei,
Irodiada, sanctificarea ulterioa-
r\ a profetului demonizeaz\ chi-
pul Salomeei, transform`nd-o pe
fecioar\ `n c\l\u. Cast\ [i se-
duc\toare, roab\ [i st\p`n, per-
sonajul s\u se contureaz\ `n ju-
rul unor antinomii de simboluri –
danseaz\ „ca un crin neprih\-
nit”, e luna „ca o femeie nebu-
n\ `n c\utare de iubi]i” sau luna
„rece [i cast\” sau luna „ca o
femeie moart\ `n c\utare de
mort\ciuni”... Petronela Grigo-
rescu (Salomeea) nu duce p`n\
la cap\t partea seduc\toare [i
puternic\ a personajului, iar a-
lura sa copil\reasc\ o ajut\ doar
p`n\ la un punct s\-[i joace ne-

vinov\]ia. Momentul culminant
al piesei e acel s\rut al mor]ii,
Salomeea care s\rut\ buzele
moarte ale lui Ioan („Buzele ta-
le au un gust acru. S\ fie oare
gustul s`ngelui? Dar poate c\ e
gustul iubirii. Se spune c\ iu-
birea are un gust acru”).

Spectacolul devine imagine
de o for]\ teribil\, culoarea i-
nund\ scena, inventivitatea cos-
tumelor (apar personaje magi-
ce, [acali, p\s\ri fioroase) per-
mite mi[carea, dansul ritualic,
refrenul replicilor e subliniat de
muzic\, imaginea revine, st\-
ruie, apas\. „Salomeea” e un
spectacol-imagine, o experien-
]\ vizual\ care nu trebuie ratat\.

Nimeni nu e profet `n ]ara lui,
deci nu-mi fac iluzii c\
violonistul [i compozitorul
Alexandru B\l\nescu va fi
vreodat\ o mare stea `n
România. Este `ns\ una, `n
felul s\u, `n lumea larg\, [i am
avut pl\cerea s\ o constat
pentru a doua oar\ la... Praga.
Ultimul lui disc, Maria T.
B\l\nescu Quartet, sub egida
casei Mute Records, era v`ndut
zilele trecute ca p`inea cald\,
`n Bonton, magazinul care
obi[nuie[te s\-[i fac\
publicitate prezent`ndu-se
drept cel mai mare de muzic\
clasic\ din Europa Central\ [i
de Est. Oficial, discul a fost
lansat pe pia]\ la 28 martie,
dar la Praga a ajuns cu c`teva
zile mai devreme. Iar cei care
`l cump\rau am `ndoieli c\
auziser\ de Maria T.[\nase]...

~ l cuno[teau `n schimb pe
Alecu B\l\nescu, discul lui
anterior, Albumul Bartok,

realizat `n 1999, cu grupul
„Muzsikás” [i Martha Sebes-
tyén, fiind o reu[it\. Ca violo-
nist, B\l\nescu face parte din-
tr-o categorie special\ de vir-
tuozi ai instrumentului, unul
dintre cei afla]i la ei acas\ `n

toate genurile muzicale. Ar pu-
tea fi, probabil, al\turat [i com-
parat cu nume cunoscute din
lumea viorii, ca britanicul Ni-
gel Kennedy sau francezul Gil-
les Apap, elevul lui Menuhin,
ce-[i petrece timpul mai mult
`n India sau `n Africa, dec`t `n
s\lile simandicoase de con-
cert. Plusul, `n cazul lui Alecu
B., vine din talentul lui de
compozitor [i aranjeur.

Ultima oar\ c`nd am stat
de vorb\, la Radio Europa Li-
ber\, `mi spunea c\ este fiul
unor profesori universitari ce
au decis s\ plece din România
`n 1969, decep]iona]i de o so-
cietate din ce `n ce mai bol-
nav\ [i f\r\ mari speran]e. ~n
acel moment, la 15 ani, A-
lexandru B\l\nescu avea deja
o forma]ie de violonist, elev al
profesorului Dumitru Avakian
[i, anterior, al lui Dinu
Cristea. „Cu c`t m\ maturizez,
`mi dau seama tot mai mult de
influen]a muzicii cu care am
crescut [i m-am format ca vio-
lonist [i compozitor. Mi-am
dat seama de acest lucru spre
sf`r[itul anului 1992, c`nd
m-am `ntors `n România pen-
tru prima oar\, invitat de Uni-
unea Compozitorilor la un
festival de muzic\ contempo-
ran\. De[i a fost o vizit\ scur-
t\, mi-am dat seama atunci c`t
datorez României pe plan e-
motiv, de valoarea bagajului

cultural cu care am crescut.”
Urmarea acestei con[tientiz\ri
a fost muzica unui disc, Lumi-
ni]a, inspirat [i dedicat schim-
b\rilor petrecute `n ]ar\.

„Julliard  mi  s-a  p\rut  un  fel

de  fabric\  de  muzicieni”

Dup\ un popas `n Israel, Ale-
xandru B\l\nescu [i-a con-
tinuat studiile la Londra, cu
un „profesor extraordinar din
Ungaria, Béla Katona, pe linia
direct\ a unei mari [coli de
corzi, inaugurat\ de Hubay”.
A urmat o alt\ [coal\ prodigi-
oas\, cea de la Julliard, „unde
am avut [ansa s\ lucrez cu o
mare profesoar\, Dorothy De-
lay, care a lucrat [i cu Perl-
man, [i cu Zuckermann”. Iar
acolo avea s\ se petreac\
schimbarea determinant\ pen-
tru cariera ulterioar\: „Julliard
mi s-a p\rut un fel de fabric\
de muzicieni. De[i erau mari
talente tinere, din toat\ lumea,
mi s-a p\rut c\, de fapt, to]i
c`nt\m la fel [i cam acela[i
repertoriu. Mi s-a cristalizat
ideea c\ vroiam s\ fac ceva
mai deosebit `n carier\ [i am
`nceput s\ m\ interesez de mu-
zica contemporan\, s\ scriu
muzic\ pe un alt drum dec`t
cel al unui virtuoz clasic, con-
ven]ional. C`nd m-am `ntors

`n Anglia, `n 1978, treptat am
devenit cunoscut ca un violo-
nist care se ocup\ de muzica
nou\, am lucrat intens `ntr-o
lume `n care existau foarte
multe grupuri londoneze – vreo
20 cu care colaboram – de
muzic\ contemporan\. ~n 1983,
Irvine Arditti mi-a telefonat
`ntreb`ndu-m\ dac\ a[ vrea s\
fiu membru al cvartetului ce `i
purta numele, lucru ce mi-a
convenit perfect. Am lucrat cu
ei timp de 3-4 ani, `nv\]`nd e-
norm, c`nt`nd muzic\ foarte
complex\, tehnic foarte difi-
cil\. Treptat, mi-am dat seama
c\ a[ vrea s\ constitui un grup
al meu, cu un repertoriu
special de muzic\ nou\, cu o
alt\ perspectiv\, care s\ co-
munice cu publicul mai direct
[i mai emo]ional. Cvartetul
Arditti se adresa prin muzica
lui mai mult intelectului [i u-
nui public special. ~n 1987,
am format cvartetul B\l\nes-
cu [i nu a fost at`t de dificil,
fiindc\ aveam deja conec]iile
cu cei mai importan]i muzici-

eni din avangarda britanic\,
Michael Nyman [i Gavin
Bryars. ~n primii ani, ne-am
concentrat pe muzica lor. A-
poi am `nceput s\ lucr\m cu
al]i muzicieni dec`t de muzic\
clasic\, de jazz [i pop, [i am
`nv\]at foarte mult din colabo-
rarea cu John Lurie, David
Byrne, Kate Bush, The Petty
Shop Boys. Am `nceput s\
c`nt\m din ce `n ce mai mult
muzic\ original\, compozi]ii-
le mele [i ale celorlal]i mem-
bri ai cvartetului, [i ne-am `n-
dep\rtat de modelul cvartetu-
lui clasic. Func]ion\m mai mult
ca un grup, ca un band, in-
clusiv `n raport cu publicul
c\ruia ne adres\m”.

Iar despre ceea ce c`nt\, ca
stil? „Sper c\ este un stil nou,
dar exist\ evident multe in-
fluen]e, din muzica clasic\,
din jazz, din folclor, din mu-
zica a[a-zis\ de dans, din cea
electronic\. A[ spune c\ esen-
]ial `n muzica noastr\ este
ritmul, mult\ energie ritmic\
[i emo]ional\, un lirism agre-

siv. Sunetul [i felul meu de a
c`nta la vioar\ [i concep]ia de-
spre corzi s`nt `ntr-o rela]ie
foarte str`ns\ cu ceea ce com-
pun. Simt c\ instrumentele de
corzi s`nt cele mai apropiate
de vocea uman\ [i am `ntot-
deauna `n minte vocea [i in-
ten]ia de a o reda c`t mai ex-
presiv, nu numai liric, dar vo-
cea `n ansamblul ei, [i conso-
nantele [i diferite feluri de
atac; [i [optit, [i ]ipat, a[ spu-
ne.” Cvartetul Kronos este
poate cel mai apropiat ca mo-
dalitate de abordare a muzicii,
dar, `mi spunea Alecu B\l\-
nescu, „ei au `nc\ o concep]ie
foarte clasic\ despre muzic\,
`n timp ce noi c`nt\m mult
mai cu draci [i ne place s\ ris-
c\m, d`nd senza]ia de impro-
viza]ie chiar muzicii existente
`n partitur\. Kronos, pe care `i
admir foarte mult, s`nt `ns\
foarte americani, sim]i c\ au
g`ndit foarte mult cum s\ abor-
deze o fraz\, pe care o repet\
identic, `n timp ce mie `mi
place s\ fac mereu altceva, s\
d\m muzicii spontaneitate”.

David’s Boutique
Text [i regie Radu Afrim
Produc]ie a Teatrului „Andrei Mure[anu”
din Sf`ntul Gheorghe
Cu: David Kozma, Romulus Chiciuc, Clara
Flores, Fatma Mohamed, Florin Vidamsky,
Daniel Rizea, Nicholas Steiner, Tiby Tudoran.

De v\zut
miercuri, 13
aprilie, la Teatrul
de Comedie din
Bucure[ti, Sala
Mare, ora 19.00,
`n cadrul
Festivalului
Comediei
Române[ti, edi]ia
a treia.
David’s Boutique
este un spectacol
interactiv `n care
verva [i
imagina]ia lui
Radu Afrim `[i
spun din nou
cuv`ntul – ludic
verbal, songuri
din anii ’60,
dansuri
exuberante [i
mult, mult umor.
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SCRISOARE  PENTRU MELOMANI
de V ICTOR ESKENASY,  Radio Europa L iber\,  Praga

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

TEATRU  ~N  LABORATOR
de LUIZA VASILIU

)

lovitur\ de teatru arta grea

Cu Alecu B. á propos
de Maria T. 

Coperta discului Maria T. (Mute Records, 2005) [i Alexandru B\l\nescu

Pe tipsia Salomeei
„Nu crezi c\ i-ar sta mai bine goal\? Da, complet goal\, dar
`mbr\cat\ de bijuterii grele cu pietre de toate culorile, `nc\lzite de
fervoarea c\rnii de ambr\… Dorin]a ei trebuie s\ fie infinit\, iar
perversitatea f\r\ limite.” Astfel `i cerea Oscar Wilde sfatul unui
prieten de-al s\u despre personajul Salomeei, pe la 1890 [i ceva
(toamna). P`n\ la urm\, a f\cut tot cum a crezut el de cuviin]\
(vorbele de mai sus o arat\ pe deplin), motiv pentru care n-a apucat
s\-[i vad\ piesa jucat\ vreodat\, iar la Londra ea a fost pus\ `n
scen\ de-abia `n 1930 (de[i fusese scris\ cu 40 de ani `nainte).

Salomeea
de Oscar Wilde

Regia: Alexander Hausvater
Decor: Rodica Arghir
Costume: Alina Dinca
Distribu]ie: Petronela
Grigorescu, Doina Deleanu,

Emil Co[eru, Teodor Corban,
Adi Carauleanu, Radu Ghila[,
Irina R\du]u, Antonela Cornici,
Oana Sandu, Dumitru
N\stru[nicu, Livia Iorga,
Adrian {tefan, Andreea
Prepeli]\, Elena Sturza,
Alina Stafie

SPECTACOLUL  S|PT|M~NII



„Exist\ un loc pe
planeta noastr\ care e
mai bizar dec`t orice
alt loc, cel mai pu]in
cunoscut [i cel mai
misterios, nu at`t de
diferit de spa]iul
cosmic, [i unde
no]iunile conven]ionale
de timp [i spa]iu se
evapor\.” Crede]i c\ e
vorba cumva de
subcon[tient? Ar putea
fi. Dorin]a de evaziune,
plictiseala, poate
teama de viitor ne fac
s\ c\ut\m locuri unde
ne-am putea „muta”.
G\uri de vierme, g\uri
negre, chilii pe v`rf de
munte unde s\ nu mai
[tim de nimic [i de
nimeni sau, `n schimb,
g\uri de vierme, g\uri
negre [i chilii
`nl\untrul nostru [i `n
trecutul nostru.
C\m\ru]e c\tre care
numai noi [tim drumul.
Ce bine e!

P rima oar\ c`nd am v\zut
Marele albastru era la un
video „ciufut”, am cre-

zut atunci c\ jum\tate din film
e alb-negru [i cealalt\ color,
adic\ aproape numai albastr\.
Mi-a pl\cut ideea, doar c\ nu
era a[a. Din senin, acum c`-
teva zile mi-a venit s\ caut pe
Internet lucruri despre g\urile
de vierme, g\urile negre [i u-
niversurile paralele. C`nd pierzi
pe cineva foarte drag, `]i vine
s\ te mu]i [i tu. Am aflat c\
universurile paralele s`nt [i la
un milimetru distan]\ de noi,
cel mai bine ne d\m seama de
ele atunci c`nd c\ut\m, de pil-
d\, o carte. Dac\ la prima ve-
dere n-o z\rim `n bibliotec\ [i
ne `ntoarcem, s\ zic, cu spa-
tele, pe urm\, c`nd ne uit\m
din nou, o vedem din prima.
De parc\ ar fi ap\rut atunci
de[i, `n acela[i timp, fusese
acolo tot timpul. Dac\ univer-
surile paralele s`nt at`t de
aproape de noi, intersect`n-
du-se cu lumea noastr\ [i `ntre

ele (ca ni[te geamuri de ap\,
albastre), realitatea de zi cu zi
devine mai interesant\.

Aurel Vlaicu auzise [i el
c`ntecul delfinilor. El spunea
c\ atunci c`nd e sus, `n aer,
nu-i e fric\ s\ nu cumva s\
cad\, ci c\ s-ar putea pierde `n
spa]iul \la imens din jur, c\
n-ar mai vrea s\ se `ntoarc\ pe
p\m`nt. Jacques Mayol, eroul
filmului lui Luc Besson [i, de
altfel, (fosta) persoan\ real\,
avea acela[i pitic pe care-l au-
zea vorbindu-i de pe um\r. „E
mult mai bine acolo jos”, con-
firma [i prietenul s\u, Enzo.

„Aiurea,  n-a]i  c\l\torit
nic\ieri!”

Nu [tiu ce au sim]it to]i fanii
filmului, cert este c\, `n Fran-
]a, Marele albastru, a f\cut is-
torie. Probabil c\ mul]i au v\-
zut `n el ceva mai mult dec`t
un film despre scufund\tori
apneici, care se bat `ntre ei cu
orice risc. Noroc c\ filmul era

suficient de discret, astfel
`nc`t fiecare s\-[i fac\ filmul
s\u. Un film despre un
outsider, de pild\, sau despre
un caz psihiatric. Ce contea-
z\! Eu, personal, a[ pune a-
cum filmul pe acela[i plan cu
SF-ul Contact, unde Jodie
Foster pleca `n spa]iu, trecea
printr-o gaur\ de vierme [i
toat\ lumea spunea pe urm\:
„Aiurea, n-a c\l\torit nic\-
ieri!”, c`nd ea fusese, de fapt,
`n zone at`t de `ndep\rtate – din
afara galaxiei ori din\untrul
ei, cam acela[i lucru. ({i c`n-
tecul delfinilor seam\n\ cu cel
pe care `l auzise Jodie Foster,
captat prin satelit.) Cred c\
senza]ia e aceea[i [i c\ la fel
de puternic\ e tendin]a de a nu
te mai `ntoarce `n lumea real\,
de a l\sa totul `n urm\. Cu alte
cuvinte, geografia e foarte
relativ\. G\urile negre, g\u-
rile de vierme – canale spre
alte zone, oceanele cu delfinii
lor ispititori, spa]iile deschise
cu psihedelici nori-lentil\ [i

culori ireale s`nt poate mai
ales `n\untrul nostru. ~nainte
de a le g\si proiectate `n afar\,
reale, ar fi poate necesar s\ le
descoperim `n\untru. Jacques
Mayol, c\tre viitoarea lui iu-
bit\, Johanna: „Te [tiu de un-
deva”/ „Ne-am cunoscut a-
cum c`teva minute”/ „~n lac?”/
„Nu, `n barac\”. Dac\ Jacques
a sim]it `n chemarea delfinilor
o promisiune c\ [i-ar re`nt`lni
tat\l [i prietenul, nu putem [ti,
dar putem presupune. ~ns\ am
putea spune [i c\ Jacques e un
E.T. acvatic. To]i se crucesc
de cum poate s\-[i `ncetineas-
c\ ritmul cardiac [i de cum
poate consuma pu]in oxigen,
la fel ca un delfin adev\rat.

S`nt curioas\ c`]i dintre cei
care a]i v\zut filmul v-a]i
`ntrebat cum a]i reac]iona da-
c\ i-a]i auzi pe delfini che-
m`ndu-v\. V-a]i duce dup\ ei?
Chiar dac\ acolo jos e `ntune-
ric, [i frig, iar to]i oamenii
iubi]i de la suprafa]\ ar p\rea
([i s-ar pretinde) foarte reali?

„„MMaarreellee
aallbbaassttrruu””
[[ii  gg\\uurriillee
ddee  vviieerrmmee

M-am plictisit s\ tot aud c\
underground `nseamn\ ni[te
folk-i[ti obosi]i, o fat\ care c`nt\
pentru copii [i adolescen]i, plus
multe alte juc\rii care puteau s\ fie
v\zute [i acum zece ani, ba chiar
[i cu vreo dou\zeci de ani `n urm\,
c`nd la radio se spunea c\ Cenaclul
Flac\ra `nseamn\ cultur\ t`n\r\.
A[a c\ m-am hot\r`t s\ caut ni[te
alternative.

II ar pentru a g\si alternative, po]i,
spre exemplu, s\ pui m`na pe o
tastatur\ [i s\ cau]i muzici [i

locuri `n care s\ vezi altceva dec`t
`]i bag\ pe g`t televiziunea. S\ re-
prezinte totul muzicile care inund\
playlisturile radiourilor, divertis-
mentul pentru care „cad pe spate”
produc\torii televiziunilor, micile
vedete ale emisiunilor de dimi-
nea]\ ori de pr`nz [i a[a mai depar-
te? Am aflat `n zece minute c\, ori-

unde te-ai afla `n România, exist\
c`teva op]iuni destul de promi]\toare.

Prima dat\ am ajuns pe site-ul
celor de la TMBASE. Un fel de
organiza]ie-vedet\ a genului de la
noi, cuprinde majoritatea grupuri-
lor produc\toare de muzic\ electro-
nic\ urban\ din Timi[oara. Orga-
niza]ia func]ioneaz\ de prin 1999,
`nfiin]at\ de Felix Petrescu (Waka
X) [i Florin Ungura[ (UFO). Voi
enumera c`teva trupe care, p`n\
vor fi prezentate `n acest col] de
pagin\, pot fi c\utate pe cont pro-
priu: Alien Kru, A.Lie.Ns, Brigada
Artistic\ Urban\ (B.A.U.), Dump
52, P Nal, Ufo &Ummo, Urban
Experience, ai c\ror membri fac parte
din TMBASE.

~ntre timp, `n organiza]ia timi-
[orean\ au ap\rut [i Qewza, Toxi-
ca, iar proiectul A.Lie.Ns s-a
transformat `n Sneila. Ce po]i s\
auzi la ace[ti muzicieni? De la
trance [i minimal techno, house [i
big-beat, la breakbeat, trip-hop [i
drum’n’bass, idm, ambient. Organi-

za]ia are [i un festival anual. Fes-
tivalul TMBASE, care a avut loc
`ntre 7 [i 9 aprilie, a ajuns la a IV-a
edi]ie, fiind realizat `n colaborare
cu Organiza]ia Studen]ilor din
Universitatea de Vest din Timi[oa-
ra (O.S.U.T.). Organiza]ia [i-a pro-
pus `nc\ de la `nceput, pentru pro-
movarea genurilor pe care le are `n
vedere, sus]inerea [i dezvoltarea
festivalului TMBASE, realizarea
de compila]ii, impresariat pentru
grupurile din organiza]ie [i alte
activit\]i care promoveaz\ aceste
genuri de muzic\.

~mi pare r\u c\ nu am apucat s\
m\ refer [i la link-uri, unele ascun-
z`nd adev\rate surprize. ~n 2004, o
variant\ pe vinil a compila]iei TM
BASE. Pe cele dou\ fe]e ale albu-
mului s`nt `mp\r]ite A1. Alterno-
sfera – Wamintirile (Haute Culture
& D.Laid Remix), A2. P Nal – Ne-
mi[cat, B1. D.Laid & Junkyard –
2000 Watti, B2. Trigga & D.Laid –
Unstable.

MUZIC| PE  LITERE
de R|ZVAN }UPA

CRONIC|
DE  FILM

de

IULIA
BLAGA
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Marele albastru/
Le Grand Bleu

Regia: Luc Besson
Scenariul: Luc Besson [i
Robert Garland
Cu: Jean-Marc Barr,
Jean Reno,
Rosanna Arquette,
Sergio Castellito,
Griffin Dunne

Contact/ Contact

Regia: Robert Zemeckis
Scenariul: Carl Sagan
Cu: Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
David Morse,
Tom Skeritt

Premiul pentru debut „Aurel Leon”
i-a fost acordat lui Radu P\rp\u]\

A nul trecut, „Ziarul de Ia[i” a
lansat o ac]iune cultural\ de
anvergur\, prin decernarea

unui premiu na]ional pentru proz\,
`n valoare de 50.000.000 lei – u-
nul dintre cele mai importante
care se acord\ `n România crea]ii-
lor literare – [i a premiilor „Aurel
Leon” pentru debuturi ie[ene, `n
valoare de 10.000.000 lei. Din
juriu fac parte [ase personalit\]i
ale literaturii [i criticii ie[ene:
Alexandru C\linescu (pre[edintele
juriului), Emil Brumaru, Valeriu
Gherghel, Nichita Danilov, Co-
drin Liviu Cu]itaru [i Gabriel Ho-
ra]iu Decuble.

Dup\ votul membrilor juriului,
De ce iubim femeile de Mircea C\r-
t\rescu a fost declarat cel mai bun
volum de proz\ publicat `n 2004.
„~n faza final\ a selec]iei au intrat
o serie de c\r]i valoroase, fie ale
unor autori tineri, fie ale unor au-
tori consacra]i, dintre care s-a de-
ta[at net, prin originalitate [i for]\
epic\, volumul lui Mircea C\rt\-
rescu, De ce iubim femeile”, a de-

clarat pre[e-
dintele juriu-
lui, Alexan-
dru C\linescu.
Mircea C\r-
t\rescu, aflat
`n acest mo-
ment cu o
burs\ la Vi-
ena, a mul]u-
mit juriului
printr-un me-
saj electronic:
„Nu pot fi
dec`t foarte recunosc\tor «Ziarului
de Ia[i», juriului care decerneaz\
premiul [i, `n general, str\lucitei
lumi literare ie[ene c\, `ntr-un an
dominat, `n proz\, de lupii tineri
de la Polirom [i de aiurea, a g\sit
timp s\ r\sfoiasc\ [i c\rticica mea
de povestiri”.

La sec]iunea de debuturi ie[ene,
juriul a decis acordarea, la aceast\
edi]ie, a unui singur premiu „Au-
rel Leon”, pentru volumul lui
Radu P\rp\u]\, ~nvierea mu]ilor,
ap\rut la Editura Versus/Tehno-
press. Decernarea premiilor va avea
loc `n luna iunie, la festivitatea
aniversar\ a „Ziarului de Ia[i”.

Cu „Baza” la Timi[oara

Mircea C\rt\rescu este c`[tig\torul Premiului
na]ional de proz\ al „Ziarului de Ia[i”
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LIBERUL  ARBITRU
de SORIN STOICA

John
Wayne Mitea

~ n fotbalul `ntreg la cap care se joac\
azi `n lume exist\, de la o vreme, obi-
ceiul ca fiecare echip\ s\ aib\ 22 de

virtuali titulari, pentru c\ e greu ca 11 in[i
s\ duc\-n c`rc\ toate meciurile care se joa-
c\ `ntr-un sezon. Excep]ie de la regul\
fac doar Universitatea Craiova, care are
pe statul de plat\ 22 de cet\]eni cu voca-
]ie de eterne rezerve resemnate. Plus na]io-
nala României unde rup norii cei ce fac
tu[a la Ajax.

M-am uitat la Ultimul tren din Gun Hill
imediat dup\ un meci al Braziliei cu Uru-
guayul. Mai v\zusem filmul c`ndva, `ntr-o
copil\rie pe care n-o b\nuiam at`t de cine-
fil\, dar nu-mi mai aminteam dec`t vag o
anumit\ scen\ cu o oglind\ fixat\ foarte in-
teligent de unul dintre pistolari c`t pentru
a deconspira niscai bandi]i ce se furi-
[eaz\ pe un hol. ~ntr-un program TV reali-
zat cu picioarele din spate, scria c\ filmul
e cu John Wayne. Am luat de bun\ infor-
ma]ia, dar dup\ vreo 20 de minute, indivi-
dul `nt`rzia s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a. {i
mi-am dat seama, `ntr-un acces de rea-
lism, c\ nici nu mai are cum s\ se `n[uru-
beze l`ng\ Anthony Quinn [i Kirk Dou-
glas, care deja se desf\[urau. Adic\telea
to]i trei s-ar fi sufocat. Nu de acela[i rea-
lism d\duse dovad\ mai devreme antre-
norul Braziliei, care p\stra `n echip\ vreo
7-8 indivizi din aceea[i familie cultural\
cu John Wayne. 7-8 protagoni[ti, care se
c\lcau pe b\t\turi. Adic\ nici ca ai no[tri,
dar nici ca ei. ~ntreceau m\sura. Prea mult
talent, chestiune la limita indecen]ei. Brazi-
lienilor, ca s\ semene a echip\, le mai tre-
buie vreo doi in[i cu dribling b`lb`it. Mai
neinspira]i, dar ordona]i.

Antrenorii brazilieni au boala asta, s\
formeze un fel de Harlem, un fel de trup\
de arti[ti bezmetici. A se vedea [i Luxem-
burgo la Real Madrid, care, m\ rog, are
scuza unei grele mo[teniri. Ie[it din tipare
e numai Victor Pi]urc\; el prefer\ doar in[i
n\scu]i plictisi]i. Avea un singur protago-
nist, pe Mitea, [i b\iatul n-a fost `n meciul
cu Olanda dec`t un spectator onest. De
unde rezult\ a[a. Brazilia – un excedent
de protagoni[ti; noi – pauz\! Cine zice c\
s`ntem o na]iune de mingicari n-a mai v\-
zut un meci de pe vremea lui Nichi Du-
mitriu. ~n cele dou\ meciuri ale na]ionalei,
m-a `ncercat senza]ia c\ ai no[tri au un
fel de proast\ timiditate de a ataca poar-
ta, de a p\trunde, de a [uta. Ca [i cum
s-ar teme s\ nu fie lua]i peste picior de
colegi, ce, b\ e[ti [mecher, vrei s\ dai
gol? Nu ]i-e bine? Pasa lateral\ subcenti-
metric\ e cel mai bun alibi.

Ne trebuie un John Wayne la na]iona-
l\. La Na]ional `l avem pe John Wayne
Shroj, un b\iat posesor de p\rin]i inventivi
onomastic. Mitea s-a n\scut `n Panteli-
mon, ascult\ manele, lucru care se poate
repara cu timpul, [i ̀ i ajunge lui John Wayne
ceva mai sus de buric. M\ rog, `ntr-o ]ar\
pe unde au b`ntuit dinozauri pitici, trebuie
s\ ne mul]umim cu ce avem. Dar, uite,
mai degrab\, Mitea a fost cu Macedonia
un soi de Kirk Douglas din filmul pomenit.
Singur `mpotriva tuturor. Singurul care-[i
dore[te s\ prind\ criminalul. Restul ve-
getau cu g`ndul la [pri]ul de dup\. Sau
a[a a insinuat Mircea Sandu. Cic\ nu era
vinul lui \la din avion. {tie toat\ lumea c\
Mircea Sandu merge pe whisky.

Ron Sluik este un artist
olandez. Timp de aproape
dou\zeci de ani, a
experimentat `n Amsterdam
cinema-ul [i arta video,
instala]ia, c\ut`ndu-se pe sine
[i `ncerc`nd s\ `n]eleag\
politica [i istoria. ~n timp, [i-a
construit o pozi]ie
independent\ fa]\ de
establishment-ul din ]ara lui. A
predat video art la c`teva dintre
cele mai prestigioase facult\]i
de art\ europene. De cinci ani,
tr\ie[te la Chi[in\u...

D esigur c\ v\ `ntreba]i care
au fost motivele stabilirii lui
`n Moldova. Unul ar fi c\ s-a

c\s\torit la Chi[in\u, altul, la fel
de important, ]ine de atitudinea lui
de artist. Ron Sluik a fost interesat
dintotdeauna de oamenii care tr\-
iesc `n periferii geografice, econo-
mice ori istorice. Acum zece ani a
f\cut multe vizite de documentare
`n fosta Iugoslavie, pe c`nd osti-
lit\]ile militare erau la apogeu. A
fost un fel de fotograf de r\zboi...
Apoi, `mpreun\ cu un alt artist vi-
deo olandez, Kuiperschoek, a rea-
lizat un documentar despre Mar-
tin van der Lubbe, olandezul care
a fost judecat [i executat pentru in-
cendierea Reichstag-ului german
`n 1933. Am v\zut documentarul
despre acel t`n\r idealist comunist
[i am fost impresionat de fee-
ling-ul romantic, nea[teptat pen-
tru un artist video. Ron a ref\cut
drumurile prin Europa ale cona-
]ionalului s\u [i a filmat g\rile prin
care a trecut... Film\rile au fost

ini]ial f\cute cu o camer\ cu peli-
cul\ de 8 mm simpl\, pentru ca
apoi `ntreg materialul s\ fie editat
[i transpus pe band\ video. Rezul-
tatul a fost un film atipic pentru
mediul precis al video-ului.

La Chi[in\u, Ron Sluik a
renun]at s\ mai fac\ filme video,
pentru c\ este dificil s\ ai acces la
tehnic\. Se folose[te de un vechi
aparat de fotografiat pe mediu for-
mat pentru a documenta subiectiv
oamenii, cl\dirile [i monumentele
sovietice aflate `n ruin\. Din c`nd
`n c`nd, mai tip\re[te o carte cu a-
ceste imagini, radiografii ale unei
societ\]i triste ce coboar\ `n conti-
nuare pe toboganul dezagreg\rii.
Una dintre fotografiile care mi-au
pl\cut cel mai mult, intitulat\ „Mol-
davian Venus”, a fost f\cut\ pe un
deal de l`ng\ Butuceni, un sat aflat
la vreo 30 de kilometri de Chi-
[in\u. O fat\ sub]ire [i firav\, `m-
br\cat\ `n haine colorate, este fo-
tografiat\ pe coasta dealului, vor-
bind la un telefon mobil. De c`te

ori vrea s\ comunice, e nevoit\ s\
urce dealul pentru a prinde sem-
nalul... „Pendularea” ei `ntre vatra
satului atemporal [i aflat `n afara
mersului istoriei [i v`rful dealului
unde civiliza]ia tehnologic\ `[i
trimite semnalul este, `n ce m\ pri-
ve[te, emblematic\ pentru socie-
tatea moldovean\, la care noi, cei
de pe partea vestic\ a Prutului, nu
prea avem timp s\ ne g`ndim.

Ron Sluik este fericit cu via]a
lui la Chi[in\u. Casa [i galeria de
art\ independent\ `i s`nt vizitate
de mult\ lume, inclusiv de arti[ti
olandezi. Poate s\ duc\ o conver-
sa]ie `n român\ sau rus\. Se `m-
brac\ `n haine autohtone, cump\-
rate din bazarurile din Chi[in\u,
Tighina ori Tiraspol. Aflat `n vi-
zit\ la Ia[i, `mi spunea c\ Olanda
este o ]ar\ f\r\ eroi, except`ndu-i
poate pe Cruyff, Van Basten ori
Gullit. Peisajul ei este previzibil
ca o pictur\ de Mondrian, iar
mun]ii s-au transformat `n cate-
drale...

Emigrant `n Republica MoldovaEmigrant `n Republica Moldova
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„Suplimentul de cultur\” este `nscris `n Ca-
talogul 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:

• 180.000/ 18 lei pentru o perioad\ de 3 luni
• 360.000/ 36 lei pentru o perioad\ de 6 luni
• 690.000/ 69 lei pentru o perioad\ de 12 luni

CC\\mmaa[[aa  ddee  ffoorr]]\\ llaa  LLiitteerrNNeett
Editura online LiterNet lanseaz\ un nou
volum. C\ma[a de for]\, de Leonard Oprea,
este un roman despre amintire, `ntoarcerea la
„epoca de aur” [i reminiscen]ele acelei
perioade. Potrivit criticului Gelu Vla[in,
„C\ma[a de for]\ este un roman cursiv [i
foarte bine structurat la nivel stilistic, o

m\rturie [ocant\ a unei existen]e damnate,
petrecut\ sub semnul incertitudinii [i al
angoasei, `ntr-un sistem social [i politic
incredibil de fals [i lipsit de valoare, `ntr-o
adev\rat\ pr\pastie a lament\rii patologice [i
a dezumaniz\rii controlate”.

Volumul poate fi desc\rcat gratuit, `n for-
mat Acrobat Reader (.pdf) la adresa http://
editura.liternet.ro



de Ana-Maria Onisei

NN -am s\ scriu despre satul
fictiv Macondo, despre Bu-
endía, fascina]ia pentru pu-

tere a patriarhului sau labirinturile
colonelului, [i nici despre realis-
mul magic al romanelor lui Ga-
briel García Márquez, ci despre
acele elemente autobiografice ca-
re constituie fundamentul pove[ti-
lor, al legendelor desprinse at`t de
atent din realitate, pe care le pro-
pune scriitura lui. Originar din Ara-
cataca, un ora[ din nordul Colum-
biei, „Gabito”, cum `i spuneau ru-
dele, a tr\it o bun\ perioad\ al\turi
de bunicii s\i, Tranquilina Iguarán
[i Nicolás Ricardo, veteran de r\z-
boi, un apropiat al grup\rii libe-
rale costeños, implicat `n revolte-
le civile din Columbia anilor ’20.
Atmosfera zdruncinat\ de duelu-
rile permanente dintre conserva-
tori (cachacos, prezen]i mai ales
`n partea central\ a Columbiei) [i
liberali (costeños), `ntre]inut\, `n
acela[i timp, cu supersti]ii [i
pove[ti despre fantome (b`rfe de
femei, a[a cum le numea bunicul,
„Colonelul Ricardo”), pe care
Tranquilina i le povestea cu fana-
tism, l-a influen]at pe Márquez.
Avea, de altfel, s\ o [i m\rturi-
seasc\, `ntr-un interviu acordat re-
vistei cubaneze „Bohemia”, `n
1979: „Nu trebuie luat `n serios
tot ceea ce se spune despre imagi-
na]ia mea. Cred c\ aceast\ faimoa-
s\ imagina]ie este o capacitate cu

totul particular\ sau deloc parti-
cular\ de a reelabora, literal-
mente, realitatea. Tot ceea ce am
scris are o baz\ real\, c\ci, altfel,
e fantezie – [i fantezie e doar Walt
Disney. Dac\ mi se spune c\ am
un gram de fantezie, m\ ru[inez.
S\ lu\m faimosul episod al flutu-
rilor galbeni ai lui Mauricio Ba-
bilonia, despre care s-a spus: «ce
fantezie!». Pe naiba fantezie! ~mi
amintesc cum, la [ase ani, a venit
electricianul `n casa mea de la A-
racataca [i `mi pare r\u c\ `nc\ o
v\d pe bunica `ntr-o sear\ prin-
z`nd fluturi galbeni”.

MMeerrcceeddeess  `̀ii  vvaa  `̀nnggrriijjii  
ccuu  ppaattiimm\\  rroommaanneellee

~n tinere]e, colegii s\i de la Bar-
ranquillla (ora[ul-port `n care scri-
itorul a f\cut [coala primar\) `i
spuneau „B\tr`nul”. Era timid, me-
reu retras, scria poeme umoristice
[i desena. La 12 ani, Márquez pri-
me[te o burs\ [i pleac\ spre
Bogotá, unde va face liceul [i se
va `nscrie la Drept, urm`nd do-
rin]a bunicilor s\i. ~n aceast\ pe-
rioad\, o cunoa[te pe t`n\ra Mer-
cedes, viitoarea so]ie (avea, la acea
vreme, doar 13 ani), o creol\ de
origine egiptean\, care `i va „`n-
griji” cu patim\ romanele: „Prac-
tic, toate romanele mele se dato-
reaz\ lui Mercedes. De exemplu,
la Ceasul nou am lucrat pe buc\-
]ele. La `ntoarcerea din Europa la
Caracas, aveam la mine manu-

scrisul rulat, legat cu o cravat\.
Cred c\ aceea era ultima mea cra-
vat\: n-am mai purtat niciodat\
una. Era dup\ ce m\ c\s\torisem
cu Mercedes, ea `ncepuse s\ fac\
ordine prin cas\, [i a dat deodat\
peste acel rulou de file. «Ce e as-
ta?», m-a `ntrebat. I-am spus c\ e
un roman la care lucrez, dar c\
nu-mi e de folos [i ar face bine
s\-l arunce. Revenisem `n Ame-
rica Latin\, `ncepeam s\ simt Ca-
raibele [i Caracas... [i Cuba era pe
punctul de a exploda. Mercedes
s-a uitat lung la mine, a stat c`teva
minute pe g`nduri, dup\ care mi-a
spus c\ nu va arunca manuscrisul
[i l-a l\sat exact acolo unde-l
g\sise...”.

„Pentru  prima  dat\  `n  dou\zeci
de  ani  am  v\zut  lucrurile  clar”

Studentul Márquez citea mai de-
grab\ poezie dec`t legi, l`ncezea
prin cafenele cu arti[ti [i devora
orice carte care-i pica `n m`n\. L-a
marcat Metamorfoza lui Kafka [i
a `nceput s\ scrie el `nsu[i nuvele.
Prima i-a ap\rut `n 1946, `n ziarul
„El Espectator”. Doi ani mai t`r-
ziu, asasinarea liderului liberal
Gáitan `l va alunga din Bogotá,
unde, `n urma rebeliunilor, o serie
de cartiere fuseser\ arse din te-
melii. ~n urm\torii ani, numele
s\u va fi legat de cel al grup\rii li-
terare „Barranquilla” [i, sub in-
fluen]a intelectualilor de aici, va
`ncepe s\ citeasc\ Joyce, Heming-

way, Woolf sau Faulkner. Cu toate
acestea, sus]ine cu fermitate c\,
de[i a fost fascinat de Sofocle sau
Dostoievski, „ceea ce trebuie s\
faci este s\-i love[ti de moarte [i
s\ vrei s\ scrii mai bine dec`t ei”.
De aceea, nu se va `ncrede nicio-
dat\ `n modestia unui scriitor,
afirm`nd c\ este o „virtute supra-
estimat\”.

Debutul s\u literar nu va fi `n-
cununat de succes. Primele ro-
mane nu s-au v`ndut `n mai mult
de 700 de exemplare, iar povestea
despre Macondo, pe care o pl\nu-
ia de mult\ vreme, nu era dec`t `n
stadiul unei idei. ~n ianuarie 1965,
va pleca, `mpreun\ cu familia, la
Acapulco, `ntr-o scurt\ vacan]\.
{i, a[a cum poveste[te, „pentru
prima dat\ `n dou\zeci de ani, am
v\zut lucrurile clar”. A scris `n-
continuu timp de 18 luni, fum`nd
c`te sa[e pachete de ]ig\ri pe zi. ~[i
v`nduse ma[ina [i `[i ipotecase
casa pentru a avea bani de m`n-
care, h`rtie [i ]ig\ri. Prietenii `i
denumiser\ camera de lucru
„pe[tera mafiei”. Dup\ luni bune
de „domiciliu for]at”, a ie[it din
„pe[ter\” cu un teanc de o mie de
h`rtii r\v\[ite `n m`ini. Un veac de
singur\tate a fost publicat `n 1967
[i s-au v`ndut 8000 de exemplare
`nc\ din prima s\pt\m`n\ de la
lansare, ajung`nd apoi la 500 de
mii de exemplare `n fiecare an. Au
urmat Toamna patriarhului (1975),
premiul Nobel pentru Literatur\
`n 1982 [i alte zece volume. Iar
dincolo de „povestea c\r]ior”, e
pur\ literatur\.

Pe la 15 ani, am descoperit `n bibliotec\, printre titlurile atent selec]ionate de p\rin]ii
mei, Un veac de singur\tate. Era o edi]ie Univers, cu cotorul `ng\lbenit, din colec]ia
„Romanul secolului XX”. Fusese strecurat\, probabil, printre celebrele „pachete”
din vremea comunismului sau achizi]ionat\, `n timpul studen]iei, pe sub m`n\, de
la vreo cuno[tin]\. Mai t`rziu, i-am d\ruit celei mai bune prietene (iremediabil
fascinat\ de Márquez) Generalul `n labirintul s\u. De aceast\ dat\ cu copert\
lucioas\, de la Rao. Dup\ ce le citeam, obi[nuiam s\ purt\m discu]ii t`rzii, la ceaiuri
aromate, cu acea pasiune tipic adolescentin\, de multe ori insuficient de analitic\,
datorat\ unei noi descoperiri. Alegeam `ntotdeauna „urm\toarea lectur\” `n func]ie de
povestea c\r]ii, a autorului, de fanteziile pe care ni le st`rnea un anume pasaj, un
nume, un detaliu autobiografic...
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FIXURI DE ARTIST

de ADRIAN BUZ

My way – cu
acompaniamentul corului
de copii Sex Pistols

C ineva mi-a dat odat\ un sfat: a se evita
discursul nu-[tiu-al]ii-cum-s`nt-dar-eu-
c`nd… ~mi amintesc c\ eu mi l-am dat.

Asta e, fiecare cu chestia lui!
Faptul c\ locuim `n spa]ii meschine e un

adev\r comun – te rog s\ m\ la[i s\-mi iau
un pic de distan]\, pentru c\ nu mai pricep ni-
mic din ce se `nt`mpl\ aici [i poate reu[e[ti
tu s\ lini[te[ti copilul, simt cum dospe[te `n
mine ceva ur`t. Cum ne respect\m teritoriile
[i, mai ales, ce ̀ nseamn\ teritoriu pentru o per-
soan\ care cite[te/ scrie… toat\ gama? Iat\!

Tr`nte[te u[a de perete, d\ buzna peste
mine `n birou. R`nje[te [\galnic pe l`ng\
mu[tiucul unei goarne `nfipte undeva sub
bretonul ciufulit, cu aerul unei complicit\]i la
care `mi vine greu s\ m\ g`ndesc: de ce vre]i
voi s\ [ti]i cine l-a ucis pe Bambi? a]i fi [o-
ca]i dac\ a]i afla cine; face]i cuno[tin]\ cu
fiic\-mea, unul dintre milioanele de fani Johnny
Bravo, se `ncadreaz\ `n celebra fars\: „Nu
po]i cu ea, dar nu po]i nici f\r\ ea”. Nu am cum
s\ nu admit c\ evolu]ia lucreaz\ cu o efici-
en]\ oarb\ chiar [i acolo unde m\ a[tept mai
pu]in. ~mi remarc\ lipsa de dinamism, de unde
trage concluzia c\ stau [i fumez degeaba,
ar vrea ni[te desene la calculator, dac\ tot nu
fac nimic.

Se [tie c\ fetele dovedesc un grad cres-
cut de precocitate; la aproape patru ani, Mara
[tie cum s\ m\ ia prin surprindere, dac\ de-
cide c\ merit\ efortul.

Biroul e spa]iul meu, poate c\ din afar\
pare c\ nu fac nimic aici, dar m\car nu fac
nimic cu o anume eficien]\. C`nd intru `n a-
ceast\ `nc\pere mic\ pe care mi-am rezer-
vat-o, `mi a[ez capul pe umeri, la locul lui,
fumez dou\ pachete de ]ig\ri, sticla de co-
niac e pe raft, `n spatele DEX-ului – admi-
nistrate `mpreun\ `n doze pentru adul]i, pot
declan[a evenimente faste… e treaba mea
ce fac aici, g`ndesc, citesc, dou\-trei c\r]i
deschise pe raft, `mi iau note, alc\tuiesc c`te
o fi[\, m\ uit pe pere]i, pun virgule, la naiba!…
`mi place, simt c\ exist [i, dac\ m\ uit pe
fereastr\ [i v\d de unde am sc\pat, `n]eleg
de ce… beau cafea, `mi verific e-mailul, `m-
br\]i[ez canapeaua [i s\rut perna terapeutic
cu din]ii, ascult Nurse With Wound, `mi aduc
aminte… v\ rog s\-mi da]i voie, p`n\ la urm\
`mi iese ceva, [i acela e momentul meu… nu
lucrez dup\ un sistem anume, nu am re]ete,
deocamdat\ firea `mi e potrivnic\, m\ `mpie-
dic\ s\-mi iau av`nt de scriitorinc, de roman-
cier cu dosul c`t dumnezeu, `ns\ fac toate
aceste lucruri ca [i cum pentru asta am fost
n\scut…

~ntr-un astfel de moment, Mara consi-
der\ c\ merit\ efortul, `mi invadeaz\ spa]iul
f\r\ [ov\ial\ sau remu[c\ri. Vrea Garfield,
primesc asigur\ri c\ nu `mi mai toarn\ ap\
mineral\ `n tastatur\. Wild nights! Wild
nights! `mi zboar\ mintea spre ora de culca-
re a copiilor, c\l\rind pe versurile celebrei
Emily Dickinson, care [i-a tran[at foarte prac-
tic problema spa]iului de crea]ie sau a vani-
t\]ilor: scria `n mijlocul familiei, pe genunchi,
f\r\ s\ [tie cineva c\ o are al\turi pe poeta
care va r\v\[i genera]iile ce i-au urmat.
Dup\ nenum\rate astfel de nop]i s\lbatice,
s`nt [i eu `n stare s\-mi r\v\[esc vecinii cu
care `mpart liftul la prima or\, convin[i,
probabil, c\ i-a ratat un vampir neatent.

„~n ziua `n care am descoperit c\ tot ceea
ce `mi pl\cea cu adev\rat era s\ povestesc
istorii, mi-am propus s\ fac tot ce-mi st\ `n
putin]\ spre a-mi `mplini aceast\ dorin]\.
Mi-am spus: aceasta este voca]ia mea. Ni-

meni [i nimic nu m\ poate face s\ m\ con-

sacru unei alte activit\]i.” – Gabriel García
Márquez

Gabriel García Márquez:

„Tot ce am scris are o baz\ real\.
Altfel ar fi fost  fantezie”

Al\turi
de Fidel
Castro,
bun
prieten

C`[tig\tor al Nobelului pentru literatur\ `n 1982, Gabriel García
Márquez este asaltat mereu de ziari[ti din `ntreaga lume

Primul volum al memoriilor lui
Márquez, A tr\i pentru a-]i po-
vesti via]a, a ap\rut anul trecut
la Editura Rao. Ultimul volum,
ap\rut de cur`nd la aceea[i edi-
tur\, este Povestea t`rfelor mele
triste,,istoria unui b\tr`n singur
[i excentric... 


