
~ntre 26 mai [i 5 iunie, toate drumurile a-
matorilor de teatru duc din nou c\tre Si-
biu. Edi]ia a XII-a a Festivalului Inter-
na]ional de Teatru (FITS) are ca tem\
anul acesta „Semnele”. Nu `nt`mpl\tor
centrul cultural al b\tr`nului continent
va fi peste doi ani legat de FITS.
Pornind de la impactul tot mai puternic
al festivalului de teatru `n lumea
artistic\ interna]ional\, Sibiul a ob]i-
nut desemnarea de capital\ cultural\
european\ pentru 2007. 

PAGINILE 10, 11, 12

Teatrul a adus
Sibiul `n Europa

Monica Lewinsky - 30 de
pagini. România - un paragraf

ACTUALITATE
Caramitru preia teatrul 
lui S\raru, pag. 2

CRONIC| DE CARTE
Lumini]a Marcu despre
Casanova `n Boemia de 
Andrei Codrescu, pag. 6, 7 

MUZIC| PE LITERE
R\zvan }upa despre vizita 
trupei Faithless `n Rom=nia,
pag. 15

15.000 lei
1.50 lei noi
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PAGINA 2

Gorzo este unul dintre cei mai controversa]i
arti[ti ai momentului. Numele s\u se leag\
de deschiderea Muzeului Na]ional de Art\
Contemporan\ al Rom=niei, dar [i de un
scandal inedit: un post de televiziune i-a
catalogat lucr\rile drept sataniste.
„Oamenii c`nd nu `n]eleg ceva spun
dracul, Satana, hai s\ fugim”, afirm\
Dumitru Gorzo. „Suplimentul de
cultur\” vi-l prezint\ `n acest num\r
pe artist, surprins la recentul
vernisaj al expozi]iei sale „Bine a]i
venit `n Paradis”.

Citi]i un interviu cu Dumitru Gorzo [i un reportaj 

de la vernisajul expozi]iei „Bine a]i venit `n Paradis” `n PAGINILE 8, 9 

Florin Piersic Jr. a scris sce-
nariul la Eminescu vs. Eminem
`mpreun\ cu Dorina Chiriac.
Film\rile au avut loc la el aca-
s\. Produc]ia a fost prezentat\
`n premier\ publicului s\pt\-
m`na trecut\, la Cinema Uni-
on din Bucure[ti. F\r\ a-[i
aroga statutul de lungmetraj,
filmul este o satir\ de la un

cap\t la altul. Nu scap\ ni-
meni: nici industria cinema-
tografic\, nici regizorii la `n-
ceput de drum, nici fetele ca-
re au venit la casting, nici
m\car cei care-[i joac\ pro-
priile roluri.

PAGINA 3

Eminescu
~l g\se[ti „cum dai col]u’”

PAGINA 14

Un rom=n triumf\tor
la Cannes: Cristi Puiu

Paradisul provizoriu 
al lui Dumitru Gorzo

Produc]ia Moartea domnului L\z\rescu, res-
pins\ ini]ial de juriul Consiliului Na]ional al
Cinematografiei, a ob]inut premiul sec]iunii
„Un Certain Regard” la Festivalul de Film de
la Cannes.

Bill Clinton [i-a lansat
`n Rom=nia memoriile

Teatrul a adus
Sibiul `n Europa



Lans\ri Polirom
Editura Polirom [i Libr\ria C\rture[ti organizeaz\ luni,
30 mai, ora 17.00, lansarea volumului de versuri Taina cea
mare de Tomas Tranströmer, ap\rut, `n traducerea lui Dan
Shafran, `n colec]ia „Biblioteca Polirom”. Evenimentul va
avea loc la Libr\ria C\rture[ti (str. Arthur Verona nr. 13).
Prezint\: Dan Shafran, Mircea Dinescu, Lumini]a Marcu
[i Denisa Com\nescu. Recit\ actri]a Ioana Cr\ciunescu.

Joi, 2 iunie, de la ora 11.00, Editura Polirom [i Funda]ia
Academia Civic\ lanseaz\ volumul Gulagul `n con[tiin]a
româneasc\. Memorialistica [i literatura `nchisorilor [i
lag\relor comuniste de Ruxandra Cesereanu. Evenimentul
se va desf\[ura la sediul Funda]iei Academiei Civice (Pia]a
Amzei nr. 13, et. 2, sector 1, Bucure[ti). Vor vorbi despre
carte: Ana Blandiana, Mircea Martin, Romulus Rusan
[i Ion Vianu.
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CIRCUL  NOSTRU  V|  PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

R. Chiru]\

C `teva sute de admiratori ai lui
Bill Clinton au luat parte
s`mb\t\, 21 mai, la libr\ria

„Diverta” din mall-ul bucure[-
tean Plaza România, la lansarea
volumului autobiografic Via]a
mea – o lucrare ampl\, la un pre]
pe m\sur\: 750.000 de lei, ap\-
rut\ la Editura Rao. Cei mai mul]i
au venit cu ore `nainte, ca s\ prin-
d\ loc `n fa]\. Ex-pre[edintele,
ajuns `n Balcani, a `nt`rziat circa
o or\, spre disperarea, mai ales, a
ziari[tilor, presa]i de apropiata
or\ de `nchidere a edi]iilor de du-
minic\. Ace[tia s-au ̀ mbr`ncit, s-au
atacat, pentru a prinde o „pozi]ie
strategic\”. Aveau s\ descopere,
apoi, c\ „[edin]a

foto” va dura o jum\tate de or\.
Timp destul pentru unii, prea pu-
]in pentru al]ii.

Bill Clinton nu avea de g`nd
s\ dea declara]ii, au avertizat a-
ceia[i organizatori, dar jurnali[tii
nu au putut fi p\c\li]i. „~l felicit
pe pre[edintele B\sescu”, „M\
bucur c\ România progreseaz\”,
„E a doua oar\ c`nd vin la
Bucure[ti” – declara]iile acestea
le-a]i v\zut/auzit deja `n jurnale
[i la televizor. Reporterii Antena 1
i-au f\cut cadou un nai.

VViiccttoorr  PPoonnttaa  aa  ssttaatt  llaa
ccooaadd\\,,  MMiiooaarraa  VViiddeeaannuu  
aa  lluuaatt  aauuttooggrraaff  pprriimmaa
~n sal\, p\str`nd o prea veche
tradi]ie româneasc\, prima care a
ob]inut mult r`vnita semn\tur\
olograf\ (ce se vinde, am aflat
ulterior, [i cu 700 de dolari, pe
Internet), a fost so]ia primarului

Capitalei, Mioara Videanu. Prin
mul]ime s-a mai aflat [i pesedis-
tul Victor Ponta, care a stat cu-
minte la coad\, semn clar c\ par-
tidul s\u e `n Opozi]ie. {i oameni
simpli, `n majoritate b\tr`ni,
mul]i adolescen]i, dar [i c`]iva
cet\]eni americani r\t\ci]i prin
Bucure[ti. Fiecare i-a adresat c`-
teva cuvinte lui Bill Clinton, ca-
re a r\spuns protocolar, cu z`m-
betul pe buze. Totul a fost acom-

paniat de forma]ia clujean\ Night-
loosers, ai c\rei membri sperau
c\, de are chef (din nou vorba or-
ganizatorilor), ex-pre[edintele va
c`nta la saxofon cu ei. Dar nu a
avut.

Clinton a p\r\sit mall-ul dup\
dou\ ore, `n aplauzele „audien-
]ei”, iar dup\ alte [apte a l\sat `n
urm\, pentru a doua oar\, [i Ro-
mânia. E drept, acum membr\
NATO.

C omisia de examinare a hot\r`t, `n ur-
ma interviev\rii candida]ilor [i a a-
naliz\rii proiectelor manageriale ale

acestora, s\ propun\ ministrului Culturii
numirea lui Ion Caramitru `n func]ia de di-
rector.

Prezidat\ de Liviu Ciulei, comisia i-a a-
vut ca membri pe Nicolae Manolescu (critic
[i istoric literar), Ion Cojar (regizor), Alice
Georgescu (critic teatral), Drago[ Buha-
giar (scenograf) [i Alexandru Dabija (re-
gizor). Componen]a comisiei a fost stabi-
lit\ prin ordin al ministrului Mona Musc\.
Contracandida]ii lui Caramitru au fost Ro-
meo Pop, Eugen Cristea, Alexa Visarion,
Mariana Ciorcil\ [i Oana Sandu.

Concursul pentru postul de director al
TNB a fost relansat `n martie, dup\ ce pri-
ma ini]iativ\ a fost suspendat\ pentru a se
realiza un control al activit\]ii teatrului `n
ultimii patru ani, ce a dezv\luit mai multe
nereguli `n perioada `n care la conducere
s-a aflat Dinu S\raru.

„Teatrul Na]ional din Bucure[ti este o
institu]ie care `]i confisc\ via]a. Abia m\
lini[tisem, `ntorc`ndu-m\ la uneltele mele
personale. ~n acela[i timp, este vorba [i
despre o foarte mare provocare, fa]\ de ca-
re nu am putut s\ stau deoparte. Din ames-
tecul acesta de bucurie [i probleme va tre-
bui s\ ias\ o constant\ serioas\ [i relaxa-
t\”, a declarat Ion Caramitru la Radio Guer-
rilla, mar]i, 24 mai, `n cadrul emisiunii
„Asta la revista presei”, realizat\ de Liviu
Mihaiu. ~ntrebat dac\ „`l va mai juca” pe
Valentin Nicolau la TNB, Caramitru a r\s-
puns: „Domnul Nicolau este unul din c`[ti-
g\torii concursului «Cea mai bun\ pies\ a
anului», organizat de UNITER. Acolo tex-
tele s-au trimis cu motto-uri [i juriul n-a
[tiut c\ cite[te un text de Nicolau. {i iat\ c\
a c`[tigat pe drept `n aceast\ competi]ie. Se
pare c\ are talent. Atunci, dac\ exist\ ta-
lent, de ce s\ nu-l promovezi? Nu [tiu dac\
pozi]ia dumnealui de la TVR i-a facilitat
accesul pe prima scen\ a ]\rii. Eu specta-

colul acesta – Ultimul `mp\rat – nu l-am
v\zut”.

Pentru `nceput, Caramitru `[i propune
o evaluare serioas\ a situa]iei din TNB:
„S\ vedem ce-a fost bun [i ce n-a fost, s\
g\sim solu]ia cea bun\”. Ion Caramitru
spune c\ inten]ioneaz\ s\ redea Teatrului
Na]ional gloria de odinioar\, printre altele
re`nnod`nd colaborarea cu o serie de regi-
zori de prestigiu; printre ace[tia, la loc de
frunte, Andrei {erban. (G.O.)

Ion Caramitru [i Mona Musc\ au multe
planuri `n comun

Bill Clinton nu a reu[it, la Bucure[ti,
s\ doboare recordul unuia dintre
predecesorii s\i, Jimmy Carter, care
ar fi semnat, `ntr-un moment al
carierei sale, 700 de c\r]i `ntr-o
singur\ or\. De[i cu o vitez\
apreciabil\ (11 secunde pe autograf,
conform organizatorilor), fostul
pre[edinte american s-a oprit la
numai 500 de volume semnate. Plus
c\ i-a luat dou\ ore.

Via]a mea prezint\, `n cele o mie de pagini, ascensiunea fostului pre[edinte american Bill Clinton,
pornind de la copil\ria sa, trec`nd prin e[ecurile din primii ani de politic\, mandatul de guvernator
al statului Arkansas [i apoi perioada de la Casa Alb\. Ex-liderul SUA [i al lumii relateaz\, pe
scurt, e drept, chiar [i vizita oficial\ din 1997 de la Bucure[ti. Dar vorbe[te [i despre scandalul
sexual [i procesul provocat `n 1998 de rela]ia cu Monica Lewinsky, fost\ stagiar\ la Casa Alb\.
Acestui subiect `i aloc\ circa 30 de pagini.

Ion Caramitru este c`[tig\torul concursului pentru postul de director al
Teatrului Na]ional din Bucure[ti (TNB), a c\rui ultim\ etap\ s-a desf\[urat
la `nceputul s\pt\m`nii trecute, la Ministerul Culturii [i Cultelor.

Caramitru preia teatrul lui S\raru

Mioara Videanu, prima doamn\ a capitalei, pozeaz\ al\turi de
cel mai bine pl\tit conferen]iar din lume

O reu[it\
greu de digerat

I -am v\zut sc\pa]i, acum s\-i altoim! Cam a[a se judec\,
pur române[te, `n privin]a jurnali[tilor `ntor[i s\n\to[i, spre
u[urarea tuturor, din Irak. Pentru c\ „au pus ]ara `ntr-o si-

tua]ie dificil\”, „au plecat pe banii lui Hayssam”, „au avut ne-
ru[inarea s\ fac\ semnul victoriei pe aeroport”, „pocnesc blu-
gii pe Marie-Jeanne”, „erau prea veseli la `ntoarcere” [i a[a mai
departe. Iar de aici, sarabanda teoriilor conspira]ioniste – cu
aplomb, televiziunile s-au ̀ ntors la cuvinte ca „mascarad\”, „sce-
net\”, „teatru ieftin” etc. De[i n-am auzit cu urechile mele, s`nt
convins c\ undeva, pe vreun post de televiziune, s-a ajuns [i
la celebra concluzie: „Guvernul a organizat totul ca s\ abat\
aten]ia popula]iei de la propria incapacitate de a administra
problemele ]\rii”.

Pe l`ng\ tendin]a multor oameni de pres\ de a se repezi
la g`tul fo[tilor ostatici, este de remarcat [i `nver[unarea ex-
trem\ de a i se anula orice merit pre[edintelui B\sescu, mai mult,
de a se vorbi despre e[ecurile celulei de criz\ [i ale servi-
ciilor secrete. Cred c\ nu exist\ un precedent `n toat\ lumea `n
care serviciile secrete, dup\ o – m\car raport`ndu-ne la partea
vizibil\ a aisbergului – evident\ victorie, s\ fie ridiculizate,
„demascate”, trimise spre epoci de trist\ amintire, cum s-a `n-
t`mplat la noi. Concluzia nu poate fi alta dec`t c\ avem o pro-
blem\ serioas\. Aceea c\, dup\ decenii `n care ne-am obi[-
nuit s\ fim umili]i [i s\ ne autoumilim, noi s`ntem primii care nu
ne mai credem capabili s\ reac]ion\m bine, care punem sub
semnul `ndoielii orice succes, care c\ut\m nu s\ ne bucur\m
de o reu[it\, c`t de mic\, ci s\ ne `ntrist\m cu `ntrebarea: „Dar
c`t (cum) am pl\tit (vom pl\ti) pentru ea?”.

~n fond, indiferent de erorile de parcurs, inerente de vreme
ce nu s-au mai confruntat cu asemenea criz\, autorit\]ile ro-
mâne au ob]inut un succes nu numai pe plan intern, ci [i (sau
mai ales [i) extern. {i nu m\ refer doar la finalul fericit, la fel
cum, scriind „autorit\]ile”, nu m\ refer doar la Traian B\sescu [i
la celula de criz\ condus\ de el. Ci, cu excep]ia deja mult prea
dezagreabil\ a P.U.R.-ului Conservator, e de remarcat atitu-
dinea pe parcursul celor 55 de zile a tuturor partidelor poli-
tice prezente ̀ n parlament, ba chiar [i a P.P.R.M.-ului care, de[i
a cerut retragerea trupelor noastre din Irak, [i-a p\strat ve-
hemen]a pentru alte ocazii. Vreau adic\ s\ spun c\, prin com-
para]ie, `n cazuri asem\n\toare, chiar cu reac]iile politice [i
ale societ\]ii civile din ]\ri pe care le-am privit `ntotdeauna cu
profund respect pentru maturitatea lor democratic\, Româ-
nia, `n `ntregul ei, s-a comportat foarte bine, p`n\ la a fi demn\
de dat ca model pe viitor `n situa]ii de acela[i gen. Ceea ce
ni se `nt`mpl\ foarte rar.

~n ciuda unor aspecte obscure ale evenimentelor, care ri-
dic\, fire[te, semne de `ntrebare, concluzia de mai sus e sin-
gura pe care ne-o putem permite deocamdat\ f\r\ a gre[i,
dat fiind faptul c\ nici autorit\]ile nu s-au gr\bit s\ ne ofere
propriile concluzii – [i nu o vor face, conform anun]ului pre-
[edintelui ]\rii, `nc\ cel pu]in o s\pt\m`n\ de-acum `ncolo.
Dincolo de ea, sigur, specula]iile s`nt libere. Dar asta nu le scu-
te[te de a fi, `n acela[i timp, deplasate, ba chiar caraghioase
uneori. ~ns\, pentru c\ tr\im `n România, s`nt convins c\ asta
e doar o etap\ p`n\ la a deveni [i folositoare.

Bill Clinton [i-a lansat la Bucure[ti memoriile

Monica Lewinsky – 30 de pagini
România – un paragraf
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George Onofrei
george.onofrei@polirom.ro

JJuunniioorruu’’
„Cine este «junioru’»”, se `ntrea-
b\ un virtual sponsor al filmului
tinerilor regizori. „A furat nevas-
ta vreunui fotbalist?” Dac\ era B\-
nic\ Jr. mai mergea, dar Florin
Piersic Jr. parc\ nu merit\ totu[i
10.000 de euro ca s\ apar\ `n
film [i s\ spun\ „Hecker Brau,
asta chiar c\ face to]i banii”. „Mi-
haela R\dulescu, da!” Acest ju-
nior mai mult de 2.000 nu face,
concluzioneaz\ personajul inter-
pretat de Petre C\t\lin Fumuru.
Cam pu]ini bani pentru un Ma-
trix autohton, dar b\ie]ii se hot\-
r\sc s\ accepte oferta „berarului”.
{i astfel ajunge Florin Piersic Jr.
s\ `[i joace propriul rol `n pro-
priul film.

Produc]ia efectiv\ i-a luat – de
la scenariu la montaj – circa do-
u\ s\pt\m`ni. A scris scenariul `m-
preun\ cu Dorina Chiriac, iar

film\rile au avut loc la el acas\.
Eminescu vs. Eminem a fost pre-
zentat `n premier\ publicului bu-
cure[tean s\pt\m`na trecut\, la Ci-
nema Union. F\r\ a-[i aroga sta-
tutul de lungmetraj, filmul este o
satir\ de la un cap\t la altul. Nu
scap\ nimeni: nici industria cine-
matografic\, nici regizorii la `n-
ceput de drum, nici fetele care au
venit la casting, nici m\car cei
care-[i joac\ propriile roluri.

Vinovatul f\r\ vin\: poetul na-
]ional. Poezia, `n lumea lui Emi-
nem, pare bun\ numai pentru fil-
fizoni [i pentru publicul Radio
România Actualit\]i. Scenari[tii
pot imagina cel mult o secven]\
`n care dintr-o salvare se aude ra-
dioul. „Versuri de Eminescu `n
interpret\ri celebre.”

OOrreessttee
I s-a oprit curentul, pentru c\ a
fost plecat din localitate. Dispe-
cerul nu accept\ bani ca s\-i
„dea drumul la lumin\” contra
cost, ci doar dac\-i recit\ din Emi-

nescu. Oreste interpreteaz\ Dintre
sute de catarge c`teva minute
bune. Pentru un moment de efu-
ziune liric\, dispecerul ̀ i face drep-
tate.

CCoorroonnddaann

Diriginta de la „{coala vedetelor”
face un rol foarte bun, „spre mi-
rarea tuturor”, ar putea spune r\u-
t\cio[ii. Ea `[i `ndrum\ un amic
spre strada unde locuie[te – Mi-

hai Eminescu. „De oriunde ai
veni, nu ai cum s\ n-o nimere[ti.
Cum dai col]u’, dai de Emi-
nescu!” Eminescu e `n toate: e [i
nume de strad\, e restaurant, e sa-
l\ de cinema, e butic. „Emine[ti
s`ntem cu to]ii”, am putea para-
fraza un c`ntec de-al Adei Milea.
Nervoas\ c\ amicul e cam...
idiot, cu un pix `n m`n\, Gianina
scrijele[te trupul unei frumoase
domni[oare – extras\ parc\ din
Floare albastr\. De fapt, un afi[
imens cu „chip liric”.
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ROMÂNII  E  DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Teste de tupeu:
prezentator radio-TV

O ricare om ar face multe ([i bune, [i rele) ca s\ tr\iasc\
[i el pe lumea asta. ~ns\ fiecare are anumite limite, chiar
dac\ nu ne g`ndim mereu la ele. Unii n-ar putea s\ fure –

la fel cum al]ii n-ar putea s\ nu fure. Unii n-ar putea s\ mint\
de la obraz, al]ii nu-s `n stare s\ fac\ pe comis-voiajorii. Unii
nu-s capabili s\-[i pupe-n fund [efii, iar al]ii n-ar putea vorbi `n
public nici s\-i pici cu cear\. Eh, oameni, limite, obiceiuri...
Fiecare cu ale lui.

N-ar fi totu[i un exerci]iu util s\ ne test\m din c`nd `n c`nd
limitele tupeului, ale impetuozit\]ii sau ale r\bd\rii? Presupun
c\ da. Dac\ nu izbutim `ntotdeauna `n realitate, m\car `n ima-
gina]ie – fiindc\ `n realitate e uneori greu, greu de tot. Una e –
de exemplu – s\-]i iei `n din]i inima de b\rbat, s\ intri `ntr-un
magazin de lenjerie, s\ oche[ti o v`nz\toare dr\gu]\ c\reia
s\-i ceri s\-]i arate ce modele de chilo]i b\rb\te[ti are [i s-o
`ntrebi preocupat ce num\r [i ce model ]i s-ar potrivi, iar alta
e s\ lauzi `n public regimul comunist, Securitatea sau tic\lo[ii do-
vedi]i [i cunoscu]i de to]i cei din jur. Eu cred c\ m-a[ descurca
mai u[or `n prima situa]ie. ~n a doua a[ intra `n p\m`nt de ru[ine.

Deocamdat\ o s\ prezint `ns\ un caz mai u[urel: cel de
crainic-prezentator radio [i TV. ~nchipui]i-v\ c\ lucra]i `ntr-o
asemenea institu]ie (la stat sau la privat, c\ pare s\ fie tot un
drac) [i servi]i pe post elogii gre]oase la adresa unor perso-
naje dubioase r\u de tot, despre care [ti]i – ca mai to]i priete-
nii [i cunoscu]ii – c\ ar merita s\ stea `n `nchisoare, `n sana-
torii de boli nervoase sau, oricum, `n afara spa]iului public.
L\uda]i afaceri[ti penali sau politicieni venali. Cum ar fi? A]i
putea s-o face]i cu gura plin\?

O fi greu, o fi u[or? Doar au f\cut-o at`]ia `n anii comunis-
mului, umpl`ndu-[i gura cu aer ca s\ pronun]e cu patos „stima,
m`ndria, realiz\rile, cel mai iubit fiu al poporului, alesul nea-
mului” [i s\ ve[tejeasc\ etic [i tov\r\[e[te putregaiul capi-
talist. Era rentabil, presupun... O fac at`]ia [i ast\zi, elogiind
tot felul de lideri de duzin\, personaje mizere, agramate [i
dubioase, doar c\ acum asta se cheam\ obiectivitate selec-
tiv\. {i e rentabil. Presupun...

Problema e c`t de mare trebuie s\ fie suma pe care o pre-
tinzi ca s\ te m`nje[ti senin [i s\ accep]i privirile ironice ale
prietenilor [i cunoscu]ilor. {i mai ales ca s\ po]i tr\i cu tine. Ca
b\rbat, atunci c`nd te b\rbiere[ti, nu ri[ti oare s\-]i `nfigi lama
sub m\rul lui Adam? (Poate de-aia au ap\rut [i bicurile.) Iar ca
femeie nu-]i vine s\-]i `nfigi dermatograful `n ochi? Nu te freci
cu `nd`rjire pe din]ii ce tocmai au r`njit tov\r\[e[te pe ecranul
TV – vorba ceea, cele rele s\ se spele? {i cum reac]ionezi
c`nd un amic mai tupeist te anun]\ c\ ai limba foarte `nc\r-
cat\, poate din cauza ultimelor [tiri despre partidul-stat sau de-
spre afaceristul cel onest care a lucrat cu conturi de partid, iar
azi `]i pl\te[te salariul la radio sau TV?

E drept, fiecare om – oric`t de p\c\tos – are un mecanism
de ap\rare. Trebuie s\ m\n`nci [i o p`ine, nu numai mizerii,
trebuie s\ le asiguri copiilor un viitor oarecare (eventual f\r\
s\ afle cum)... Pentru prezentatorii radio sau TV, o scuz\
bun\ e [i aceea c\ nu ei scriu [tirile, ci doar le citesc. Numai
c\ adesea scuza de mai sus e tot o minciun\; cei ce au c`t de
c`t cuno[tin]e despre spa]iul media de la noi [tiu c\ rare s`nt
cazurile `n care un om e pl\tit doar ca s\ citeasc\. De obicei,
prezentatorii s`nt [i redactori – scriu [i chiar selecteaz\ [ti-
rile. O [tiu [i ei [i o mai [tiu [i al]ii.

A[adar, `ntrebarea e dac\ po]i tr\i a[a, f\r\ s\ ai nevoie de
sulul de h`rtie igienic\ pe care Victor Rebengiuc l-a `ntins `n
momentul revolu]iei din 1989 pentru cei m`nji]i. E un prim test
pentru o carier\ marcant\. Unii l-au trecut deja cu brio. ~i ve-
dem [i-i auzim zilnic. Felicit\ri! A[ vrea totu[i s\ [tiu ce simt
ei c`nd se aud.

Regizorul Andrei {erban
(re)vine `n România
Asocia]ia ECUMEST, `n parteneriat cu Teatrul Na]ional din Cluj,
organizeaz\ `n perioada 8-18 iunie 2005 un master class sus]inut de
regizorul Andrei {erban. Acesta va reuni actori ai Teatrului Na]ional
din Cluj, precum [i studen]i ai Facult\]ii de Teatru din Cluj.

Regizorul va fi prezent la Bucure[ti [i la Cluj-Napoca pentru
lansarea volumului Cercuri `n ap\. Un atelier cu Andrei {erban
povestit de Tania Radu [i pentru discu]ii cu studen]ii [i publicul in-
teresat.

C\t\lin Gheorghe va scrie despre Bienala de la Vene]ia `n
„Suplimentul de cultur\”

~n urma concursului de eseuri organizat de British Council,
av`nd ca premiu o excursie la Bienala de la Vene]ia, unul
dintre cele mai importante evenimente de art\ contempo-
ran\, au fost desemna]i trei c`[tig\tori. Gabriela Rostas din
Cluj, Marius Constantinescu din Bucure[ti [i C\t\lin Gheor-
ghe din Ia[i vor pleca la Vene]ia pentru a vizita Pavilionul

Britanic [i restul expozi]iilor din cadrul Bienalei. Selec]ia c`[-
tig\torilor s-a f\cut pe baza unei cronici de maximum 600 de
cuvinte, pe tema „Gilbert & George: Sculptur\ vie!?!”, re-
dactat\ at`t `n limba englez\, c`t [i `n român\. „Suplimentul
de cultur\”, partener media principal al concursului, va pu-
blica o relatare semnat\ de C\t\lin Gheorghe despre eveni-
mentele de la Vene]ia. ~n acest an, Pavilionul Britanic din
cadrul Bienalei g\zduie[te expozi]ia arti[tilor britanici Gilbert
& Georges.

Concursul organizat de Consiliul Britanic [i-a desemnat c`[tig\torii

S\ aib\ un pistol `n m`n\ [i s\ recite din Eminescu: acestea s`nt
calit\]ile pe care trebuie s\ le `ndeplineasc\ eroina filmului
regizat de trei dintre protagoni[tii „joint”-ului Eminescu vs.
Eminem. Trei studen]i la regie organizeaz\ un casting serios,
caut\ sponsori [i fac brainstorming-uri pentru scrierea
scenariului. ~n acest timp, descoper\ adev\ruri care, aparent, le
schimb\ via]a: Na[ul, Chucky, F\lci, Alien s`nt opera unui
regizor universal, transmi]`nd un mesaj unic: „De vin\ e
sistemul!” care ne transform\ `n creaturi lacome. E drept, [i
manierate: un film `ntreg – Hannibal – a fost realizat doar ca s\
`nve]e spectatorul american cum se folosesc `n mod corect
tac`murile. De fapt, rechinul (care apare [i `n Na[ul [i care
devine o creatur\ a cosmosului `n Alien) e omul `nfometat, care
nu [tie s\ se opreasc\: `nghite la `nceput oameni, dup\ aceea
b\rci [i extratere[tri. Totul se leag\ acum `n mintea
triumviratului aflat la c`rma produc]iei! ({i cel mai versat critic
de film ar p\li `n fa]a interpret\rilor pe care le dau cei trei
„realit\]ii cinematografice”.) Filmul lor va sem\na [i cu Matrix,
dar va fi `mbibat [i cu liric\ eminescian\. De la idee la
produc]ie mai e de trecut un hop: g\sirea unui sponsor.

Eminescu. ~l g\se[ti „cum dai col]u’ ”

Florin Piersic se b\rbiere[te `nainte de culcare. Nimic mai potri-
vit dec`t compania unor Somnoroase p\s\rele: „Noapte bun\!”

Oreste, de aceast\ dat\ f\r\ Mircea Badea



WW ikipedia e chiar mai de-
mocratic\ dec`t Google.
Site-ul este administrat

de o funda]ie non-profit. Mai mult,
nu numai c\ printr-o simpl\ c\u-
tare po]i afla multe despre aproa-
pe orice subiect, dar ai [i dreptul
de a contribui la orice articol.
Po]i modifica doar o virgul\ sau
po]i rescrie complet un articol.
Tocmai faptul c\ oricine poate
schimba orice ridic\ [i `ntrebarea
esen]ial\ legat\ de Wikipedia.
Este aceasta o surs\ credibil\ de
informa]ii? A]i putea oric`nd s\
scrie]i `n articolul despre Româ-
nia c\ ]ara ar fi intrat `n UE `n
2004. ~ns\, `n scurt timp, un alt
utilizator ar restabili acurate]ea
faptelor. Aceasta este formula ma-
gic\ a Wikipediei: vandalismele
s`nt posibile, dar s`nt eliminate
repede. Enciclopedia liber\ se ba-
zeaz\ `n esen]\ pe buna credin]\
a celor ce adaug\ informa]ii. ~n
plus, fiecare pagin\ are propria
istorie cu toate variantele prin
care a trecut [i o zon\ de discu]ii
pentru cei ce vor s\ semnaleze pro-
bleme sau idei noi.

O astfel de enciclopedie cu n
autori plini de bun\ credin]\ este
provocatoare pentru orice utili-
zator pasiv. Ce se `nt`mpl\ c`nd
la[i pe toat\ lumea s\ scrie isto-
riile ]\rilor, ale oamenilor, chiar
[i ale evenimentelor curente? Nu
e de mirare c\ `n unele cazuri
controversate [i paginile din Wi-
kipedia s`nt problematice. ~ns\,
dac\ a g\sit tocmai un asemenea
subiect, utilizatorul vede, ime-
diat ce deschide pagina, un a-
nun] precum: „Neutralitatea [i a-
curate]ea faptelor din acest arti-
col s`nt discutabile. V\ rug\m s\
urm\ri]i discu]ia de pe talk page”.
A[a se `nt`mpl\, de exemplu, cu
subiecte precum genocidul ar-
mean sau avortul. ~n alte cazuri,
pagina este blocat\ o vreme [i ni-
meni nu mai poate face schim-
b\ri `nainte de a le discuta. Pa-
gina despre Germania a fost im-

posibil de e-

ditat, vreme de c`teva zile, din
cauza unui utilizator prea zelos
pornit s\ `[i impun\ punctul de
vedere, `nc\lc`nd astfel regula de
baz\ a Wikipediei. Disputele se
rezolv\ `ns\ destul de repede [i
democratic. Paginile despre Pales-
tina, Pakistan sau Holocaust par
a fi atins acum un nivel accepta-
bil de neutralitate.

WWiikkii  wwiikkii
Cu siguran]\ c\ Wikipedia nu va
deveni 100% credibil\ at`ta vre-
me c`t va r\m`ne deschis\ tutu-
ror. De altfel, chiar [i `n Enciclo-
pedia Britannica se descoper\ pe-
riodic gre[eli. Deja problema nu
se mai pune `n termeni de credibi-
litate, ci de educare a utilizatori-
lor s\ fie precau]i. Orice fel de in-
forma]ie trebuie primit\ critic, nu
`nghi]it\ pur [i simplu. Enciclo-
pedia (liber\) nu mai este o surs\
exhaustiv\, ci o zon\ hipertextu-
al\ unde se redefinesc limitele au-
torit\]ii [i ale informa]iei.

Nu degeaba parte din numele
Wikipediei vine din termenul

pentru „foarte repede” (wiki wiki)
din hawaian\. Po]i afla orice
foarte repede [i, `n plus, po]i trans-
forma numaidec`t orice se `nt`m-
pl\ `n intrare de dic]ionar. Nici
nu fusese ales bine B\sescu pre-
[edinte [i cineva deja schimbase
pagina despre el, atribuindu-i ofi-
cial noul titlu. Un alt utilizator,
mai chibzuit, a modificat `ns\ la
fel de repede pagina, explic`nd
c\ B\sescu a fost ales, dar nu [i
`nvestit. La fel, abia ie[ise fumul
alb anun]`nd alegerea noului pa-
p\, c\ pe Wikipedia se [i crease
pagina lui Benedict al XVI-lea,
modificat\ `ncontinuu, pe m\su-
r\ ce se adunau informa]ii despre

el. Un chenar `n susul paginii a-
nun]a c\ aceasta este `n lucru,
pentru c\ evenimentul e `nc\ `n
desf\[urare. ~n zona de discu]ii
se duceau lupte `mpotriva celor
ce ad\ugau poze cu copyright
(pe care site-ul nu le folose[te,
pentru a evita problemele legale)
[i a celor ce scriau prea ̀ nfl\c\ra]i.

~n orice caz, pe m\sur\ ce
Wiki se extinde, dovede[te c\ nu
este `nrudit\ `n seriozitate doar
cu ilumini[tii [i cu Google, ci [i
cu [trumfii, `n joac\. Doar c\ `n
loc de „a [trumfi ceva” se prea
poate ca, `n cur`nd, tot mai mul]i
s\ vrem s\ „wikim” ceva.

Wikiarticol
{tia]i c\ oricine poate s\ `[i exerseze talentele iluministe? Nu e
nevoie de o ma[in\ a timpului, ci doar de site-ul www.wikipedia.org.
Sau, pentru varianta `n român\, ad\uga]i ro. la `nceputul adresei.
Enciclopedia Wikipedia este un fel de str\nepoat\ virtual\ a enciclo-
pediei lui Diderot [i veri[oar\ a lui Google. Cu enciclopedia francez\

din secolul al XVIII-lea `mp\rt\[e[te idealul m\re] de
atotcuprindere a `ntregii [tiin]e a lu-
mii. Iar cu Google are `n comun ace-
lea[i idei nobile despre dreptul la infor-
ma]ie [i la c\utare. De altfel, Wikipedia se
cheam\ „enciclopedia liber\ [i multilingv\”.
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de ADRIANA BABE}I

Suplimentul lui JUP

Wikipedia este doar o parte
dintr-un proiect larg al funda]iei
Wikimedia. Printre surorile Wiki,
deocamdat\ mai pu]in dezvoltate,
se num\r\ [i Wikimedia
Commons (o surs\ gratuit\ de
imagini, sunete, videoclipuri),
Wikiquote (o enciclopedie de
citate) sau Wikisource (o colec]ie
de texte aflate `n domeniul public –
c\uta]i autori români [i ve]i avea
surprize de propor]ii).

Duminic\, ora 14 (I)

II ar p-]a Timi[oara 7.00 diminea]a, iar tarabe [i sarsanale,
iar amicul arhitect, foc de de[tept [i demolator de idei la
greu, care vrea ceva temeinic, rupt din via]\, p`n\ [i `ntr-o

biat\ rubricu]\ culinar\. Iar dialog, iar frec]ii: „Bag\, m\i, fato,
ceva perpelit `n tig\ile [i ma]ele românilor, nu aburit `n co-
cotele* matale fran]uze[ti de acum o sut\ de ani, s\ s`m]\sc
c\ palpit\ prezentu-n mine”. „Cum ar fi ce, de-o pild\?” „Cum
ar fi ce m\n`nc\ popula]ia de la ora[e [i sate duminica la
pr`nz.” „Crezi?” „Hai, mamaie, lucreaz\-i la cutia de viteze cu
tema asta, `n\bu[e-i un pic [i-o s\ vezi ce storci din mentalu’
ba[tinal!” Iar t`r`[ cogitativ spre cas\, cu saco[ele `mpleticite
printre picioare, iar dubita]ii. ~nc-o anchet\? La urma urmei,
de ce nu! Atunci, precum o albinu]\ h\rnicu]\, de duminic\
dup\-amiaza p`n\ luni seara am cules (la telefon, prin email,
cu pixul sau reportofonul) nectarul din 79 de guri ([i femei, [i
b\rba]i, [i tineri, [i b\tr`ni, [i români, [i unguri, [i nem]i, [i
]igani, [i boga]i, [i s\raci, [i a[a-[i-a[a). ~n prima tran[\ am
zis s\-i frigem pe c`]iva ie[eni suplimentistici ori poliromi, din
fr\]ietate [i drag. Iaca pe cine am dat `n clocot la o prim\
strigare din ziua de 23 mai 2005:

„Zi, bre, oleac\ mai repede, c\ plec la capital\. Ce-am
m`ncat duminic\ la pr`nz? Asta-i bun\! Chiar: ce-am m`ncat?
P\i, am m`ncat pui cu portocale, coac\ze [i m\r. Hai, c\ v-am
terminat p-\[tia de v\ da]i cu vestu’. {i ceva dulce? Ica, ce-am
avut dulce? Auzi, zice c-am avut sangria. Pun pariu c\ habar
n-ai ce-i aia. Ti pup!” (Silviu Lupescu, prin telefon)

„Doamn\ Babe]i, v\ scriu mintena[ ca s\ nu uit. Meniul
meu a ar\tat cam a[a: budinc\ de paste cu ca[caval [i [unc\,
cartofi la cuptor cu br`nz\, m\rar [i [unc\, sup\ de g\lu[ti –
pe care nu am m`ncat-o – [i pulpe de pui la cuptor. Cam asta
ar fi. O sear\ pl\cut\. George Onofrei.” (email)

„Drag\ Adriana, George Onofrei `mi spune c\ le-ai cerut
celor de la revist\ un text precum cel pe care-l ata[ez. Eu am
luat de bun ce mi-a spus el… Cu drag, Lucian [Dan Teodo-
rovici, nota A.B.]: Pentru c\ medicul [i c`ntarul de-acas\ m\
oblig\, ieri la pr`nz am m`ncat un iaurt, ca [i ieri sear\.
Pr`nzul adev\rat l-am luat ieri diminea]\ [i a constat `n:
1. dou\ ou\ fierte; 2. un piept de pui la gr\tar, cu diverse mi-
rodenii, c\rora nu le-am sim]it gustul, pentru c\ pieptul de pui
tot sec r\m`ne, oricum l-ai prepara; 3. o salat\ de ro[ii cu
castrave]i.” (email)

„Ieri la pr`nz n-am m`ncat nimic. Nici alalt\ieri. ~n ultima
vreme, sar peste pr`nz. Peste micul-dejun, din copil\rie. Ci-
nez `n trei-patru etape, `ntre 6 seara [i 3 noaptea. Ce pic\.
A[a, ca astronau]ii. Minerale, s\ruri, vitamine s\ fie. {i a[a
s-au petrecut zilele sale p`n\-n ultimul ceas al vie]ii. Cu stim\
[i prietenie, Florin [L\z\rescu].” (email)

„Duminic\, ora 13. G\tit; pisti o or\ p\pat: Piure de cartofi
de ast\ toamn\ cu unt, cu o can\ de lapte/ salat\ de ro[ii cu
ceap\ verde [i usturoi (fan usturoi)/ 1 cop\nel [i un c`rn\cior
(cop\nel de firm\, c`rn\cior de cas\ f\cut dup\ o re]et\ veche
mo[tenit\ din str\buni)/ 2 ochiuri bine pr\jite/ 1 col] de p`ine
la sf`r[it (pentru a linge farfuria cum s-ar spune)/ desert 1
kiwi [i o can\ de ap\ mineral\. S\ru-m`na pentru mas\. Cu
stim\, Victor Jalb\.” (email)

„Stimat\ doamn\ Babe]i, m-a bucurat cerin]a dvs. A[adar,
iat\ m`ncarea de duminic\ seara, `ndelung digerat\ `ncep`nd
cu ora 19:

– salat\ bulg\reasc\, dietetic\, r\coroas\ [i delicioas\.
Men]ionez c\ toate ingredientele au fost trecute prin m`inile
dibace ale buc\t\resei (adic\ eu), t\iate minu]ios [i aranjate
cu dichis `n farfurie. Pentru un plus de savoare recomand s\
se adauge m\rar proasp\t tocat [i zeam\ de l\m`ie `n loc de
tradi]ionalul o]et, `ntocmai cum am f\cut eu ieri seara;

– o por]ie de s\rm\lu]e cu urd\ `n foi de [tevie, trimise la
pachet «studen]esc» de mama colegei mele de camer\, 110,
c\min T8, complexul Tudor Vladimirescu, Ia[i (asta pentru plus
de culoare local\);

– `nghe]at\ de vanilie cu fistic (ambele cump\rate separat
[i preparate «sub form\» de amestec `ntr-o cup\ de por]elan
verde crud, destinat\ special deserturilor de weekend);

– `n fine, un pahar imens de ap\ mineral\ cu l\m`ie proas-
p\t stoars\. F\r\ vreun strop de zah\r! {i nelipsita, vicioasa
]igar\ de dup\ mas\. Cu drag din dulcele t`rg, Ana-Maria
Onisei.” (email)

„Ap\i, io nu am prea g\tit mare lucru duminica. Am avut o
maz\re cu sm`nt`n\ [i busuioc [i cu [unculi]\ ]\r\neasc\. {i
un fel de zeam\ din vegeta cu ceva paste. Noi duminica mai
mult ne plimb\m dec`t m`nc\m. Am fost patru ore `n pia]a
Flavia, care-i un fel de ocsko. Adic\ pia]a de vechituri a
Timi[orii.” (Alina Aluigheo, prin viu grai)

* cocotte (fr.): „form\ (de tuci sau de sticl\) cu dou\ toarte
[i capac”



D e ele e plin [i Internetul.
Site-uri p\r\site de st\p`n
zac neactualizate. Le acce-

sezi din gre[eal\ [i le `nchizi re-
pede. Acum `ns\ am dat din `n-
t`mplare peste site-ul Liei Ro-
berts. M-am oprit – v\ spun sin-
cer – pentru c\ am avut un mo-
ment de r\t\cire `n care doamna
Roberts mi se p\rea o bun\ solu-
]ie pentru pre[edin]ia României.
Din p\cate, s-a dovedit un pro-
dus second-hand din care n-a mai
r\mas dec`t o alt\ epav\ publici-
tar\: www.liapentruromania.ro.
„Sistemul politic din România
este bolnav!”, „Poporul sufer\ de
o maladie grav\: s\r\cia!” – iat\
dou\ ve[ti actuale, probabil etern
valabile, surprinse de fosta can-
didat\ la func]ia de pre[edinte. ~n
rest, site-ul este cu totul inactual.

Ultima interven]ie e din august
2004.

„Bunul Samaritean din mine,
m-a `ndemnat s\ revin `n ]ar\ ca
s\ candidez la cea mai `nalt\ func-
]ie din stat, convins\ fiind c\ este
nevoie de o schimbare mai ales
`n r`ndul clasei politice. Am ve-
nit aici pe for]e proprii, cu toat\
dragostea pentru poporul meu [i
inten]ia de a face «cur\]enie
general\»… Am venit cu o do-
rin]\ arz\toare (a[a cum m-am
exprimat foarte plastic – «cu foc
`n ma]e»), de a occidentaliza Ro-
mânia, de a-i reda demnitatea [i
de a o scoate din abisul corup]iei
(prin puterea unic\ a pre[edinte-
lui de a schimba total justi]ia),
de a-i crea o nou\ aur\, aceea pe
care o merit\…” Dup\ o scurt\
campanie electoral\, „focul din

ma]e” s-a stins. Bunul Samari-
tean [i-a ie[it din pepeni, [i-a f\-
cut bagajul, a luat-o pe doamna
Lia [i, „cu picioarele `nainte”,
s-au retras `n SUA. Pe de alt\ par-
te, e posibil ca Bunul Samaritean
s\ fi fost una [i aceea[i persoan\
cu so]ul candidatei [i nici s\ nu fi
c\lcat vreodat\ pe la noi. C`nd a
v\zut cum i se duc banii pe apa
S`mbetei, mai abitir dec`t la su-
permarket, a dat un telefon [i-a
chemat-o acas\.

Simultan cu planurile m\re]e
de occidentalizare a României,
care pot fi consultate [i ast\zi, ad-
ministratorii site-ului anun]\ re-
tragerea candidaturii, prin care:

„Lia Roberts nu pierde nimic, dim-
potriv\, a c`[tigat o experien]\
unic\, aceea de a cunoa[te situ-
a]ia real\ a României, direct, [i
nu din rapoarte [i relat\ri”. O ex-
cursie palpitant\, plin\ de amin-
tiri! Dar cred c\ ie[ea mai ieftin
printr-o agen]ie de turism dec`t
prin intermediul politicii.

La plecare, doamna Lia las\
un bilet de adio ca s\ [tim ce-am
pierdut: „Acea [ans\ unic\ de a
revitaliza, energiza, re`nvia, re-
construi o Românie a secolului
21 [i de a aduce românii la un
nivel de g`ndire, acela al mile-
niului III, al acelei Europe `n ca-
re doresc at`t de mult s\ fie ac-
cepta]i, s-a pierdut ocazia venirii
acelui «suflu nou» pe care numai
eu puteam s\-l aduc”.

E plin cimitirul cu oameni de
ne`nlocuit. O dovad\ `n plus:
www.liapentruromania.ro. Citi]i
(recomand `n special jurnalul de
campanie electoral\) [i trece]i mai
departe, a[a cum am f\cut eu, ca
pe l`ng\ o epav\ `n deriv\ pe care
scrie cu litere uria[e: VOTA}I
SCHIMBAREA! LIAROBERTS!

File de lostri]\
Voi nu m-a]i `ntrebat niciodat\ nimic despre
pasiunile [i hobby-urile mele. „M\i, Bobi,
ce-]i mai fac timbrele? Ai dat m`ncare la o-
mizi? C`t vrei pe colec]ia de surprize Turbo?”
Nimic, dom’le. S`nte]i at`t de ciudo[i, `nc`t de
fiecare dat\ c`nd `mi scot albinele africane `n
fa]a blocului, v\ ascunde]i `n case [i `nchide]i
geamurile, ca s\ nu-mi da]i satisfac]ia de a v\
vedea mufele desfigurate de invidie.

Marele meu hobby este [i va r\m`ne pururi
pescuitul. Pe ploaie [i v`nt, pe r\zboi sau pa-
ce, iarna sau vara (Steaua sau Dinamo), eu stau
ca un mare `n]elept tibetan pe malul g`rlei [i
a[tept ca fatalitatea s\-mi aga]e-n undi]\ mult
r`vnita lostri]\. S`nt una cu natura din jurul
b\l]ii. M\ reg\sesc `n fiecare molecul\ din

apa clocit\, `n care numai eu [tiu de c`te ori
m-am pi[at contemplativ. G`rla este izvorul
meu de lini[te [i medita]ie, nimic nu m\ poate
tulbura. P`n\ [i r`ma care moare zbor[it\ `ntre
palme `[i `n]elege martirajul [i face dragoste
cu c`rligul.

A[teptarea este totul. Prive[ti luciul apei
[i ui]i de toate grijile. {i ce dac\ nu prind nici
un pe[te? Nu de asta vin aici. {i ce dac\ bu-
langiul de l`ng\ mine scoate numai crapi de
un kil jumate? Fii sigur c\ el nu are profun-
zimea mea spiritual\. Are doar un am\r`t de
jeep [i alea trei gagici care fac gr\tar l`ng\
bicicleta mea. S\racul, nici la pe[te nu poate
veni singur. Ehe, nu toat\ lumea are norocul
meu. Ia uite, `n timp ce eu admir liber natura,
el trebuie s\ m\n`nce gr\tar [i s\ se murd\-
reasc\ burdu[ind plasele cu fish\l\i.

Totu[i, nu pot s\ nu
observ c\ dobitocul are
numai undi]e de firm\,
iar eu am b\] de alun. {i,
cu toate c\ natura tre-
buie admirat\, n-ar strica s\ prind [i vreo doi
pe[ti, c\ de stat cu nasu-n flori se poate [i-n
parc, f\r\ s\ pedalez trei ore ca vaca. ~n plus,
p`n\ [i un mare filosof ca mine tre’ s\ bage la
ma]. {i totu[i, de ce naiba nu prind nimic?
Adic\ eu s`nt fraierul lu’ \sta? De unde ai,
m\i, bani de jeep? Ai furat, asta ai f\cut! Stai
ca boieru’ [i te l\f\i cu curvele [i cotletele, `n
timp ce eu tre’ s\ vin la pescuit `n fiecare
weekend ca s\ nu fiu nevoit s\-mi duc ne-
vasta la cump\r\turi. C\ meseria de filosof
de balt\ nu e pl\tit\ `n România. {i, oricum,
jeepul t\u are o culoare na[pa!

Bobi

HOMEPAGE,  SWEET  HOME
de FLORIN L|Z|RESCU

flazarescu@@yahoo.com
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VOI  N-A}I  ~NTREBAT,  F|R|  ZAH|R V|  R|SPUNDE
de BOBO {I BOBI

LA  LOC  teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Lia pentru România
Importul de produse second-hand d\ na[tere unui „joc secund” al
reclamelor `mpreun\ cu care ne s`nt livrate. De aici, o serie de
situa]ii cel pu]in amuzante. Sorin Stoica, dac\ nu m\ `n[el, a adus
`n aten]ia publicului un magazin care vindea „Televizoare
Second-Hand la m`na a doua!”. Televizoarele „Second-Hand”
deveneau astfel o marc\ `n sine. Sloganul distribuitorului p\rea
mai nimerit pe targetul autohton dec`t: „Let’s make things better”.
La o plimbare `n decorul rustic românesc, nu mai e nici o mirare s\
dai peste un cioban care poart\, la second-foot, pantofi Puma, sau
s\ `nt`lne[ti un ]\ran care cose[te voios iarba, `mbr\cat cu tricou
Metallica, de parc\ „nothing else matters”. ~n Ia[i, de vreo c`]iva
ani circul\ tramvaie second-hand aduse din Germania. Pe multe,
au r\mas `nscrise mesaje publicitare care nu-[i mai g\sesc rostul,
pentru c\ fac reclam\ unor produse inexistente pe pia]a noastr\.
(Nu mai spun c\ persoanele ca mine – f\r\ cuno[tin]e de ger-
man\, dar curioase din fire – reu[esc s\ priceap\ doar c`te o pre-
pozi]ie, o conjunc]ie [i un articol, pe ici, pe colo.) {i pentru c\ toate
acestea trebuia s\ poarte un nume, le spun „epave publicitare”.

Lia Roberts, pasager prin politica româneasc\

Lumini]a
de la cap\tul butoiului

M ai `nt`i, s`mb\t\ noapte, România c`[tig\ medaliile de
bronz la Eurovision. Este ora doi[pe [i don’[oara pre-
zentatoare-traduc\toare de pe TVR1 ne informeaz\

c\ asta e cea mai bun\ performan]\ a noastr\ la „prestigiosul
concurs”, cam de c`nd s-a apucat românul s\ c`nte. Ce Ma-
ria T\nase, ce Zamfir, ce Madrigal, ce Celibidache (scuza-
]i-mi „cecefonia”!), ce Iris, ni[te fleacuri, ne-au ciuruit! A fost un
succes memorabil, `n care ne-am luptat pe via]\ [i pe moarte
cu Malta [i cu Grecia, cu Republica Moldova [i cu Turcia… Un
r\zboi al liliputanilor, adus la rang de Austerlitz muzical, `n
vreme ce alde Marea Britanie, Fran]a, Suedia ori Germania au
r\mas `n coada clasamentului.

S\pt\m`na nu se poate `ncheia `ns\ doar cu o victorie a
butoaielor. E vremea ca Pre[edin]ia s\ anun]e aducerea a-
cas\ a celor trei jurnali[ti lua]i ostateci `n Irak. Dar nu e vre-
mea [tirilor serioase, a analizelor de bun sim]. Nu, luni, la re`n-
toarcere, ̀ n Studioul Memorial Iosif Boda de pe TVR 1, se ana-
lizeaz\, cu mult\ transpira]ie [i deloc inspira]ie, ce e cu avi-
oanele astea Hercules. Presa de sticl\ e prins\ ̀ ntr-un joc de-a
„Traian Vuia c`nd era mic”, peror`nd pe marginea caracteris-
ticilor tehnice ale m\re]ului zbur\tor militar. Cuprins la r`ndu-mi
de febra detaliilor tehnice cu caracter inutil, zappez plin de spe-
ran]\ pe DDTV. R\m`n `ns\ dezam\git, constat`nd c\ b\ie]ii
de acolo nu s-au mi[cat repede [i n-au reu[it s\ fac\ un du-
plex cu adev\rata fiic\ a mamei Omida, care s\ aduc\ live spi-
ritul lui Aurel Vlaicu, pentru a-i afla p\rerea despre tehnica ae-
ronautic\ româneasc\ actual\. Singur\ `n acest noian de in-
forma]ii stupid-involuntar-simpatice, Cristina Liberis `ncearc\
s\-[i fac\ meseria. Inutil – c`nd credeam c-am sc\pat de f\-
cut autopsia p\s\rilor metalice, se sparge un pneu dreapta-fa]\
(vorba monumentalului Miki Alexandrescu-Formula 1) al Her-
cules-ului… Celelalte televiziuni reiau, seara, comentariile
pline de sens asupra dot\rii armatei române. Tema central\:
„Cu jafu’ \sta i-am adus noi acas\ pe jurnali[ti?”.

Miercuri seara, `n timp ce gazetari de frunte-ai ]\rii se
scuipau `n direct la „Na[ul” (nici nu mai [tiu de la ce anume `n-
cepuse…), AC Milan [i FC Liverpool ne-au oferit cel mai fru-
mos spectacol p\m`ntean cu extratere[tri. Finala Ligii Cam-
pionilor, transmis\ pe ProTV, mi-a acoperit, cel pu]in mie,
pentru trei ceasuri, urechile greu-`ncercate `n zilele de dinainte.
{i totu[i… La 3-0 pentru Milan, `ncercam s\ mi-l imaginez pe
Cristi Borcea de la Dinamo, dans`nd din buric [i de bra] cu
Silvio Berlusconi. Kitsch! La 3-3, mi s-a p\rut c\-l v\d pe Gigi
Becali c`nt`nd al\turi de fanii britanici „You’ll never walk a-
lone, b\\\!”. Kitsch! C`nd, la final, Paul Gerrard, mijloca[ul lui
Liverpool, s-a oprit un minut din hora bucuriei pentru a da m`na
cu adversarii, suprim`ndu-[i z`mbetul, spiridu[ul zbanghiu al
imagina]iei `mi d\dea coate s\-i v\d pe c`nt\re]ii români f\c`nd
acela[i lucru cu `nving\torii de la Eurovision, dac-ar fi ie[it pe
ultimul loc. N-am reu[it `ns\ dec`t s\ m\ g`ndesc la ziua in-
spirat\ din toamna lui 1940, c`nd, undeva ̀ n Liverpool, se n\[tea
discret John Winston Lennon. Am\nunt inutil totu[i pentru
civiliza]ia carpato-dun\rean\: el n-a reu[it niciodat\ s\ c`[ti-
ge Eurovisionul.



Lumini]a Marcu

~ n primul r`nd, comentato-
rii str\ini vorbesc despre
o carte cu foarte mult\ ge-

nerozitate (ne`n]eleg`nd prin
asta c\ s`nt binevoitori sau
laudativi, ci doar c\ scriu de-
spre carte, [i nu despre pro-
priile angoase, o povestesc,
o descriu, cele c`teva mii
de semne `i s`nt dedicate
`n `ntregime). ~n al doilea
r`nd, aceia[i comentatori
str\ini vorbesc normal de-
spre cartea respectiv\, ori-
c`t ar fi de speciali[ti,
scriu totu[i ca [i cum ar
vorbi `ntre prieteni de-
spre o carte care le-a pl\-
cut sau nu. C`teodat\
spun c\ au r`s `n ho-
hote, alt\ dat\, c\ au
pl`ns – [i nu mi s-a p\-
rut c\ ar fi considera]i
mai pu]in serio[i din
cauza asta. La noi?
Am citit despre post-
modernism, despre

surpriza de a vedea un poet c\
scrie un roman (c`nd o s\ sc\p\m
oare de aceste demodate [i pro-
vinciale prejudec\]i de specie [i
gen, ridicole mai ales `n cazul a-
cestui scriitor care a scris deja `n
toate speciile posibile, ameste-
c`ndu-le cu o ingeniozitate u-
nic\?), despre cum `[i dore[te cu
ardoare un scriitor care tr\ie[te
`n str\in\tate s\ fie pre]uit `n ]ara
de origine [i alte asemenea consi-
dera]ii filosofice...

{i pentru c\ deja am c\zut [i
eu `n primul p\cat [i am con-
sumat un spa]iu considerabil cu
ni[te comentarii exterioare c\r]ii
(dar m-am enervat, ce s\ fac...),
am s\ `ncerc m\car s\ nu cad [i
`ntr-al doilea [i am s\ v\ spun, c`t

Trec`nd c`teva s\pt\m`ni bune de la venirea lui
Andrei Codrescu `n România [i implicit de la
lansarea c\r]ii sale Casanova `n Boemia `n
române[te, am c\utat s\ citesc ce s-a scris deja
despre ea. La noi [i `n Statele Unite, unde cartea
a ap\rut ini]ial `n englez\, `n limba [i `n ]ara
adoptiv\ a scriitorului, `n urm\ cu trei ani. Nu
[tiu dac\ e un exerci]iu care se practic\
`ndeob[te `n critica noastr\, dar cred c\ e ceva
util [i semnificativ. Util pentru c\ e bine
`ntotdeauna s\-]i verifici intui]iile [i p\rerile,
semnificativ pentru c\ se v\d foarte bine
diferen]ele dintre cum scriu criticii str\ini [i
cum o fac comentatorii români. Aceste
diferen]e s`nt multe [i n-o s\ m\ opresc
acum asupra lor. Voi puncta `n cele ce
urmeaz\ doar dou\, mai importante.
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DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI  CU  BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@@yahoo.com

Culegerea de texte politice [i cultural-politice scrise de Ioan Petru Culianu cuprinde articole publi-
cate, `ntre decembrie 1989 [i decembrie 1990, `n s\pt\m`nalul „Lumea liber\ româneasc\” din New
York. Volumul include, de asemenea, trei dialoguri cu I.P. Culianu [i dou\ povestiri-parabole politice
(„Interven]ia zorabilor `n Jormania” [i „Jormania liber\”). Filosoful critic\ virulent realit\]ile politice din
România post-decembrist\, sus]in`nd teoria c\ `nl\turarea regimului lui Ceau[escu nu a fost rezul-
tatul unei revolte populare, ci un experiment al K.G.B.

„Culianu crede c\ evenimentele care au dus la sf`r[itul lui Ceau[escu nu au fost o revolu]ie, ci o lo-
vitur\ de stat prin care unii dintre liderii vechi r\m`neau la putere. El e convins c\, `n noul climat creat
`n România, vechii comuni[ti [i-au g\sit alia]i naturali `n urma[ii extremei drepte [i reafirm\ neobosit
aceste puncte de vedere, `n articole [i interviuri, ca [i `n unele proze ale sale, care s`nt alegorii trans-
parente, satire mai provocatoare dec`t orice declara]ie politic\.” (Umberto Eco)

I.P. Culianu, P\catul `mpotriva spiritului. Scrieri politice, edi]ia a II-a ad\ugit\,
traduceri de Corina Popescu, Claudia Dumitriu, Tereza Culianu-Petrescu, Dan Petrescu,
colec]ia „Biblioteca I. P. Culianu”, Editura Polirom, 272 de pagini, 225000/ 22,5 lei

Andrei Codrescu,
Casanova `n Boemia

traducere de Ioana Av\dani,
colec]ia „Biblioteca Polirom”,
Editura Polirom, 2005

Tiv de c`ntec

M i-ar trebui un spa]iu filantropic, lene[, cuprins `ntre gar-
duri de m\r\cini[uri `mpletite, [i un [ezlong longilin,
[i-o lumin\ c\zut\-n p\cat, cu mari raze sugrumate

printre frunze deja cercetate de sl\biciunile anotimpului, le-
[urile lor str\vezii putrezind pe paginile `ntoarse `ncet, tic\it,
de sufletul calm cititor. {i o cea[c\ m\rea]\ de teracot\, cu ca-
feaua aburind extatic deasupra ierbii sub]iri, [i-un tren mar-
far, c-un singur vagon de persoane, ad\ugat chiar l`ng\ loco-
motiv\, trec`nd, trec`nd, trec`nd, metameric, r`m\ uria[-trans-
lucid\, la care s\ privesc pierdut femeile de-o clip\ de la gea-
muri… [i un aer limpede [i rece, str\puns de izul fructelor ro-
tunde de pe jos, [i-un motan sosind agale spre piciorul meu
divin, ca s\-i adore, cu spinarea pufoas\, man[eta panta-
lonului. {i `n fa]\, desigur, s-ar afla nu zidul lui Meyer, ci aie-
vea cel de c\r\mid\, al magaziei pline cu lemne pentru ier-
nat, stupii strica]i de melancolia Reginei albinelor, tocile vechi
de piatr\ dur\, unelte fanate de dulgherie, doage [i cercuri
de butoaie-n ruin\, borcane ciobite de-amor, fer\straie cu din-
]ii rup]i `n cioatele iubirilor de alt\dat\… Iar `n spate, un lan fo[-
nitor de porumb m-ar feri de orice primejdie. A[ `ntinde m`na [i
a[ m`ng`ia un copac apropiat pe scoar]a c\l\torit\ de furnici
gr\bite, a[ abandona-o [i pe cealalt\ [i-a[ descoperi un m\r
bun de m`ncat, acri[or, zemos. Nu mi-a[ da seama de prelin-
gerea timpului. Poate c\ uneori a[ a]ipi, cu chipul iubitei `n
g`nd, [i m-a[ trezi apoi, uit`nd c-am adormit, uimit, um\r la u-
m\r c-un flutur obosit [i d`nsul. Cred c-a[ `n]elege c\-i sear\,
c\-s singur [i c\ a mai sc\zut o zi. {i m-a[ bucura de cea vii-
toare, fin irizat-n iluzii r\bd\tor deslu[ite de `nsu[i Michel de
Montaigne!!!

* * *

Tratat de cioplit sm`nt`na. 1) Pentru a `nc\lzi aerul `ntr-o `n-
c\pere prea rece este nevoie de un purice, Absurdico! Odaia
va deveni `n\bu[itoare, dup\ c`teva miliarde de s\rituri, da-
torit\ frec\rii elementelor componente. 2) Lua]i dou\ oglinzi
de m\rimi diferite. Sp\rge]i-le pe podea `n fa]a Mi[toacei I-
deale. ~ngenunchea]i `n ]\nd\ri [i `mbr\]i[a]i-i genunchii. D`n-
sa, dep\[it\-n diftin\, v\ va obloji r\nile cu propria-i lenjerie
f\cut\ f`[ii. 3) Nu te culca niciodat\ cu lame de ras `n cear-
ceafuri nocturne, Absurdico. La fiece mi[care lasciv\ exist\
posibilitatea unor t\ieturi extrem de r\ut\cioase. {i-n plus,
vei visa numai cerbi lop\tari [i [erbeturi de p\l\mid\. 4) O pi-
c\tur\ de ap\, c\z`nd pe unghie, despic\ fanera divin. De-
getul m`inii cap\t\ astfel, la v`rf, aripe scurte, puternice, deli-
cios zb`rn`ite. Normal s\ se desprind\ de l`ng\ celelalte [i s\
s\ zboare spre mine. 5) Vigilen]a sticlelor cilindrice const\ `n
cantitatea de o]et de mere con]inut\. 6) Crinii s`nt scape]i! 7)
Bate a[chii de lemn, cu ciocanul, `n ugerele vacii. Mulsul obo-
se[te mintea. 8) Atac\ tencuiala pere]ilor ve[nic perpendicu-
lari cu s`nii, iubito! C\r\mida transport\ afect, `mbie la scris
[i citit. 9) Zmulge din p\m`nt un gard cu tot cu st`lpi [i ascun-
de-l sub pat. ~n zori, pe furi[, a[az\-l la loc f\r\ ca nimeni s\
observe ceva. {i-ai `mplinit astfel destinul!

* * *

Fi[\ pentru romanul poli]ist. De descoperit un motto. Exem-
plu: „Fantomas! – Vous dites? – Je dis... Fantomas. – Cela
signifie quoi? – Rien… et tout! – Pourtant, qu’est-ce que
c’est? – Personne… mais cependant quelqu’un! – Enfin, que
fait-il ce quelque’un? – Il fait peur!!!!” (Pierre Souvestre et
Marcel Allain, Fantomas). Ori: „Si Rocambole est mort, Fan-
tomas existe!” (Tot ei, Juve contre Fantomas). De meditat
ad`nc la ac]iune, pe br`nci, `mpreun\ cu c-o tip\ de-a lui Gau-
gain (`n Tahiti) sau de-a lui Renoir (`n balie), p`n\ c`nd, `ntr-o
dup\-amiaz\ tainic\ de `nceput de mileniu, e[ti g\sit mort
l`ng\ un pumnal `nfipt `n gaura f\cut\ de glontele unui pistol
(d`nsul, pistolul cu ]eav\ oval\, murat `n prealabil `ntr-un bor-
can, printre ardei iu]i]i, ]eline dulci, romantice, afrodiziace,
p\tl\gele mov, plutind placentar `n saramuri à la Smerdea-
kov!) `n peretele camerei galbene, `nchise pe din\untru [i pe
dinafar\ cu aceea[i cheie masiv\ de marmelad\ aurit\, argin-
tat\, bronzat\, rujat\… Ad\ug`nd, eventual, o Doamn\ necu-
noscut\, de-o frumuse]e r\pitoare, ce trece `n fiecare zi, `n
jurul orei zece diminea]a, peste un butoi plin cu p\l\rii b\rb\-
te[ti, t`r`nd, gra]ioas\ [i tandr\, `n zgarda flexibil\ de aer, pri-
m\ria ora[ului…

„Casanova `n Boemia”

sau [tiin]a fruntariilor



C`teva „insule de Europ\” `n centru [i o
vast\ periferie – a[a se poate defini Bu-
cure[tiul de mai bine de un secol. Dac\
uit\m de propriile iluzii [i ne interzicem
nostalgii confuze, Capitala ne apare ca
un ora[ al contrastelor ilare, al nease-
m\n\rii [i al neamestecului social – asta
se cite[te `n notele c\l\torilor str\ini pe
meleagurile noastre [i asta `n]eleg [i ro-
m=nii lucizi din aproape 550 de ani de
istorie atestat\.

Adrian Majuru, Bucure[tii mahalalelor
sau periferia ca mod de existen]\,
Editura Compania, 2003, 280 de pagini,
265000/ 26,5 lei
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„Dup\ succesul de critic\ al romanului Sigma, dup\ a treia edi]ie a romanului Saludos, o nou\
carte de Alexandru Ecovoiu e `n m\sur\ s\ suscite un mare interes. Ordinea nu mai e o para-
bol\ a vie]ii ca o c\l\torie, cum fusese Saludos, nu mai e o rediscutare a unui principiu bi-
blic, cum fusese Sigma. E, pur [i simplu, un roman politic de actualitate, dintr-o categorie pe
care o considerasem disp\rut\ sau, oricum, pe cale de dispari]ie. Op]iunea prozatorului e
surprinz\toare. Stilul s\u narativ e `ns\ acela[i dintotdeauna: o demonstra]ie logic\, foarte
str`ns\, concis\, de o simplitate derutant\. Alexandru Ecovoiu propune o carte foarte impli-
cat\ `n dezbaterile despre destinul lumii contemporane, despre criza valorilor ei. E un ro-
man-eseu despre limitele libert\]ii, relevate prin intermediul unui dictator c\zut `n derizoriu.
C`nd lumea din jurul nostru nu merge bine, `n fiecare dintre noi se poate na[te, pur experi-
mental, un dictator care `[i face iluzia c\ ar putea rezolva problema mai repede dec`t orice
democra]ie.” (Ion Simu])

Alexandru Ecovoiu, Ordinea, prefa]\ de Ion Simu], colec]ia „Fiction Ltd”,
Editura Polirom, 272 de pagini, 229000/ 22,9 lei

SSEEMMNNAALL

se poate de firesc, cum mi s-a
p\rut penultimul roman ameri-
can al scriitorului de origine ro-
mân\ Andrei Codrescu.

OO  sseexxuuaalliittaattee  ggeennttiill\\,,
ffeemmiinniinn\\  [[ii  nneeaaggrreessiivv\\
~n primul r`nd este un roman in-
finit de erotic, de[i nu `n sensul
acrobatic-repetitiv-demonstrativ
cu care ne-au obi[nuit unii scrii-
tori români, de la Nicolae Bre-
ban la Ioana Baetica. Casanova
`n Boemia este un text magic afro-
diziac, care te prinde `ntr-o re]ea
vr\jitoreasc\ ]esut\ din toat\ ga-
ma senzualit\]ii, de la `ndr\zneli
fine, atingeri suave [i jum\t\]i de
gesturi la infernale jocuri inces-
tuoase, aproape incredibile, scan-
daloase [i totu[i... at`t de firesc
scrise. Iat\: „Fata, dezbr\cat\, se
`ntinse pe pat al\turi de p\rin]ii
ei, ca s\ asiste la misterul propri-
ei concep]ii. Casanova f\cu dra-
goste cu mama `n minunate fe-
luri, dar se retrase `n momentul de
extaz, de team\ s\ nu se repete
accidentul care o crease pe fiic\,
`n urm\ cu [aisprezece ani. Cu
delicate]e, virgina Leonilda str`n-
se efluviul tat\lui ei `ntr-o ba-
tist\, ajut`ndu-[i `n acela[i timp
mama s\-[i des\v`r[easc\ pl\ce-
rea. Peste ani, s-au re`nt`lnit `n
`mprejur\ri extraordinare, printre
care aceea c\ so]ul `n putere, dar
v`rstnic, al Leonildei l-a rugat pe
Casanova s\ conceap\ pentru el
un copil”. Sigur c\ citatul, ca ori-
ce citat, e scos din context [i pare
mai dur dec`t este de fapt a[ezat
`n text. Cartea nu este o colec]ie
de asemenea pasaje aiuritoare, ci
mai degrab\ un continuum stilis-
tic-licen]ios, asem\n\tor, de pild\,
C\lug\ri]ei lui Diderot sau celor
1001 de Nop]i arabe, `n care epi-
cul, eroticul [i filosoficul se omo-
genizeaz\ magistral. {i `nc\ o ob-
serva]ie referitoare la erotismul
creat ingenios `n jurul unui Ca-
sanova b\tr`n [i lipsit, biologic,
de vigoarea care l-a f\cut, `nc\
din timpul vie]ii, primul amant al
Europei: sexualitatea nu mai este
una falocratic\, jocurile nu mai
s`nt obsesiv obediente fa]\ de b\r-
batul etern, ci este o sexualitate
feminin\, gentil\ [i neagresiv\,
fundamental anti-Sade-ic\. De
fapt, personajul principal al ro-
manului lui Casanova este feme-
ia, fie c\ este aceast\ femeie fas-
cinanta Laura, servitoarea-muz\,
fie c\ este Libussa Moldau, fe-
meia [amanic\ ce viseaz\ viito-
rul Europei, fie c\ este Henriette,

cea care: „I-a l\sat doar c`teva
cuvinte incrustate cu inelul cu
diamant pe geam. Tu oublieras
Henriette, aussi. O s-o ui]i [i pe
Henriette. N-a uitat-o nicic`nd”.
Pentru c\ scriitorul a intuit exact:
cuceritorul adev\rat nu este un
`mp\unat ridicol [i agresiv, ci b\r-
batul-prieten, cel cu care aceste fe-
mei extraordinare „`[i deschi-
deau inimile [i discutau despre
tot felul de lucruri, oric`t de ba-
nale sau aparent artificiale”. Iar
extazul, culmea extazului era a-
tins\, c`teodat\, nu prin cine [tie
ce artificii vicioase, ci dup\ o dis-
cu]ie despre arta literar\ a unor
confra]i ca Voltaire sau Goethe.

SSccrriiiittoorruull  CCaassaannoovvaa  aa
oobb]]iinnuutt,,  pprriinnttrr-uunn  ppaacctt
mmiisstteerriiooss,,  nneemmuurriirreeaa  

~n al doilea r`nd, Casanova ̀ n Bo-
emia este un roman despre lite-
ratur\ [i despre condi]ia scriito-
rului, „un b\tr`n f\r\ din]i ajuns
`n situa]ia de a implora lumea
s\-i cumpere cuvintele”, un cre-
ator care tr\ie[te drama (dar [i
triumful) con]inutului ce cov`r-
[e[te forma: „~n definitiv, citito-
rii erau fermeca]i de con]inutul
aventurilor, [i nu de farmecul po-

vestirii. Fuseser\ at`t de vr\ji]i
de aventur\, `nc`t `i ignorau ade-
v\rata natur\. Scriitorul Casano-
va se f\cuse invizibil prin st\p`-
nirea des\v`r[it\ a artei poves-
tirii”. ~ntr-o conversa]ie cu Goe-
the, Casanova sper\ c\ acesta e la
curent cu traducerea sa `n ita-
lian\ a Iliadei, dar scriitorul ger-
man `l pune repede la locul lui:
„Iliada? Nu. Am auzit de cel
care a `nnebunit mai multe femei
dec`t Ludovic al XV-lea...”. Nici
Sartre nu e mai complezent, iar
Rimbauld e, din p\cate, influen-
]at tot de rivalul s\u literar, Mar-
chizul de Sade. De[i am`ndoi, `m-
preun\ cu Flaubert, Stendhal [i
cu al]ii, stau de vorb\, f\r\ s\
[tie, cu scriitorul Casanova, cel
care a ob]inut, printr-un pact
misterios, nemurirea.

~n fine, este un roman despre
frontiere, `n toate sensurile posi-
bile, de la grani]ele fizice (Casa-
nova este un vene]ian r\t\citor a-
tins de dorul sublimului ora[ na-
tal), la grani]ele sociale, `ntr-o
vreme a revolu]iilor: „Casanova
ar putea fi acum `n Fran]a, `n
fruntea revolu]iei. Dar cuno[tea
prea bine prostia [i cruzimea gloa-
tei. S`nt opusul unui nobil, g`ndi
Cavalerul. De bine, de r\u am fost
toat\ via]a un intrus, un infrac-

tor, un demolator de frontiere, [i
institu]iile care men]in grani]ele
au avut un inamic hot\r`t `n
mine. Din fericire, aristocra]ii, a
c\ror treab\ e s\ men]in\ inte-
gritatea micilor lor state, nu [i-au
dat seama. Tehnicile mele de a
r\m`ne invizibil au fost multe [i
felurite. Uneori m\ uimesc pe
mine `nsumi cu inteligen]a de-
ghiz\rilor, de[i cele mai bune s`nt
de obicei, cele mai simple. De-
sigur, tr\ind at`t ar fi trebuit ca
trecerea hotarelor s\-mi par\
floare la ureche, dar, destul de
curios, [tiin]a fruntariilor a ]inut
pasul cu longevitatea mea. Mi-e
aproape imposibil acum s\ p\c\-
lesc sistemul, a[a cum o f\ceam
odat\”. Dintre toate posibilele a-
propieri autobiografice evidente,
de la frenezia amoroas\ m\rtu-
risit\ `n preambul („autorul `i este
recunosc\tor, f\r\ urm\ de c\in-
]\, propriei vie]i pentru c\ i-a a-
prins inima de nici nu mai [tie
c`te ori”), p`n\ la condi]ia de
scriitor pe care o `mparte cu ce-
lebrul libertin, aceast\ „[tiin]\
(comun\) a fruntariilor” este,
cred, cea care l-a ajutat pe An-
drei Codrescu s\ scrie o carte at`t
de tulbur\toare despre un perso-
naj at`t de periculos, deopotriv\
pentru literatur\ [i pentru bunele
moravuri.

Noi apari]ii
la Editura LiterNet

Piesa de teatru
Busurmanii din Cr`ngul
de Jos
de Géza Szõcs, gratuit
la LiterNet

Busurmanii din Cr`ngul de
Jos este o pies\ provocatoare
[i incomod\, o `mbinare a
„oportunismului [i
relativismului moral care
conduc destinul unei
comunit\]i lipsite de memorie
[i, `n consecin]\, [i de valori
solide, culturale [i de
civiliza]ie”, consider\ Alina
Nelega. „Alegoria scriitorului
Géza Szõcs se poate aplica
f\r\ cru]are [i la destinul românilor, [i la cel al moldovenilor
sau ucrainenilor, chiar [i la al s`rbilor sau macedonenilor – ca
[i al altor popoare [i popula]ii care au sim]it efectele dictaturii
[i inculturii, `nv\]`nd s\ supravie]uiasc\ prin orice mijloace.”
Géza Szõcs imagineaz\ o localitate – numit\ Cr`ngul de Jos,
care, la o modificare din 1919 a grani]elor Ungariei, a optat s\
treac\ de partea celui mai puternic. C`nd conduc\torul statului,
S`ngemorut, viziteaz\ localitatea, `nso]it de regele unei ]\ri
africane, locuitorii [tiu c\ a[ezarea va fi demolat\, iar ei –
str\muta]i. Solu]ia aleas\ pentru a supravie]ui este s\ treac\ la
mahomedanism, s\ devin\ musulmani sau „busurmani” [i s\
cear\ sprijinul [i azilul politic regelui african, ba chiar s\-[i
schimbe [i culoarea pielii, devenind negri.

Scriitorul clujean Géza Szõcs, un reprezentant important al
literaturii maghiare `n România, a fost laureat, de-a lungul ani-
lor, al unor premii importante precum Premiul pentru Debut al
Uniunii Scriitorilor din România, urmat la scurt\ vreme de
Premiul Herder.

Tudor Octavian:
Povestiri foarte scurte.
~nt`mpl\ri interesante
din via]a lui Vasile B.
Caiet cu subiecte

Volumul lui Tudor Octavian
este o colec]ie de povestioare
„despre prostie [i despre
diversele ei forme”. A[a cum
remarc\ Marius Chivu:
„scriitorul br\ilean
`nregistreaz\ cu deta[are
situa]ii, dialoguri [i detalii pe
care le poveste[te cu calm,
`nv\]`ndu-ne subtil cum s\ ne
bucur\m de spectacolul

tragi-comic al lumii `n care tr\im cu to]ii”. „O bun\ parte din
«`nt`mpl\ri» au un t`lc, o idee, ele se bazeaz\ pe o
infrastructur\ uneori abia perceptibil\. Scriitorul constat\ un
adev\r, o stare de fapt, o formulare general\, uneori banal\,
`ns\ `ntotdeauna semnificativ\, construit\ pe o metafor\ sau pe
un paradox, [i le ofer\ spre reflec]ie ca pe ni[te descoperiri
universal-valabile. Astfel, multe povestiri, `nt`mpl\ri [i
`nsemn\ri au un s`mbure de filosofie practic\, pe care proza-
torul `l scoate la lumin\, f\c`nd literatur\ pe spa]ii mici tocmai
din aceast\ cvasi-revela]ie.”

Ambele volume pot fi desc\rcate gratuit, `n format pdf, de pe
site-ul Editurii LiterNet, la adresa http://editura.liternet.ro.

Andrei Codrescu „i-a scris” lui Casanova memoriile din ultimii s\i ani de via]\

hhttttpp::////wwwwww..lliitteerrnneett..rroo



Interviu de R. Chiru]\

De ce crede]i c\ Paradisul arat\
ca tablourile lui Dumitru Gorzo?

Am abordat dou\ feluri de Paradis. A nu
se confunda cu Raiul. E vorba despre Pa-
radisul mitic, cel cu Adam [i Eva [i cu
Doamne-Doamne care face nu [tiu ce. {i
apoi Paradisul istoric, care nu e altceva de-
c`t nevoia de Paradis sau felul nostru de
a ne raporta la ideea de Paradis. ~n Pa-
radisul mitic, Doamne-Doamne `l face
pe Adam, o face pe Eva [i mai apar [i alte
lucruri, al]i mun]i[ori de tip Lilith. Pa-
radisul istoric e, practic, cel actual, iar pe
acesta l-am sc\l`mb\it pu]in. Eu vorbesc
aici despre nevoia de Paradis, o no]iune
purist\ de Paradis, nevoia de Hawaii, de
sex, drugs & violence. Totul e tratat `ntr-o
cheie ironic\. {i, `n afar\ de ironie, eu
cred c\ a[a a ar\tat na[terea primului om.
Cred c\ a fost dureroas\.

Totul tratat `ntr-o cheie ironic\, dar [i
pornografic\...

Unii mi-au spus c\ s`nt pornograf [i anti-
ortodox. Nu s`nt
pornograf, pur
[i simplu s`nt
un om c\ru-
ia nu-i pla-
ce ca `n ju-
rul lui s\ e-
xiste lucruri
ce ar trebui
s\ se `nt`m-
ple `n mod
clar [i nu se `n-
t`mpl\. Adic\ o ex-
pozi]ie cu tem\ ero-
tic\ de la cap la coa-
d\, un

demers coerent. A[a ceva nu a existat nici-
odat\ `n România.

Dar de ce ar trebui s\ existe?

Pentru c\ face parte din normalitate. Asta
numesc eu normalitate. Toat\ lumea ve-
de [i tr\ie[te a[a ceva. Mai mult, exist\ [i
un public numeros pentru astfel de abor-
d\ri – [i de aceea nu mi se pare eficient
s\ fac ni[te desene mici. De multe ori am
fost acuzat c\ vreau neap\rat scandal,
de[i nu asta e ideea. Dac\ a[ fi dorit cu
adev\rat scandal, f\ceam cu totul alt\
expozi]ie.

Adic\?

Adic\ m\ luam, de exemplu, de B\sescu.
Nu m\ intereseaz\ scandalul, prin ur-
mare. Fac ce am chef, c`nd am chef. Ches-
tia asta poate c\ e pu]in nasoal\, c\ci
dac\ am face to]i numai ce am avea chef…
Ei bine, eu s`nt un om echilibrat, n-am

chef de lucruri nasoale. 

Totu[i, exist\ `n arta
dumneavoastr\, `n

tablouri [i o
tendin]\ de a
scandaliza. A]i
st`rnit nenum\-
rate controverse
atunci c`nd a]i
prezentat o
Catedral\ a
M`ntuirii
Neamului
realizat\,
printre altele,
[i din sl\-

nin\ (aprilie
2004, la
galeria
Hanul cu

Tei, Bucu-
re[ti). Atunci

a]i fost cata-
logat ca blasfe-

miator.

N-a fost vorba de-
spre blasfemie,
a fost o reac]i-

e. Pentru c\,
`n mod cu totul
ciudat, societa-
tea civil\ nu a
reac]ionat sau a

reac]ionat prea pu-
]in la o groz\vie cu

un iz electoral clar. Era al doilea abuz `n
acela[i an f\cut de puterea de la Bucu-
re[ti, iar clientul num\rul unu a fost Bi-
serica Ortodox\ Român\. ~mi pare r\u,
asta este! Primul meu manifest l-a vizat
pe {tefan cel Mare, care a fost [i el a-
mendat `ntr-o expozi]ie („F.A.Q about
Steven the Great”, decembrie 2004, Ga-
leria H’Art, Bucure[ti – n.r.), iar al doi-
lea – Catedrala M`ntuirii Neamului. Erau
multe abuzuri pe care le-am amendat `n
felul `n care m-am priceput.

Ca urmare a celor dou\ expozi]ii, `n
care au fost prezentate Catedrala
sau ipostaze ale lui {tefan cel Mare,
o revist\ cultural\ v\ numea, pe
dumneavoastr\ [i pe colegii
dumneavoastr\, „demistificatori
ironici” [i „inofensivi fanfaroni”.

Cu demistificator ironic s`nt de acord,
dar at`t. A[ vrea s\ revin la Catedrala M`n-
tuirii Neamului. Expozi]ia aceea a rea-
dus sau a `nt\rit cumva o anume atitu-
dine care exista `n r`ndul oamenilor `m-
potriva chestiunii respective. Chiar [i a[a,
eu nu s`nt cu sabia `n fa]\, s`nt un artist
care, din c`nd `n c`nd, are pu]in mai mult\
audien]\ dec`t un om obi[nuit de pe stra-
d\ – [i atunci mi se pare firesc s\ reac-
]ionez. Denun] lipsa de implicare social\
a arti[tilor [i a celor care au putere.
Nu putem s\ ne `nchidem `n turnuri de
filde[.

A]i avut c`teva expozi]ii [i peste
hotare. Cei de acolo au fost la fel de
deranja]i de lucr\rile dumneavoastr\,
la fel de pudici?

Cu pornografie nu am ie[it niciodat\
afar\. Dar un director, destul de renumit,
al unui muzeu din Paris mi-a spus c\ la
ei n-ar rezista mai mult de o s\pt\m`n\ o
expozi]ie de-a mea,  pentru c\ lumea ar fi
deranjat\. S`nt experien]e de care ei au
avut parte la un moment dat, etape pe
care le-au dep\[it deja, iar acum s-ar pu-
tea s\-i deranjeze...

Totu[i, nu a]i pictat tot timpul doar `n
aceast\ not\ erotico-pornografic\. ~n
urm\ cu c`]iva ani, a]i participat la o
tab\r\ de crea]ie unde a]i prezentat

icoane. Cum a]i parcurs, prin
urmare, acest drum de la iconografie
la pornografie?

S\ fac o u[oar\ parantez\. Am mers la
Vene]ia, la `nceputul anului acesta, [i am
v\zut Uciderea pruncilor. Ei, eu am per-
ceput lucrarea asta ca pe o mare scen\
erotic\. Subiectul ]ine cumva de icoan\
[i cred c\ putem s\ o punem [i `ntr-o
biseric\, dar acolo erau numai femei con-
torsionate, cam ca atunci c`nd sufer\ de
pl\cere, privite din spate. ~n fine, mi s-a
p\rut sau chiar erau… Nu cred c\ ar fi o
foarte mare distan]\. La tab\ra aceea de
crea]ie nu am prezentat icoane `n sensul
habotnic. Cred c\ n-am respectat, `n foar-
te multe r`nduri, canoanele. Era acolo un
Avraam sa[iu. Sau Noe, nu mai ]in minte
exact. M-am jucat pu]in deci [i `n cazul
acela. A fost o chestiune pe care am
f\cut-o acum vreo c`]iva ani [i venea
dup\ o perioad\ `n care am activat cu
grupul „Rostopasca”. Pictam cu ei la fel
ca acum. Deci n-a fost nici o pauz\, pur
[i simplu am fost..., n-a[ putea s\ spun
inegal, ci diferit de la o perioad\ la alta.
Am proiecte diferite, de fapt, lucrez `n
proiecte. Poate anul viitor o s\ pictez o
biseric\. Nu m-ar mira. Nu [tiu cine mi-ar
pune la dispozi]ie o biseric\, dar…

V\ considera]i un deschiz\tor de
drumuri `n România? ~ntr-un interviu
declara]i c\ a]i f\cut un bine
abord`nd pornografia `n pictur\.

Da, cred asta, pentru c\ era o zon\ nebi-
fat\. Arta româneasc\ are o gr\mad\ de
g\uri. S-ar putea s\ gre[esc aici, dar nu
[tiu nici un pictor român abstract care s\
fie `ntr-adev\r bun. Nu exist\. La noi lu-
crurile care ar trebui s\ se `nt`mple la un
moment dat se `nt`mpl\ prea t`rziu. Cu
alte cuvinte, s`ntem tot timpul `n urm\.
Uite, s`nt foarte la mod\ acum zonele de
noi media, care `n Occident erau `n vog\
acum doi ani. Dar `n acest spa]iu lucrurile
merg rezonabil, `n timp ce `n art\ noi
eram, de cele mai multe ori, ̀ n urm\ cu 50,
100 de ani. Iar asta este `ntr-adev\r o pro-
blem\, una care ]ine, dac\ vre]i, de sta-
tistic\. Po]i s\ pari prost [i probabil c\ e[ti.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

n\scut la 21
martie 1975
tr\ie[te [i
lucreaz\ `n
Bucure[ti
a absolvit
Universitatea
de Arte
Bucure[ti
a participat la
prestigioase
evenimente
na]ionale [i
interna]ionale:
„Non-Stop
Painting”,
Galeria Eforie,
Bucure[ti;
„Transitionland”,
Muzeul
Na]ional de
Art\, Bucure[ti;
„Junge
Rumanische
Kunst”– Mün-
chen, Germa-
nia; „Rostem-
platia” – video,
Argos project
2000, Vevey,
Elve]ia
c`teva dintre
tablourile sale
s`nt expuse `n
recent infiin-
]atul Muzeu de
Art\ Contem-
poran\ de la
Bucure[ti
este c`[tig\torul
premiului
funda]iei
ARTEXPO
(2001) [i al
premiului
F.R.A. (2002)
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Sl\nin\ pentru m`ntuire
Constat c\ [i `n ultima dumneavoastr\ expozi]ie, „Welcome
in Paradise”, reapare sl\nina `n titlul unei lucr\ri. La
Catedrala M`ntuirii Neamului a]i folosit-o ca element de
lucru. De unde aceast\ „aplecare” spre sl\nin\?

Eu vin din Maramure[, iar la mine acas\ lumea se raporteaz\
`ntr-un mod pozitiv la sl\nin\. Atunci c`nd am ajuns `n Bu-
cure[ti, mi-am dat seama c\ aici, pentru toat\ lumea, sl\nina e
un lucru nasol, un aliment care reprezint\ s\r\cia. {i am `n]eles,
dup\ scurt timp, [i de ce: pentru c\ aici se prepar\ o sl\nin\ foarte
proast\. La mine se m\n`nc\ una bun\... Ca o parantez\, ar trebui
spus c\ acea Catedral\ a M`ntuirii Neamului nu am f\cut-o cu
sl\nin\ de la mine de acas\, ci cu cea din Bucure[ti.

„Poate anul viitor
o s\ pictez o biseric\”
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A]i declarat, la un moment dat, c\ atunci c`nd nu pute]i tr\i din
art\ face]i tot felul de activit\]i conexe. Adic\, ce face]i mai
exact?

La un moment dat, f\ceam acoperi[uri. Am doi fra]i care
construiesc, unul dintre ei face un master `n [tiin]ele cogni]iei [i,
`n acela[i timp, acoperi[uri. La el `n echip\, eu eram tot timpul
cu cele mai pu]ine studii [i cel mai prost. Am doar un master la

Arte Plastice. A[a c\, din c`nd `n c`nd, m\ al\tur unei echipe de
erudi]i care face cu totul altceva, respectiv acoperi[uri.

Fratele dumneavoastr\ mai mic mi-a spus la intrarea
la expozi]ie c\ s`nte]i misogin. S`nte]i?
Fratele meu confund\ tot timpul lucrurile. Nu a[ putea spune c\
s`nt misogin. Cred c\ misoginismul e altceva. Ce dracu’ s\
spun… S`nt un om normal.

Numirea animalelorNumirea animalelor

Moartea [i cavalerul

`ntrebarea moarte n-are interviu
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La vernisarea expozi]iei „Bine a]i
venit `n Paradis/ Welcome to
Paradise” s-a stat la r`nd ca, pe
vremuri, la lapte. Deoarece
Galeria H’Art din Bucure[ti este
una destul de mic\, zeci de
oameni, `n majoritate tineri, au
a[teptat afar\ pentru a li se face
loc, pe r`nd, `n\untru. I-a
`nt`mpinat pe to]i, `nc\ de la
intrare, tabloul Facerea omului, `n
care un falus enorm [i cu pene
sufl\ asupra b\rbosului Adam gata
`mbr\cat. ~n st`nga, o femeie, care
nu mai pare de mult virgin\, sare
`n coarnele unui taur, `ntr-o lucrare
cu un titlul apocaliptic: Eva
emancipat\, travers`nd s\lb\ticia
lui Lilith dup\ ce a s\rit capra
pentru pedepsirea adulterului din
S\cel. Stegule]ele de sl\nin\
simbolizeaz\ victoria. Dumitru

Gorzo nu pierde timpul [i afi[eaz\
[i pre]ul de v`nzare pe o bro[ur\:
4.000 de euro. ~n viziunea
pictorului, Limitele cunoa[terii
cost\ numai 1.300 de euro. Se
vede treaba c\ `n Paradis
cunoa[terea se d\ ieftin.

V-a]i `ntrebat vreodat\ cum ar fi
ar\tat un cal troian dac\ ar fi fost
construit de daci? Ne explic\ din
pensule tot Dumitru Gorzo: nu ar fi
fost cal, ci porc [i, cel mai
important, ar fi avut trei s`ni de
femeie. Luate la `nt`mplare.
Femeile, evident.

Titlul exact al acestei mici
explica]ii pseudoistorice: Femei
dace la por]ile Troiei, ma[ina porc
sau ghici ale cui s`nt cele trei ]`]e.
Acril pe p`nz\, 1.500 de euro.
V`ndut\ pe loc unui cunoscut [i
cunosc\tor al lui Gorzo. Pictorul

declara la un moment dat c\ unii
oameni ar dori s\ `i cumpere
tablourile, dar se r\zg`ndesc brusc
dup\ o discu]ie cu nevasta. Joi, 19
mai 2005, nu a mai fost cazul. La
expozi]ie au venit `n majoritate
femei, fascinate de penisurile
m\rite [i distorsionate [i de
vaginurile supraevaluate. De altfel,
toat\ lumea a b\ut vin ro[u [i s-a
bucurat. ~nc\ o victorie `n fa]a
falsei pudibonderii a românilor.

Vernisajul de joi nu a avut
`nceput, nici final. Doar o or\ de
deschidere, 18.00, evident,
nerespectat\. N-a fost nici un
maestru care s\ `[i dea public cu
p\rerea [i nici un critic care s\
laude. Fiecare a avut libertatea de
a-[i extrage propriul Paradis din
cel al lui Dumitru Gorzo [i apoi s\-l
duc\ acas\.

Nu m\ a[teptam s\ apar
la un post de televiziune

Anul trecut, prin octombrie, un post de televiziune a
prezentat un experiment al dumneavoastr\ – mai
exact, c`teva figurine lipite pe cl\dirile din Bucure[ti –
ca fiind o lucrare satanist\. De unde crede]i c\ a
pornit confuzia? Postul respectiv a intervievat [i ni[te
speciali[ti...

O s\ r\spund cit`ndu-l pe un prieten de-al meu: postul
respectiv a `ntrebat [i ni[te arti[ti, probabil i-a `ntrebat pe
ni[te impresioni[ti. Cred c\ l-a `ntrebat pe Monet dac\ ce
am f\cut e art\. N-au [tiut ghi[eul la care s\ sune [i s\
cear\ opinii. E clar c\ nu numai omul normal din România
e lipsit de cultur\ vizual\, dar [i cei care lucreaz\ `n mass
media. Plus c\ exist\ [i o lips\ acut\ de informare, pentru
c\ despre respectiva lucrare se scrisese cu un an `nainte `n
dou\ ziare [i `ntr-o revist\...

Dar au fost [i unii care nu erau arti[ti, ci sociologi –
[i chiar de la SRI.

E normal ca speciali[tii `n semiotic\ s\ m\ catalogheze
astfel, de la ei m\ a[teptam la asta. Pentru c\ e o form\ la
care am lucrat mult\ vreme [i inten]ionat n-avea nici o
leg\tur\ cu nimic. Oamenii c`nd nu `n]eleg ceva spun
dracul, Satana, hai s\ fugim. M-am jucat [i m\ a[teptam la
o asemenea reac]ie, dar a celor de pe strad\... S\ apar la
un post de televiziune nu m\ a[teptam, e drept. A fost o
surpriz\ pl\cut\, s\ [ti]i.

Paradisul provizoriu al lui Gorzo

S\rutul – detaliuS\rutul – detaliu

Facerea omuluiFacerea omului

Moartea [i cavalerul

~nger c\zut~nger c\zut

Femei dace la por]ile Troiei, ma[ina porc
sau ghici ale cui s`nt cele trei ]`]e

Femei dace la por]ile Troiei, ma[ina porc
sau ghici ale cui s`nt cele trei ]`]e

Din c`nd `n c`nd m\ al\tur unei echipe de erudi]i



~ntre 26 mai [i 5 iunie, toate drumurile
amatorilor de teatru duc din nou c\tre
Sibiu. Edi]ia a XII-a a Festivalului
Interna]ional de Teatru (FITS) are ca
tem\ anul acesta „Semnele”, pentru
c\, a[a cum spune chiar directorul
Constantin Chiriac, „`n al XII-lea an
d\m semn c\ facem o lucrare `ntr-un
ora[ `nsemnat”. Aflat sub `naltul
patronaj al pre[edintelui Traian
B\sescu [i al Delega]iei Comisiei
Europene, festivalul aduce `n Sibiu
arti[ti din 69 de ]\ri, din diverse zone,
de la centrul teatral al lumii, Marea

Britanie, p`n\ la necunoscuta din
punct de vedere artistic Abhazia. Pe
scurt, 328 de evenimente `n 42 de
loca]ii, timp de 11 zile. Pentru c\
Sibiul se preg\te[te pentru anul 2007,
c`nd va deveni capital\ cultural\
european\, festivalul va g\zdui pe
1 iunie `nt`lnirea directorilor de capitale
culturale europene. {i nu `nt`mpl\tor
centrul cultural al b\tr`nului continent
va fi peste doi ani legat de FITS.
Pornind tocmai de la impactul tot mai
puternic al festivalului de teatru `n
lumea artistic\ interna]ional\, Sibiul a

ob]inut desemnarea de capital\
cultural\ european\ pentru 2007.
Anul trecut, `n ziua `n care se
sus]ineau pledoariile finale pentru
alegerea capitalei culturale
europene, avocatul Sibiului a fost
directorul Teatrului Na]ional „Radu
Stanca” [i al FITS, Constantin Chiriac,
`n timp ce primarul ora[ului, Klaus
Johannis, a participat la Gala
Premiilor Uniter, lucru mai mult
dec`t semnificativ pentru
importan]a festivalului `n
explozia cultural\ de la Sibiu.

Teatrul a adus Sibiul `n Europa
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„Underground fever” este un proiect care
utilizeaz\ spa]iile neconven]ionale din
centrul ora[ului pentru reprezenta]ii de
teatru, jazz, muzic\ german\, folclor
românesc [i ]ig\nesc, pantomim\ [i instala]ii
multimedia. S`nt vizate dou\ tipuri de spa]ii
de joc – cluburi [i restaurante [i spa]ii
subterane specifice Sibiului medieval.
Proiectul este completat de un altul care
redescoper\ cet\]ile [i siturile istorice din
Sibiu [i din `mprejurimi. Dintre acestea,
Cisn\dioara, Cazarma 90 sau catacombele
muzeului de istorie au devenit deja locuri de
joc obi[nuite. Se vor ad\uga, din acest an,
bisericile fortificate saxone din M\rginimea
Sibiului, unde se vor juca spectacole special
concepute pentru aceste spa]ii, ca o
modalitate de creare a unui brand de ora[,
c\ tot s`nt la mod\ at`t termenul, c`t [i
conceptul. Programul face parte din
ini]iativa Consiliului European „Europa – un
patrimoniu comun”.
Spectacole de teatru clasic, teatru-dans, de
strad\, underground, lans\ri de carte, ate-
liere, spectacole-lectur\, concerte, repre-
zenta]ii `ntr-o hal\ industrial\ [i `n tramvaiul
R\[inari, adic\ mult, multe [i `n multe locuri –
a[a arat\ Sibiul la a XII-a edi]ie.
Ministerul Culturii [i Cultelor a alocat opt
miliarde de lei pentru festival [i programele
componente, la care se adaug\ 800
milioane lei pe care Funda]ia „Democra]ie
prin cultur\”, organizatorul principal al
evenimentului, i-a c`[tigat pentru
„Underground fever”, `n cadrul unui concurs
de proiecte deschis organiza]iilor
non-guvernamentale.

Capacitatea lui Constantin Chiriac, director de
festival, director de teatru [i selec]ioner de
spectacole, de a g\si forme inedite de teatru
`n col]urile cele mai `ndep\rtate ale lumii este
generatoare de surprize.

Una dintre cele mai pl\cute a fost evolu]ia
de anul trecut a trupei Art&Shock Theatre
din Kazahstan, o companie alc\tuit\ doar din
actri]e.

Acestea fac totul, de la costume la scena-
riu, pentru spectacole de tot felul. Prezente
cu dou\ spectacole, unul de improviza]ie de
strad\, altul de interior, cu pove[ti fragmentare
dintr-o Uniune Sovietic\ a c\rei fantom\ b`n-
tuie `nc\ vie]ile unor tinere foste pioniere, ac-
tri]ele din Kazahstan au ridicat nivelul valoric
`n teatru mult peste c`t ar putea visa a[a-zisele
artiste din România.

Teatrul de la cap\tul lumii

Mare: la propriu [i la fi-
gurat. Dimensiunile ucrai-
neanului se m\soar\ [i `n
spectacole suprarealiste am-
ple, cu distribu]ie masiv\,
imagini uluitoare, muzic\
ce induce demen]a.

Ce am aflat despre re-
gizorul Andryi Zhodak `n
cei cinci ani de c`nd merg
la Sibiu pentru Festivalul
de Teatru este c\ specta-
colele sale nu `ncep nicio-
dat\ la ora anun]at\ [i c\
`nt`rzierile ajung uneori la
patru ore. Poate este [i a-
cesta un test pe care tre-
buie s\ `l treac\ specta-
torul ca s\ merite festinul

vizual ce i se va oferi. Chiar
dac\ ora la care joac\ ac-
torii este `naintat\, nu se
pierde nimic din valoarea
reprezent\rii. Ajungi s\
mergi uneori din sala de
spectacole direct la micul-
dejun. ~nceput mult dup\
miezul nop]ii, spectacolul
se poate termina [i la cinci,
[ase diminea]a.

Zholdak a ar\tat mai
bine dec`t oricine cum poa-
te fi redat pe scen\ un sen-
timent atunci c`nd, for]at
de jurnali[ti, regizorul a tre-
buit s\ explice amputarea
piciorului Desdemonei `n
Othello?!. Trec`nd printr-un

sat ucrainean, Zholdak a
auzit cearta dintre dou\ fe-
mei, mam\ [i fiic\. La un
moment dat, mama i-a spus
fetei c\ cel c\ruia `i spu-
nea „tat\” nu era, de fapt,
tat\l ei. Fiica a amu]it, iar

din unghiul `n care se afla,
Zholdak nu `i vedea una
dintre m`ini.

Astfel, i s-a p\rut c\
durerea i-a amputat fetei
un bra]. Andryi Zholdak ̀ [i
datoreaz\ cariera europea-
n\ Festivalului de la Sibiu.

Actori
[i actori
Unii s`nt absolut
extraordinari. Palfi Tibor
`n rolul lui Mercu]io din
Romeo [i Julieta,
spectacol al Teatrului
„Tamasi Aron” din Sf`ntul
Gheorghe, `mi apare [i
acum `n fa]a ochilor cu
aerul s\u straniu de
Melchior, ale c\rui magii
]es lumea de sunete [i
culoare a celor doi
`ndr\gosti]i.

Dar nici m\garul din
Pilafuri [i parfum de
m\gar – joac\ liber\
dup\ 1001 de nop]i, `n
regia maestrului Siviu
Purc\rete – nu e cu
nimic mai lipsit de magie,
pentru c\ la una dintre
reprezenta]ii „parfumul”
lui a r\zbit peste
mireasma pilafului care
tocmai se prepara pe
scen\ [i ne-a dus
instantaneu `ntr-un
Orient identificat olfactiv.

C`t despre c\]elul Otto
von Oterle, mascota
Teatrului Luni de la
Green Hours [i actor `n
Oase pentru Otto, el a
purtat mult\ vreme la g`t
ecusonul de participant
la festival, semn de
implicare total\ `n
evenimentul artistic
sibian.

Andryi Zholdak

Star  trek  –  genera]ia  str\zii

Nu am mare `ncredere `n spectaco-
lele de strad\, dar, dup\ ce i-am v\-
zut pe arti[tii de la Antagon Theater,
am ajuns la concluzia c\ neam]ul e
neam] [i `n teatru. Doi ani la r`nd
am renun]at la prejudec\]ile cum c\

teatrul de strad\ e cam „u[urel” de
felul s\u, iar pove[tile SF nu au ce
s\ caute `n adev\rata art\. Foc, ca-
talige, ceasul care tic\ie, coconul `n
care embrionii noii lumi acvatice
s`nt ]inu]i prizonieri, muzic\ live –
rock german –, actori, acroba]i, dan-
satori `n acela[i timp – ei bine, `n ce
spectacol din România pute]i vedea
a[a ceva?

Poate  cea  mai  frumoas\  actri]\

Victoria Spesis]eva. Ucraineanca,
actri]\-feti[ a lui Zholdak – [i ne-
vast\ a aceluia[i `n timpul liber –
are farmecul gra]ios al lui Audrey
Hepburn [i for]a Gretei Garbo. Pe
scen\ dispune de puterea hipnotic\
de a „]ine” spectatorul chiar [i 20 de
minute f\r\ s\ fac\ nimic, iar `n
afara teatrului capteaz\ toate privi-
rile celor din jur, b\rba]i [i femei
deopotriv\.

Cisn\dioara

Festivalul a acaparat spa]ii de joc –
pie]e, parcuri, biserici, cazarme ale
armatei, cl\diri dezafectate –, dar
mai ales a cucerit Cisn\dioara, – ur-
c`nd treapt\ cu treapt\ p`n\ la cetate,
acolo unde se joac\ seara, la concu-
ren]\ cu spectacolul asfin]itului.

Pagin\ realizat\ de Oana Stoica

Imagini din spectacolul Othello?!, 
regizat de Andryi Zholdak

Goldoni. Vene]ia – `n regia lui Andryi Zholdak

Compania Art&Shock, evolu`nd la Sibiu

Teatrul a adus Sibiul `n Europa



S pectacolul Anei M\rginea-
nu 89.89... fierbinte dup\ ’89
e o resuscitare la tura]ie ma-

xim\ a unei tranzi]ii stagnante, cu
toate punctele ei nevralgice. Frus-
tr\rile perioadei de dinaintea mo-
mentului-cheie ’89, nostalgia unui
timp care anestezia tot ce nu intra
`n grilele sistemului [i oferea, `n-
tr-un schimb pervers, false iluzii
de egalitate [i evolu]ie `[i g\sesc
un debu[eu `n prezent. Scene pre-
cum cea `n care o femeie este c\l-
cat\ `n picioare la coad\ la pui, re-
latat\ de unul dintre personaje, au
`nc\ for]a de a trezi amintiri dure-
roase.

Ana M\rgineanu arunc\ o pla-
s\ de sus]inere unei realit\]i fra-
gile [i `n deriv\, for]`nd-o s\ se pri-
veasc\ `n fa]\ [i s\ se obiectiveze,
f\r\ s\ recurg\ `ns\ la demonstra-
]ii for]ate. Regizoarei `i reu[e[te

tocmai echilibrul `ntre distan]are
[i implicare la nivelul spargerii ra-
melor conven]ionale. Ea deblo-
cheaz\ strategia conven]iilor tea-
trale p`n\ `n punctul `n care o
anuleaz\. Identitatea scenic\ este
`nlocuit\ de cea civil\, pentru a
accentua autenticitatea. Actorii de-
vin ceea ce s`nt `n via]a de zi cu
zi, nu mai joac\ un personaj, ci `[i
asum\ propriul rol, propriul nu-
me, dejuc`nd inteligent tot anca-
dramantul fic]ionalului. Interacti-
vitatea pe care actorii (Coca Bloos,
Maria Ploae, Isabela Neam]u, Cris-
ti Iacob) o sus]in cu lejeritate e for-
mul\ teatral\, [i nu doar, cum se
`nt`mpl\ de multe ori, schimb de
replici cu spectatorii. Publicul e
acro[at [i ]inut continuu `n priz\.

Spectacolul Anei M\rgineanu
ipostaziaz\ perfect, `n secven]e
care se succed\ alert, aproape fil-

mic, ca ni[te scurtmetraje pe te-
me date, c`teva dintre fixa]iile [i
laitmotivele postdecembriste: ple-
carea `n str\in\tate, dependen]a
de trecut, compromisurile politi-
ce, nevoia unei comunic\ri totale,
care s\ compenseze lungul [ir de
mistific\ri. P\rin]ii s`nt ni[te co-
pii inadapta]i care tr\iesc `n cara-
pacea propriei lor victimiz\ri.

Familia scindat\, erodat\, prin-
s\ `n v`rtejul unor rela]ii deforma-
te de traumatisme din copil\rie sau
de neputin]a abandon\rii unor ru-
de bolnave, e tema-pivot a specta-
colului. P\rin]ii s`nt ni[te copii in-
adapta]i care tr\iesc `n carapacea
propriei alien\ri.

~n jurul acestui microorganism
vulnerabil, macrostructura Româ-
nia se adun\ [i se `mpr\[tie.
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Ra]iunea existen]ei unui festival este
dat\ de ceea ce `l determin\ [i
motiveaz\, de felul `n care este
conceput [i structurat [i mai ales de
nevoile c\rora le r\spunde. Selec]ia se
supune unor imperative valorice, unei
direc]ii estetice [i unui orizont de
a[teptare. Sau cel pu]in a[a ar trebui
s\ stea lucrurile. Exist\ `ns\ at`t de
multe spectacole române[ti valoroase,
`nc`t ele s\ necesite organizarea unui
festival? Cu siguran]\, nu. Doar c\
Festivalul Interna]ional de Teatru de la
Sibiu reprezint\ o pia]\ de desfacere
at`t pentru spectacolul românesc, c`t [i
pentru cel str\in. Sibiul e singura
celul\ teatral\ vie ca deschidere de
amploare [i putere de concentrare a
evenimentelor. Tocmai pentru c\
de]ine monopolul `n acest sens, are [i
cel mai mare impact. Menirea unui
festival este s\ [i descopere regizori,

s\ aduc\ `n prim-plan zone teatrale
mai pu]in cunoscute. Numele lui
Andryi Zholdak este emblematic ca
valoare pentru ceea ce Constantin
Chiriac a reu[it s\ aduc\ la Sibiu.
Acest regizor, cu un imaginar
substan]ial teatral, de o for]\ absolut
halucinant\, este unul dintre cei mai
bine cota]i creatori din lume `n acest
moment. Spectacolele lui Zholdak s`nt
mostre de g`ndire organic\,
`ntotdeauna polarizant\, a teatralit\]ii
contemporane `n cele mai explozive
formule. S`nt declicuri decli[eizante
ale textelor clasice, asamblate pe
diagonala obsesiilor prezentului. Cel
mai trist lucru din acest an este c\ nu
vom asista la nici una dintre torpilele
sale vizuale. P`n\ c`nd vom putea `ns\
prezenta o imagine de ansamblu a
festivalului, un scurt slalom printre
c`teva dintre spectacolele invitate.

A lexandru Dabija g`nde[-
te lumea din Trei surori
ca pe un „spa]iu-inter-

val”, culoar de trecere `ntre a[-
teptare [i stagnare, cadru `n-
gust [i str`mt, tubular, flancat
de o parte [i de alta de specta-
tori. Este un spa]iu care str`n-
ge [i contract\ rela]iile dintre
personaje, provoc`ndu-le s\ fie
directe, frontale, mereu `n mi[-
care. Nimic nu reu[e[te s\ se
a[eze [i s\ se sedimenteze `n
acest loc-vagon, unde singu-
rele care r\m`n s`nt cele trei su-
rori. ~n rest, se vine [i se plea-
c\. {i se tr\ie[te din resturi de
amintiri. Alexandru Dabija a[a-
z\ pe culoar, fa]\ `n fa]\, ilu-
zii, neputin]e [i dorin]e care
mocnesc [i se ciocnesc. ~n spec-
tacol, iubirea `[i mu[c\ dege-
tele (gestul Olg\i e revelator

pentru senza]iile amputate ale
personajelor) [i le ascunde la
spate, ca s\ nu se vad\ urmele
l\sate. E o lume ce se aga]\ de
sexualitate ca de o eliberare a
impulsurilor ]inute sub control
[i sugrumate continuu, o lume
unde a [ti prea mult e inutil [i
superfluu, c\ci totul e `nghi]it
de derizoriu.

Supravie]uiesc ipocrizia [i
prostul-gust. Natalia Ivanovna
`ntinde de la un cap\t la altul
al holului un covora[ peste care
pune o folie de plastic. Limi-
tele s`nt trasate [i oricine calc\
`n afara lor e `ntors din drum.
Pe orizontal\, Natalia ia ̀ n st\-
p`nire spa]iul, `l aranjeaz\ dup\
chipul [i asem\narea ei, `l lo-
cuie[te anul`ndu-i unicitatea,
`l uniformizeaz\. Ea e emblema
plastocra]iei agresive [i perverse.

O realitate de plastic, am-
balaj depersonalizat, surogat
amorf care devine marc\ `nre-
gistrat\ `[i `ntinde tentaculele.
Plasticul e noua ordine indus\
[i stabilizat\, context, semn [i
amprent\ precare, e materialul
prin excelen]\ f\r\ identitate
[i textur\, imaginarul lipsit de
consisten]\, adaptabil falsului
[i kitsch-ului. Natalia e `ntru-
chiparea vulgarit\]ii [i a mito-
c\niei, cu o for]\ de dispersie
[i contaminare ireductibile. Ea
e imita]ia `ns\[i, `n forma ei cea
mai autentic derizorie.

Lumea lui Dabija r\m`ne pe
culoar. Aici `[i consum\ zilnic
doza de ne`nt`mplare. Ce a[-
teapt\, de fapt, mai mult dec`t
orice? S\ ajung\ la un moment
dat `ntr-o camer\.

R egizorul Bocsárdi László
valideaz\ iubirea ̀ n ce are
ea mai fragil: echilibrul.

Othello e un spectacol-ascen-
sor. Urc\ [i coboar\ pe verticala
pasiunilor, etajeaz\ apropierile
[i traseaz\ geometric planurile
erotice.

Le suprapune perfect `n in-
congruen]a lor. Iubirea e un de-
clan[ator de mi[c\ri-pulsiuni.
Rupturile [i distan]ele, manipu-
larea [i orgoliul posed\rii celui-
lalt devin centrul de gravita]ie
al personajelor. Felul ̀ n care cor-
purile [i obiectele s`nt pozi]io-
nate este esen]ial. Dac\ la `nce-
put Othello [i Desdemona s`nt la
acela[i nivel `n spa]iu, pe par-

curs corpurile se deplaseaz\ [i
s`nt `ntr-o continu\ suprapune-
re: Othello ag\]at de funie [i
Desdemona alerg`nd `n jurul fu-
niei, Othello a[ezat pe un scaun
suspendat [i Desdemona jos. Fie-
care apropiere e un raport de
for]e.

Bocsárdi László concentrea-
z\ eroticul la nivelul dansului.
Un dans `n care posesivitatea e
dat\ de la unul la altul (scena
tangoului) sau care nu e altceva
dec`t o sum\ de mi[c\ri fr`nte,
niciodat\ duse p`n\ la cap\t, ca
[i cum ar fi executate de ni[te
corpuri mecanice (Iago-Emi-
lia). Balansul cuplurilor e unul
pe interiorul verticalei [i pe ex-

teriorul suprafe]ei orizontale.
Othello [i Desdemona stau la mas\,
scen\ esen]ial\ pentru refacerea
echilibrului, `n timp ce Iago [i
Emilia, aproape robotic, fac dra-
goste pe mas\.

Primii se privesc intens, mag-
netic, ultimii se adulmec\ ani-
malic. Scena final\ e o strangu-
lare a iubirii `n moarte. ~n timp
ce fac dragoste, Othello, cu m`i-
nile `ncle[tate pe g`tul Desde-
monei, o sugrum\.

Exist\ o scen\ asem\n\toare,
de un dramatism tulbur\tor [i o
tensiune cople[itoare, `n filmul
In the Realm of the Senses. Mi-
nute `n [ir, o durere surd\ `nghi-
te ecranul.

Rom=nia, treze[te-te!
©©    ffoottoo::     TTuuddoorr     PPrreeddeessccuuPagin\ realizat\ de Mihaela Michailov

C\lca]i pe plastic

Spectacole rom=ne[ti la FITS 2005

Othello – ag\]at de funie. Desdemona alearg\ `n jur
BBooccssáárrddii     LLáásszz llóó

Cristian Iacob [i Gheorghe Visu 
`n 89.89... fierbinte dup\ ’89
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Interviu de R\zvan }upa

Practic, ce `nseamn\ faptul c\
Sibiul va fi capital\ cultural\
european\ `n 2007?

~n 2007 vor exista dou\ capitale cultu-
rale europene `n acela[i timp: Luxem-
burg [i Sibiu. Pentru Luxemburg este a
doua oar\ c`nd este capital\ european\ [i
a fost preg\tit un program cultural foarte
vast. Nu este vorba despre Luxemburg
ora[ul, nici despre ]ar\, ci despre Marea
regiune Luxemburg, care acoper\ o zo-
n\ de aproximativ 60.000 de km p\tra]i.
Acest spa]iu, cu aproximativ 11 milioa-
ne de locuitori, include, printre altele,
regiunea valon\ din Belgia, zona Lore-
nei din Fran]a. La Sibiu, programul va fi
focalizat pe ora[. Desemnarea lor `n mai
2004 drept „capitale culturale” pentru anul
2007 a venit ca o m\rturie a trecutului
comun, dar [i ca o formul\ a unui viitor
european `n care distan]ele vor fi
atenuate de valori.

~n ce a constat contribu]ia
româneasc\ pentru ob]inerea
acestui titlu?

~n primul r`nd, a fost vorba despre deci-
zia de politic\ local\ a Prim\riei Si-
biului, care a reu[it s\-[i asume aceast\
provocare. Apoi, sus]inerea candidaturii
prin Ministerul Culturii [i Cultelor, la
`nceputul anului 2004. Ca urmare a eva-
lu\rii, s-a ajuns la aceast\ decizie. Pri-
marul Sibiului, Klaus Werner Johannis,
recunoa[te c\ ei au fost nevoi]i s\ lu-
creze `ntr-un timp foarte scurt pentru a
satisface cererile dosarului. Sibiul are
ceea ce-i trebuie pentru a fi un loc al va-
lorilor [i culturii europene. O problem\
o reprezint\ institu]iile care s\ pun\ `n
eviden]\ la scar\ european\ valorile ora-
[ului. Problema pe care [i-o pune orice
evaluator european pentru o capital\
cultural\ este capacitatea de a comunica
faptul c\ de]ine valori europene, capaci-
tatea de a-i primi pe cei care vor s\
cunoasc\ ora[ul, capacitatea de a se ex-
prima prin diverse canale de comuni-
care. Asta include o campanie de pro-
movare a valorilor Sibiului, identitatea
vizual\ a proiectului, marketingul ora[ului.

Sibiul `[i poate permite acest efort
financiar?

Pentru un ora[ din România acestor ani
[i pentru talia sa, este un efort remarca-
bil. De ceva timp se vede interesul cet\-
]enilor pentru a-[i renova casele, pentru
a-[i `ngriji curtea. Exist\ [i ini]iative in-
stitu]ionale. Plec`nd de la exemplul A-
gen]iei de Cooperare Tehnic\ German\,
care de cinci ani promoveaz\ un concept
de reabilitare, Prim\ria `[i asum\ efortul
bugetar de refacere a pie]elor [i a spa]ii-
lor urbane `n general din Sibiu. Limitele
acestui efort s`nt limitele `n capacitatea
natural\ pe care o are o citadel\ cu 170.000
de locuitori. Guvernul are rolul de a spri-
jini municipalitatea pentru reu[ita acestui
program. Primarul Sibiului a spus c\ `[i
poate asuma circa 50% din efortul de fi-
nan]are a programului cultural [i de infra-
structur\. Evalu\rile sibienilor se cifreaz\
la 20 de milioane de euro pentru progra-
mul cultural [i 80 de milioane pentru
dezvoltarea infrastructurii. Este vorba de-
spre infrastructura edilitar\, dar [i despre
infrastructura cultural\, reabilitarea [i
construc]ia unor s\li... Se a[teapt\ ca
Guvernul s\ contribuie cu o sum\ im-
portant\.

C`]i bani ofer\ Comisia
European\?

Banii asigura]i de Comisia European\
nu s`nt foarte mul]i. Practic, este vorba
de 500.000 de euro. Este un buget de o-
perare care asigur\ fondurile de `nceput.

Care s`nt elementele cele mai
importante din acest program
cultural?

Vom p\stra cei c`]iva „piloni” care au
dovedit c\ Sibiul are nu numai valorile
culturale, ci [i capacitatea institu]ional\
de a sus]ine programele. Vorbim despre
Festivalul Interna]ional de Teatru, de-
spre Festivalul de Jazz sau Festivalul de
film antropologic. Pentru 2007, preve-
dem ca Festivalul Enescu, ce se va des-
f\[ura `n luna septembrie, s\ includ\ con-
certe la Sibiu. S-a dat deja `n func]iune
Sala Thalia, unde Ministerul Culturii va
contribui prin achizi]ionarea unui pian
de mare clas\.

Cum sta]i `n momentul de fa]\
cu selec]ia proiectelor pentru
Sibiu 2007?

Avem 300 de aplica]ii depuse. Nu vor fi
toate selectate. Procesul de selec]ie va
avea un rezultat de evaluare cultural\, `n
urma c\ruia un juriu de exper]i va spune
c\ se poate pune eticheta „Sibiu 2007”
pe un proiect. Este vorba despre oameni
care s`nt cei mai cunoscu]i `n domeniul
lor. Evaluarea cultural\ nu are numai un
caracter local. Avem deja stabilit un ju-
riu central ce a definit criteriile `n func-
]ie de care juriile specializate, formate
din c`te trei reprezentan]i pentru fiecare
domeniu, le vor pune `n aplicare la se-
lec]ia final\. Au r\spuns invita]iei noastre
Horia-Roman Patapievici, Ion Carami-

tru, Cornel Todea, Nicolae Manolescu,
Gabriel Liiceanu.

Se pot depune proiecte `n
continuare?

Dup\ ce vom vedea ce palet\ de specific
cultural acoper\ proiectele depuse p`n\
acum, vom defini mai precis zonele spre
care vom solicita s\ se `ndrepte proiec-
tele noi. Inten]ia noastr\ este de a proba
diversitatea [i de a `ncuraja controversa
creatoare. Vrem s\ `ncuraj\m proiectele
care se ciocnesc conceptual. Ajungem
spre un num\r de 300 de zile din 365.
Cam 10 luni din 12. Proiectele s-au de-
pus [i se vor depune `n continuare la
Asocia]ia Sibiu 2007.

Unul dintre punctele pe care s-a
insistat o dat\ cu schimbarea
conducerii Ministerului Culturii a
fost `ncurajarea parteneriatului
privat-public. Cum este reflectat
acest lucru pentru Sibiu 2007?

Nu vom finan]a proiecte cu 100% din
costuri. Acesta este un principiu de eli-
gibilitate. Cine are `ncredere `n calitatea
proiectului trebuie s\ pun\ ceva `n par-
tea financiar\ a acestuia.

Care este procentul maxim pe
care `l va acoperi Ministerul?

Avem c`teva proiecte pentru care limita
maxim\ de finan]are urc\ destul de sus,
spre 90%. Vorbim despre proiectele co-
mandate de noi. Manifestarea artistic\
de `nceput [i cea de `nchidere pentru care

noi propunem tema. Vor fi ni[te proiecte
pentru care vom avea o tematic\. Con-
cursurile vor fi f\cute public, dup\ prin-
cipiile de selectare pentru Fondul Cul-
tural Na]ional. Noi credem c\ toate ma-
nifest\rile vor avea o expunere suficien-
t\ pentru ca sponsorii s\ fie interesa]i.
Probabil c\ va fi organizat\ o burs\ de
sponsoriz\ri `mpreun\ cu Asocia]ia.

Asocia]ia este tot bugetar\?

Nu, este o organiza]ie non-guvernamen-
tal\ care cuprinde principalii actan]i cul-
turali din Sibiu. Sigur c\ pre[edintele este
Primarul Sibiului [i, p`n\ `n acest mo-
ment, a fost finan]at\ de Prim\ria Sibiu-
lui, dar nu poate s\ fie confundat\... A-
colo s`nt [i reprezentan]ii clerului, [i ai
altor ministere implicate...

Costurile s`nt mai ridicate sau mai
sc\zute dec`t `n alte ]\ri?

De exemplu, Praga, cu 1.300.000 de lo-
cuitori, a cheltuit pentru programul cul-
tural `n 2000, c`nd a fost numit unul din
cele [apte ora[e culturale europene, 7,1
milioane de euro. Noi ne a[tept\m la un
buget de 20 de milioane de euro din care
dou\ treimi reprezint\ costurile activit\]ii
culturale.

{i `n ce propor]ie s`nt acoperite de
la buget proiectele culturale?

Noi sper\m c\ bugetul central [i cel lo-
cal vor acoperi c`te 45% din costurile

proiectului, a[tept`ndu-ne ca 10% s\ fie
bani proveni]i de la sponsori.

Cum vre]i s\ comunica]i `n
exteriorul ]\rii situa]ia Sibiului?

Am avut sprijinul pre[edintelui Agen]iei
de Strategii Guvernamentale. Ei finan-
]eaz\ un `nceput de campanie de comu-
nicare public\. Sibiul va fi mediatizat
prin intermediul unor publica]ii, mai-
ling. Deocamdat\ nu avem dec`t un pre-
caiet de sarcini, dar s`nt aloca]i bani
pentru aceast\ campanie. Ministerul
Culturii [i Cultelor, care va organiza
standul României la T`rgul de Carte de la
Frankfurt din toamna acestui an, a pro-
pus Asocia]iei Sibiu 2007 ca tema
standului s\ fie faptul c\ Sibiul se pre-
g\te[te s\ devin\ capital\ cultural\.

Promovarea a fost mereu o
problem\ pentru festivalurile
române[ti. Fie c\ era vorba
despre Festivalul Enescu ori
despre alte evenimente, spa]iul
era pl\tit, publicitatea rezervat\,
dar impactul a lipsit...

A[a este. Noi credem c\ o campanie de
comunicare trebuie contractat\ de o
firm\ specializat\ `n acest domeniu, a-
v`nd [i contacte bune `n exterior. Deo-
camdat\ s`ntem `ntr-o faz\ `n care sta-
bilim caietul de sarcini pentru o ase-
menea firm\. Ne preg\tim s\ organiz\m
[i un comitet interna]ional de sprijin for-
mat din personalit\]i care au o bun\ i-
magine, o reputa]ie [i o suprafa]\ me-
diatic\ important\ `n exterior.

Sibiu, 1900, Str. G-ral Ghe. Magheru cu Biserica Ursulinelor

„Avem deja stabilit un juriu central ce a definit criteriile `n func]ie de care juriile
specializate, formate din c`te trei reprezentan]i pentru fiecare domeniu, le vor pune
`n aplicare la selec]ia final\. Au r\spuns invita]iei noastre Horia-Roman Patapievici,
Ion Caramitru, Cornel Todea, Nicolae Manolescu, Gabriel Liiceanu.” – Sergiu Nistor,
Comisarul Guvernamental pentru programul „Sibiu CCE 2007”

Sergiu Nistor, Comisarul Guvernamental pentru programul „Sibiu CCE 2007”:

„Distan]ele s`nt atenuate de valori”

Sergiu Nistor a fost numit Comisar Guvernamental pentru
programul „Sibiu Capital\ Cultural\ European\ 2007”. ~ncerc`nd
s\ afl\m ce presupune pozi]ia de capital\ cultural\ pentru
Sibiu, l-am c\utat pe Sergiu Nistor la biroul s\u de la Ministerul
Culturii. Dup\ cum afirm\ oficialul guvernamental, programul a
devenit unul prioritar pentru Guvernul României.

Sibiu, Pia]a Mare



D e cur`nd m-am `ntors dintr-o
]ar\ str\in\ cu trenul – aveam
bilet la cu[et\, patul din mij-

loc. Dup\ diverse rocade prietene[ti
cu cei din compartiment, am ajuns
`n unul dintre paturile de sus. La
c`teva zile dup\, am citit Cu u[ile
`nchise, celebra pies\ `ntr-un act a
sus-pomenitului. Dup\ ce-am `n-
chis cartea, mi-am dat seama c\ mi
se `nt`mplase o coinciden]\ teribil\:
tuturor colegilor mei de cu[et\ li se
potrivea c`te un rol din pies\. F\r\
s\ exagerez, f\r\ s\ scriu prostii de
dragul de a-mi umple spa]iul s\pt\-
m`nal din „Supliment”: a[a s-a `n-
t`mplat [i, din p\cate, nu v\ pot a-
duce drept dovad\ dec`t m\rturia
mea (pe ei nu i-am putut `nregistra
[i nici m\car nu le-am f\cut poze).

Piesa reunea trei personaje,
`ntr-un salon stil Napoleon al
III-lea (metafor\ pentru spa]iul in-
fernal de dup\ moarte). Garcin fu-
sese jurnalist, `mpu[cat pentru tr\-
dare (fugise de `nrolare). Se credea
erou pacifist, dar se temea de la[i-
tate. ~n plus, `[i cam torturase ne-
vasta, `n[el`nd-o cu toate ocaziile.
Singurul b\rbat din compartimentul
de cu[et\ era un pastor anabaptist,
`nalt, bine f\cut, cu [osete negre `n
[lapi albi – venea de la Viena, unde
f\cuse un stagiu de formare (`n ale
p\storitului, b\nuiesc). Amesteca re-
plicile despre interpret\rile gre[ite
ale pasajelor din Biblie cu glumi]e
dubioase despre faptul c\ era singur
printre femei. Ar fi putut foarte
bine s\ preia rolul lui Garcin, p\rea
s\ fie f\cut din aceea[i materie

ciudat\ de eroism [i la[itate. Estelle
e `n pies\ frumoasa blond\, are
`ntotdeauna nevoie de apreciere [i
[i-a ucis copilul de-abia n\scut. ~mi
cer scuze de pe-acuma, c\ci e foarte
pu]in plauzibil ca frumoasa doam-
n\ din Lausanne care a c\l\torit cu
noi s\ fi ucis pe cineva, fie doar o
musc\. P\rea o fran]uzoaic\ tipic\
(deh, era doar din Elve]ia...), ele-
gant\, mirosind a parfum scump, se
ocupa de euritmie [i de parteneriate
cu [colile pentru copii cu handicap.
A cobor`t `n Simeria dup\ ce a in-
vitat pe toat\ lumea s\ vin\ la ea la
Lausanne, `n vizit\. La Ines e [i mai
simplu – trebuia s\ fie lesbian\,
diabolic\, s\ fi distrus iubirea celei
mai bune prietene ale ei [i s\ fi
murit asfixiat\ de gaz. Pe olandeza
noastr\ o chema I*j*t (n-am `n]eles
cum), era pu]in mai mare ca mine,
avea tr\s\turi foarte masculine [i
mergea `n Republica Moldova un-
de trebuia s-o `nt`lneasc\ pe prie-
tena (iubita) ei [i s\ mearg\ `mpre-
un\ apoi spre Rusia. ~i doresc s\ nu
moar\ asfixiat\, pentru c\ p\rea o
tip\ de treab\.

Ce vreau de fapt s\ spun cu toa-
te astea? Mai `nt`i, c\ teatrul poate
cobor` `n via]\ `n modurile cele mai
nea[teptate, c\ trenul a avut `nt`rzi-
ere de patru ore (adic\ tot un soi de
infern prelungit), c\ nu ne-am omo-
r`t `ntre noi, ba chiar am `ncercat s\
ne `n]elegem bine tot timpul c`t am
c\l\torit ̀ mpreun\. Numai eu nu mi-am
g\sit loc `n pies\, ascultam muzic\ la
c\[ti [i m\ uitam pe geam. S\ fi fost
eu Sartre? Nu [tiu, dar numai g`ndul
la a[a ceva m\ `nfioar\.

Precizare: }in neap\rat s\ specific
faptul c\, `n cronica de s\pt\m`na
trecut\, „Molières” a ap\rut scris
cu un „s” `n coad\ pentru c\ era
vorba despre premiile francezilor,
la plural (cum e [i „the Oscars”),
[i nu despre Jean-Baptiste
Poquelin `nsu[i...

Eforturile lui George Enescu de a
crea o orchestr\ simfonic\
permanent\ la Ia[i, `n momentul
`n care România ie[ea din primul
r\zboi mondial, s`nt relativ bine
cunoscute [i documentate gra]ie,
mai ales, amintirilor lui Alex.
Cosmovici. Mai pu]in cunoscut\,
except`nd c`]iva speciali[ti, pare
s\ fie rela]ia altistului, dirijorului
[i compozitorului ceh Oskar
Nedbal (1875-1930) cu lumea
muzical\ ie[ean\ [i, `n general,
româneasc\, amintit\ `ntr-o
monografie copios ilustrat\ cu
documente ce mi-a ie[it `n cale
`ntr-un anticariat din Praga.

~ n anii primului r\zboi mondi-
al, Nedbal s-a aflat la Buda-
pesta, pe care o p\r\sea `n de-

cembrie 1917, timp de o lun\, pen-
tru o deplasare la Bucure[ti. Mo-
tivul nu e clar. Filarmonica [i
George Enescu se retr\seser\ la
Ia[i, unde d\deau un prim con-
cert la 13 decembrie. ~n Româ-
nia, scrie biograful lui Nedbal, A-

lexandr Buchner, avea `ns\ nu-
mero[i prieteni care i-ar fi trimis
diferite oferte. Dirijorul reap\rea,
la 13 [i 14 mai 1919, la conduce-
rea nou formatei orchestre a O-
perei din Cluj, pentru dou\ con-
certe simfonice.

Vremurile pentru instrumenti[-
tii români nu erau deosebit de glo-
rioase. „Cu ce tr\ie[te un biet ins
ce se `ndeletnice[te cu muzica `n
ziua de azi la noi? E nevoit s\
lucreze la operet\, la cinema-
tograf, la restaurante... Ce dis-
pozi]ie artistic\ i se mai poate ce-
re?” – depl`ngea situa]ia Emanoil
Ciomac, `n 1919, `ntr-una dintre
cronicile sale. Dup\ p\rerea lui
„o mie de subven]ii economice
ori de sinecuri nu fac alta dec`t
s\ l\rgeasc\ vastul c`mp al incom-
peten]ei [i al corup]iei ob[te[ti”.

La 20 aprilie 1920, cum o in-
dic\ fotografia dedicat\ lui de
membrii Societ\]ii muzicale
„George Enescu”, Oskar Nedbal
a dirijat un concert extraordinar
la Ia[i. Cinci zile mai t`rziu se
afla la Bucure[ti, la pupitrul or-
chestrei filarmonice, unde r\m`-
nea p`n\ la 2 mai, c`nd dirija un
al doilea concert. Nedbal nu se

dezice de calitatea sa de promo-
tor al muzicii cehe [i ambele
concerte au avut un program
cvasi-exclusiv consacrat unor
mari nume: Dvoøák, Simfonia
a IX-a, Suk, Serenada op. 6 pentru
instrumente de coarde, Smetana,
poemul Vltava [i uvertura la
opera Mireasa v`ndut\, Vitezlav
Novak, Suita slovac\, op. 32.

La Ia[i, situa]ia orchestrei so-
ciet\]ii ce purta numele lui Enes-
cu se deteriorase `ntre timp, p`n\
la a-l face pe compozitor s\ se
exprime cu o vehemen]\ ce nu-i
st\tea `n fire. Adres`ndu-i-se vio-
lonistului Mircea B`rsan pe ca-
re-l trimisese s\ se perfec]ioneze
la Paris, Enescu evoca „porc\ria
cu p\r]ile camuflate, porc\rie care
acum se sparge-n capul bietului
Ciolan”. {i, nota el `n continua-
re, la 22 iulie 1922, „trebuie [tiut
c-a[a zisa Societate G. Enescu
de mai bine de un an de zile nu
mai este societate, ci o orchestr\
salariat\ de D-na M`rzescu, care
prin consecin]\ este st\p`n\.
Aceasta gra]ie abnega]iunei
elementelor noastre valoroase
cari au cerut lefuri fixe [i grase”.

~n aceast\ atmosfer\, Nedbal
era invitat de directorul Operei
române s\ conduc\ un turneu de
concerte `n România. Potrivit bio-
grafului dirijorului ceh, Nedbal a
ob]inut succesul cel mai r\sun\-
tor la pupitrul orchestrei Societ\-
]ii ie[ene, `n martie 1922 c`nd,
dup\ un concert la Cern\u]i, un
critic local `l califica drept un „ma-
gician”. Dup\ toate aparen]ele, suc-
cesul `i f\cea pe ie[eni [i pe E-
nescu s\-[i pun\ toate speran]ele
`n dirijorul ceh, desemnat `n toam-
na anului 1922 s\ preia condu-
cerea Societ\]ii „G. Enescu”. Con-
certul prim a avut loc `n octom-
brie 1922, iar `n noiembrie, E-
nescu `nsu[i trimitea salutul s\u
„eminentului [i mult s\rb\toritu-
lui [ef pe care Societatea George
Enescu va avea fericirea s\-l ai-
b\ `n capul ei. E de dorit ca to]i

muzicienii Ia[ului, compozitori,
[efi [i instrumenti[ti, s\ profite
de `nv\]\mintele [i sfaturile maes-
trului, cre`nd astfel o atmosfer\
de art\, de munc\ [i de colegiali-
tate”.

Nedbal `ncepea doar, f\r\ s\
duc\ la cap\t, reconstituirea Or-
chestrei Societ\]ii [i a Conserva-
torului ie[ean, prefer`nd s\ caute
`nc\ o dat\ iertarea [i o pozi]ie ar-
tistic\ `n Cehoslovacia. Biogra-
ful s\u mai aduce `n scen\ un ele-
ment pitoresc legat de rela]iile di-
rijorului ceh cu românii. Cu oca-
zia concertului din octombrie 1922,
Nedbal ar fi fost prezentat Re-
ginei Maria, care `i solicita s\ pu-
n\ pe muzic\ libretul unui balet
pe care `l imaginase [i intitulase
Taina. Nedbal ar fi acceptat entu-
ziast [i, compun`nd muzica bale-
tului, ar fi cerut [i colaborarea aso-

cia]ilor s\i, a maestrului de balet
Viscusi [i a scenografului Josef
Wenig, pentru a-l pune `n scen\
la Teatrul din Bratislava. Premi-
era era pl\nuit\ pentru prim\vara
anului 1924, spectacolul urm`nd
s\ fie prezentat apoi [i pe alte
scene europene. Divergen]e asu-
pra repertoriului [i finan]\rii inter-
venite `ntre Nedbal [i Teatrul Na-
]ional Slovac de la Bratislava, al
c\rui director era `n acel moment,
puneau `ns\ cap\t proiectelor. Is-
toria noteaz\ [i interven]ia aris-
tocratic\ a marchizei du Pin de
la Guerivière, ce i-ar fi cerut lui
Nedbal s\ solicite colaborarea pia-
nistului ie[ean George Boskoff [i
a coregrafului Otakar Bártik de
la Opera Metropolitan, dar f\r\ suc-
ces. Urmarea? Oskar Nedbal re-
nun]a s\ mai compun\ vreodat\
muzic\ de balet...

Tragica istorie a doctorului Faust
de Christopher Marlowe

Produc]ie a Teatrului Maghiar de Stat,
Cluj-Napoca; Prezentat `n cadrul Festivalului
Interna]ional de Teatru de la Sibiu
Joi, 2 iunie 2005-05-25; Teatrul Na]ional „Radu
Stanca”, Sibiu, ora 19.00
Adaptarea [i versiunea scenic\: Mihai M\niu]iu;
Regia: Mihai M\niu]iu; Decor: Mihai M\niu]iu,
Cristian Rusu; Costume: Cristian Rusu;
Coregrafia: Vava {tef\nescu; Asistent regie:
Bács Miklós; Cu: Csíky András, Bogdán Zsolt,
Hatházi András, Kezdi Imola, Panek Kati, Bíró
József, Salat Lehel, Dimeny Áron, Sinkó Ferenc,
Csutak Reka, Ambrus Emese, Laczkó Vass
Róbert, Molnár Levente, Tyukodi Szabolcs

Iadul s`nt eu, ar putea spune Faust. {i unde ar putea s\
„explodeze” iadul, dac\ nu `ntr-un spital psihiatric, unde
multiplele modalit\]i de tortur\ s`nt aplicate de pacien]i
lor `n[i[i.

Diavolul este fermec\tor peste poate `n interpretarea
frumoasei actri]e Kezdi Imola, `[i exercit\ obraznic se-
duc]ia, ca [i teroarea asupra unui Faust pierdut `n h\ul
alb al spitalului – foarte bun decorul lui Cristian Rusu,
construit ca un uria[ paralelipiped deschis pe o latur\,
`nchisoarea [i salonul nr. 6 `n acela[i timp. Bogdán Zsolt

face un tur de for]\ c`nd cele [apte
p\cate capitale se `ntrupeaz\
pe r`nd `n Faust – actorul
sondeaz\ ad`ncimea emo]iei
p`n\ la limita suportabilit\]ii.
Mefisto [i Faust se iubesc, dar

dragostea distruge umanul
din Faust, iar pentru Mefisto,
e interzis\.
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lovitur\ de teatru arta grea
SCRISOARE  PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

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

SPECTACOLUL  S|PT|M~NII
de OANA STOICA

TEATRU  ~N  LABORATOR
de LUIZA VASILIU

Oskar Nedbal
Varia]iuni pe marginea
unei fotografii uitate (II)

Oskar Nedbal [i Cvartetul Bohemian `n 1898
(© Arhiva digital\ a atelierului Šechtl & Vosecek din Tabor, Cehia)

~nt`lnirea dintre
o umbrel\ [i o ma[in\ de cusut

Coinciden]ele apar nu numai atunci c`nd ne sp\l\m pe din]i sau mergem
la cump\r\turi. Simpla lectur\ a unei c\r]i poate aduce cu sine
coinciden]e destul de `nfrico[\toare, dup\ cum urmeaz\. Mie nu mi-a
pl\cut niciodat\ Jean-Sol Partre (Vian, `n schimb, la nebunie). Nici
existen]ialismul, nici al doilea sex al Simonei, nici aerele lor de broa[te
]estoase `n]epate. {i nici nu-mi place s\ dorm pe patul de sus, c`nd
c\l\toresc „la cu[et\”. Nu pare a fi vreo leg\tur\ aparent\ `ntre cele
dou\, `ns\ uneori circumstan]ele te oblig\ s\ cite[ti ceva din Partre [i s\
dormi pe patul de sus (nu neap\rat `n acela[i timp).

Jean-Paul Sartre

Kezdi Imola [i Bogdán Zsolt



R\zvan }upa

DDee  llaa  ssccaannddaall  llaa  CCaannnneess

„C\rm\zan mi-a dat nota 4 la
proiect, la poten]ial de reprezen-
tare interna]ional\”, spunea acum
mai pu]in de un an Cristi Puiu, `n
plin scandal al respingerii pro-
iectului s\u de c\tre Centrul Na-
]ional al Cinematografiei. Ten-
siunea s-a acutizat atunci c`nd
R\zvan Theodorescu, ministrul
Culturii la acel moment, a anun-
]at c\ filmul respins de CNC va
fi totu[i finan]at de Ministerul
Culturii [i Cultelor (MCC). Puiu
tocmai c`[tigase Ursul de Aur la
Berlin, dar Theodorescu a aprins
spiritele, anun]`nd c\ decizia co-

misiei poate fi ocolit\ prin de-
cizia direct\ a ministrului. Inter-
ven]ia, mai mult sau mai pu]in
moral\, care l-a legat pe R\zvan
Theodorescu de filmul lui Puiu
i-a dat o [ans\ regizorului premi-
at [i a f\cut de r`s modul prin ca-
re tot MCC gestioneaz\ sistemul
de finan]are a peliculelor `n Ro-
mânia.

De[i f\cea parte din grupul de
contestatari care se ar\ta foarte
vehement la adresa comisiei ce
`mp\r]ise banii la concursul CNC,
Cristi Puiu s-a trezit `n situa]ia
deloc pl\cut\ de a alege `ntre po-
zi]ia de protestatar [i cea de pro-
tejat al ministrului Theodorescu.
Accept`nd ajutorul MCC, Puiu a
renun]at, anul trecut, la imaginea
de regizor care nu accept\ com-

promisul. Una pe care [i-o crease
dup\ ce primul s\u film, Marfa
[i banii, a fost realizat cu un bu-
get minim. R\m`ne de v\zut care
va fi reac]ia, dup\ acest succes al
regizorului, a membrilor juriului
care au respins proiectul lui Puiu,
acord`nd note de 10 scenariului
semnat de Sergiu Nicolaescu.

PPrreemmiiii
ccaarree  ss\\  mmuull]]uummeeaasscc\\
ppee  ttooaatt\\  lluummeeaa
Cel mai r`vnit premiu de la Can-
nes a fost adjudecat de belgienii
Jean-Pierre [i Luc Dardenne, care
plecaser\ [i `n 1999 cu Palme
d’Or. ~ntr-o conferin]\ de pres\,
cei doi regizori afirmau c\ inten-
]ia lor cea mai important\ este s\
evite etichetele. „Etichetele nu
au niciodat\ o conota]ie pozitiv\.
Aceasta este o problem\ a tutu-
ror celor care fac film, arta de a
te raporta la un termen mai ge-
neral. La un moment dat, trebuie
s\ fii atent s\ nu te cantonezi
`ntr-o anumit\ form\ de cinema.
Cum spunea cineva, cea mai bu-
n\ manier\ este s\ nu ai nici o
manier\. Sper\m c\ filmul nos-
tru dep\[e[te orice etichet\.” La
ceremonia de decernare, belgienii
au dedicat premiul jurnalistei Flo-
rence Aubenas [i [oferului aces-
teia, Hussein Hanoun, ]inu]i `n
continuare ostatici `n Irak.

Un alt c`[tig\tor al acestei e-
di]ii a Festivalului de la Cannes
a fost americanul Jim Jarmusch.

~n 1984, ob]inuse premiul Ca-
mera d’Or, iar `n 1993, a plecat
de la Cannes cu Palme d’Or pen-
tru scurtmetrajul Somewhere in
California, din seria Coffee and
Cigarettes. De data aceasta, peli-
cula sa Broken Flowers a ob]inut
Marele Premiu. Jarmusch s-a a-
r\tat m`ndru de distinc]ia primi-
t\, chiar dac\ declarase c\ nu
crede `n „concuren]\ la nivelul
expresiei artistice”.

La sec]iunea rezervat\ debu-
tan]ilor, „Cinéfondation”, ca [i
anul trecut, premiul I a fost ob-
]inut de un reprezentant al [colii
de film americane Tisch School
of Arts. ~ns\, dac\ `n anul pre-

cedent c`[tig\toare era o elev\ a
acestei [coli provenit\ din Dane-
marca, anul acesta, premiantul
care a reprezentat [coala new-
yorkez\ a venit din Brazilia.

Alte dou\ premii, cel pentru
interpretare feminin\ [i cel pen-
tru interpretare masculin\, au fost
`mp\r]ite `ntre cele dou\ genuri
de film care se confrunt\ anual la
Cannes. Pe de o parte, actri]a Han-
na Laslo, pentru rolul din filmul
lui Amos Gitai, Free Zone, pe de
alta interpretarea lui Tommy Lee
Jones dintr-o pelicul\ c\reia a-
mericanul i-a semnat [i regia,
The Three Burials of Melquiades
Estrada.
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Centrul Cultural Francez [i
„Suplimentul de cultur\”
organizeaz\ cea de-a treia edi]ie a
Seminarului de Jurnalism de la Ia[i.

Seminarul de Jurnalism, organizat
de Centrul Cultural Francez din
Ia[i [i de s\pt\m`nalul
„Suplimentul de cultur\”, `n
parteneriat media cu TVR Ia[i [i
Radio Delta RFI, cu sprijinul
Goethe Zentrum [i British Council,
are ca tem\ `n acest an „influen]a
mass-media asupra opiniei
publice”. Jurnali[ti din Fran]a,
Germania [i România vor discuta
despre mass-media ca instrument

de influen]\ [i despre rolul
acesteia ca formator de opinie.

La evenimentul care se va
desf\[ura timp de dou\ zile, pe 3
[i 4 iunie, la Galeriile Pod-Pogor
Fiul vor fi prezen]i jurnalistul
Cornel Nistorescu, Yves-Claude
Llorca, director pentru România al
Agen]iei France Presse (AFP),
Alison Mutler, corespondent [ef al
Associated Press (AP), Alin
Ionescu de la s\pt\m`nalul
„Academia Ca]avencu”, Nicoleta
Fotiade, coordonator `n cadrul
Agen]iei de Monitorizare a Presei,
Luca Niculescu, redactorul-[ef al
Radio Delta RFI, Toni Hri]ac,

redactor-[ef al „Ziarului de Ia[i”,
profesorul Daniel Condurache de
la Facultatea de Jurnalistic\ din
cadrul Universit\]ii „Al.I. Cuza”,
editorul Armin Pongs (München),
Laurent Navez, reporter la France
3 Lille, Jean-Arnault Dérens,
directorul site-ului „Le Courrier des
Balkans” – www.balkans.eu.org,
Radu Ciobotea, redactor-[ef al
Edi]iei de Vest a „Evenimentului
Zilei”, [i {tefan Susai, jurnalist la
radio Delta RFI. Deschiderea
seminarului va avea loc vineri,
3 iunie, la ora 10.00.

Pentru noi, cel mai important premiu
acordat `n acest an la Cannes a fost cel
c`[tigat de Cristi Puiu la sec]iunea „Un
Certain Regard”. Inaugurat\ `n 1978,
pentru a trece `n revist\ tendin]ele
cinematografului contemporan, aceast\
sec]iune, e drept, nu are str\lucirea
celei `n care se concureaz\ pentru
„Palme d’Or”. „Nu este vorba despre o
sec]iune secundar\ fa]\ de competi]ia
oficial\, ci o parte integrant\ a
acesteia”, declara la un moment dat
Thierry Frémaux, cel care conduce de

zece ani Institutul Lumière. „Un Certain
Regard” g\zduie[te produc]ii ale
tinerilor regizori afla]i `n plin\
ascensiune pe plan mondial. Anul
acesta, pre[edintele juriului la aceast\
sec]iune a fost Alexander Payne,
regizorul produc]iei About Schmidt,
pelicula care a oferit `n 2002 o nou\
perspectiv\ asupra artei actorice[ti pe
care o posed\ Jack Nicholson. Payne a
c`[tigat anul acesta Oscar-ul, Globul de
Aur [i premiul BAFTA pentru scenariul
pe care l-a semnat pentru Sideways.

Seminar media – Cine ne s`nt formatorii de opinie?
PPrrooggrraammuull  sseemmiinnaarruulluuii::

Vineri, 3 iunie

10.00 – 13.00: Mas\ rotund\:
„Mass-media, un instrument
de influen]\”. Particip\ Daniel
Condurache, Armin Pongs,
Laurent Navez [i Radu
Ciobotea. Discu]ia va fi
moderat\ de Luca Niculescu
15.00 – 18.00: Mas\ rotund\:
„Mass-media, un instrument
de influen]\”. Particip\
Yves-Claude Llorca, Alison
Mutler, Nicoleta Fotiade,
Jean-Arnault Dérens [i Luca

Niculescu. Discu]ia va fi
moderat\ de Radu Cibotea

S`mb\t\, 4 iunie

9.30 – 13.00: Mas\ rotund\:
„Cine ne s`nt formatorii de
opinie?” Particip\ Alin
Ionescu, Cornel Nistorescu [i
Toni Hri]ac. Discu]ia va fi
moderat\ de {tefan Susai.
15.00 – 19.00: Ateliere la
Centrul Cultural Francez.
~nt`lniri [i discu]ii cu studen]ii
la care vor participa Cornel
Nistorescu, Alin Ionescu,
Laurent Navez [i Radu
Ciobotea.

Cannes, cu un român c`[tig\tor
Cristi Puiu, un regizor respins
de CNC, a ajuns vedet\ la Cannes

Tommy Lee Jones
Filmul regizorului american Jim Jarmusch Broken Flowers
a fost recompensat cu Marele Premiu



Andreas Gursky este unul dintre cei
mai aprecia]i arti[ti fotografi germani
contemporani. N\scut `n Düsseldorf
`n anul 1955, el a `nv\]at fotografia
mai `nt`i `n familie, de la tat\l s\u, un
fotograf comercial de succes, pentru
ca apoi, la sf`r[itul anilor ’70, s\
frecventeze Folkwangschule din
Essen, cunoscuta [coal\ de
fotojurnalism fondat\ de Otto
Steinert. Aici, Gursky [i-a dezvoltat
interesul pentru fotografia
documentar\ [i pentru rafinamentul
sofisticat al cultiv\rii detaliilor `n
imagine. C`]iva ani mai t`rziu, el [i-a
definitivat educa]ia la renumita
Staatliche Kunstakademie din
Düsseldorf, pepiniera avangardei
germane postbelice, unde au fost
profesori Joseph Beuys, Sigmar Polke
[i Gerhard Richter. Sub `ndrumarea
lui Bernd [i Billa Becher, fotografii
germani cei mai cunoscu]i din cadrul
curentelor de fotografie minimal\ [i
conceptual\, artistul [i-a des\v`r[it
metoda riguroas\ de percepere a
realit\]ii prin filtrul imaginii
fotografice.

~~ n fotografiile sale color, reprezen-
t`nd peisaje urbane, grupuri de oa-
meni, arhitectur\ sportiv\, auto-

str\zi, spa]ii publice `nc\rcate de mul-
tiple semnifica]ii, Andreas Gursky
combin\ perspectiva analitic\ docu-

mentar\, a fotografiei [colii lui Bernd
[i Billa Becher cu exaltarea croma-
tic\ a fotografiilor color asem\n\toa-
re cu picturile. De cele mai multe ori,
fotografiile panoramice au un punct
de fotografiere la `n\l]ime, fapt ce
duce la anularea perspectivei [i accen-
tuarea dimensiunii decorative a ima-
ginii. Av`nd dimensiuni mari, de a-
proape doi metri pe o latur\, foto-
grafiile s`nt impecabil realizate teh-
nic, astfel `nc`t fiecare detaliu este
redat cu maxim\ precizie. Folosirea
teleobiectivului [i, probabil, a unei
camere foto de format mare, creeaz\
o perspectiv\ aparte asupra spa]iului
fotografiat. De cele mai multe ori,
oamenii se integreaz\ `n spa]iile res-
pective ca elemente decorative, leg\-
tura cu pictura lui Gerhard Richter
fiind explicit\. ~nc\ o dat\, viziunea
fotografic\ este realizat\ cu ajutorul
tehnicii.

Gursky exploreaz\ rela]ia dintre
oameni [i structurile organiza]ionale
ale mediului creat de ace[tia. Fie c\
reprezint\ arhitecturi anonime, spa]ii
publice populate, fotografiile s`nt
pentru artist „imagini rememorate”,
o banc\ de informa]ii distilate `n sim-
boluri ale civiliza]iei occidentale.
~ntr-una dintre declara]iile sale, artis-
tul afirma c\ „exist\ un limbaj co-
mun al subcon[tientului inteligibil pen-
tru to]i oamenii”. Fotografiile sale
poart\ acea informa]ie care prin ade-
v\rul s\u implicit este accesibil\ tu-
turor. Poate c\ acesta este [i secretul
popularit\]ii sale.

Pe 31 mai, britanicii de la Faithless
vin la Arenele Romane pentru un
concert inclus `n turneul mondial
„Forever Faithless”. Turneul ̀ nceput
luna aceasta `n Elve]ia se va afla la
Bucure[ti la cea de-a [aptea repre-
zenta]ie. Versuri de felul celor pe
care le-am citat mai sus au f\cut din
Faithless o trup\ foarte cunoscut\
la zece ani de la `nfiin]are. Spe-
cialitatea lor este s\ includ\ `n tex-
tele pieselor cu influen]e house,
ambient sau trance lucruri serioa-
se, declara]ii sociale ori chiar afir-
ma]ii politice controversate.

Trupa a colaborat cu Boy Geor-
ge, Dido, aceasta din urm\ petre-
c`nd ani buni, la `nceputul carierei,
cu Faithless. De altfel, Dido este
sora produc\torului care a stat la
baza trupei, Rollo. De[i nu [tie nici
s\ c`nte la vreun instrument [i, con-
form biografiei sale oficiale, „nici
s\ danseze f\r\ s\ piard\ ritmul”,
Rollo a impus-o pe pia]a muzical\
pe Dido, f\c`nd din proiectul s\u de
suflet, Faithless, una dintre cele mai
cunoscute trupe din lume la ora ac-
tual\.

Rollo a reu[it s-o impun\ cu
Faithless pe Sister Bliss, nu doar o
femeie-DJ, ci chiar una dintre cele

mai importante femei care se ocu-
p\ de aceast\ art\ `n lume la ora
actual\. Sister Bliss [i-a `nceput
„cariera” ca pianist\ la 5 ani,
trec`nd, o dat\ cu v`rsta, la vioar\,
saxofon [i bas.

Vocea [i chipul de care este le-
gat aproape automat numele Faith-
less s`nt ale solistului Maxi Jazz.
Rapper-budist cu convingeri reli-
gioase [i filosofice puternice, Maxi
Jazz a ajuns celebru dup\ ce a pus
pe picioare o sta]ie de radio pirat
pentru „The Soul Café Show”, in-
fluen]ele budiste venind `n via]a sa
abia o dat\ cu `nt`lnirea pe care a
avut-o cu Rollo, pentru Faithless.

Despre Faithless se spune c\
este trupa care a produs un cutre-
mur prin puterea wa]ilor (`n Bel-
gia, magnitudine 2.2 pe scala Rich-
ter). Celebritatea le-a fost adus\ de
al doilea single pe care l-au lansat,
„Insomnia”. Ani `ntregi, piesa lor
nu a p\r\sit repertoriul obligatoriu
pentru DJ din toat\ lumea. Proba-
bil cel mai cunoscut titlu al unei
piese Faithless este „God is a DJ”
(„Dumnezeu e un DJ”), pe care o
ve]i putea asculta la sf`r[itul acestei
luni la Arenele Romane din Bu-
cure[ti.

MUZIC| PE  LITERE
de R|ZVAN }UPA

vedeta culturala SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 27, 28 MAI – 3 IUNIE 2005 15

))

fe]e-fe]e fast-food

EDITURA POLIROM SA
Director general: Silviu Lupescu

GRUPUL DE PRES| MEDIANET SRL
Director: Gabriel Rusu
Redactor-[ef: Toni Hri]ac

COLEGIUL DE REDAC}IE:
George Onofrei (redactor-[ef),
Emilia Chiscop,
Denisa Com\nescu,
Florin L\z\rescu, 
Lucian Dan Teodorovici

SECRETAR GENERAL
DE REDAC}IE: Victor Jalb\

REDACTOR: Ana-Maria Onisei

RUBRICI PERMANENTE:
Adriana Babe]i, Emil Brumaru,
Radu Pavel Gheo,
Florin L\z\rescu, Simona Sora,
Lucian Dan Teodorovici;

Carte: Lumini]a Marcu, Doris
Mironescu;

Muzic\ : Victor Eskenasy,

Bobi [i Bobo (F\r\ zah\r),
R\zvan }upa;

Film: Iulia Blaga;

Teatru: Luiza Vasiliu;

Arte plastice: Matei Bejenaru;

Caricatur\: Lucian Amarii (Jup);

Colaje foto: Ion Barbu;

TV: Alex Savitescu;

Fotbal: Sorin Stoica.

ADRES|: Ia[i, B-dul Copou
nr. 4, etaj 3, CP 266,
tel. 0232/214.100, 0232/214111,
0724/574355, fax: 0232/214111,
e-mail: supliment@polirom.ro

PUBLICITATE: Oana Asaftei,
tel. 0232/252294

DISTRIBU}IE / ABONAMENTE:
Mihai S`rbu, tel. 0232/271333

`n Ia[i: Media Distribution SRL,
tel. 0232/216112
`n ]ar\: Rodipet SA, Bucure[ti,
tel. 021/224420, int. 192

abonamente la orice
oficiu po[tal din ]ar\
cititorii din str\in\tate se pot
abona la adresa
export@rodipet.ro

TIPAR: SC
Multiprint SA,
Ia[i,
Strada Bucium
nr. 34,
tel. 0232/211225,
0232/236388

Potrivit art. 206 CP responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului apar]ine autorului.

LIBERUL  ARBITRU
de SORIN STOICA

„Suplimentul de cultur\” este `nscris `n Cata-
logul presei interne la pozi]ia 2378, iar abona-
mentele 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

Brazilienii
ru[ilor

} SKA a b\tut pe Sporting sau, cu alte cu-
vinte, brazilienii ru[ilor au fost mai buni
dec`t brazilienii portughezilor. ~ns\ ceva
mai slabi dec`t brazilienii celor care au ju-

cat `n Champions League. Noi nu avem brazi-
lieni, a[a c\ juc\m `ntre noi un fel de ]urc\. De
luat aminte. Trebuie naturaliza]i urgent vreo
doi, fiindc\ fotbali[tii no[tri par preocupa]i mai
mult de cariera monden\ dec`t de sport. Iar c`nd
mai punem m`na pe c`te un camerunez p`r`t
precum Njock, acesta e a[a de caraghios, `nc`t
`nscrie doar pentru c\ ap\r\rile nu mai pot de
r`s c`nd `i v\d mi[c\rile de barz\ bolnav\ de sci-
atic\. Fotbalul nostru st\ sub zodia caraghio-
sului, pentru c\ tot caraghios a fost [i pumnul
lui Meme. Sau mai cur`nd gheara, zg`rietura
de muiere cu nervii la p\m`nt. Gestul lui nu a
fost agresiv, ci penibil. Iar dup\ ce l-am auzit
pe [oferul b\tut c\ dac\ lua un pumn de la
Becali nu regreta nimic, o `ncasa de la o cele-
britate, dup\ aia zic, senza]ia de caraghios a
sporit. C\ poate avea dreptate [i Mitic\ de la
Lig\ c`nd zicea c\ omul abia a[tepta pumnul \la.

Isprava ru[ilor care nu s`nt ru[i cum nu-s io
din Burkina Faso poate rivaliza cu cea a Stelei
din ’86. S-ar putea ca `n urm\torul cincinal o
echip\ din Rusia sau Ucraina s\ `n[face Liga
Campionilor. Nu doar cupe din competi]ii cu
regulament bizar cum e Cupa UEFA. Un fel de
revolt\ a Estului. Ce, b\, noi nu putem s\ ne
cump\r\m brazilieni? Alde Carvalho e peste
mul]i brazilieni ai cluburilor din Occident. Gra-
]ie de balerin [i determinare de [antierist. Vagner
Love, afar\ de faptul c\ precum Jimi Hendrix [i-a
scris numele gre[it c`ndva [i de atunci a[a a
r\mas, f\r\ „W”, are un sim] al por]ii cam de sor-
gintea lui Gerd Müller. {i mai are [i ceva de
patruped, de c\]elu[ care alearg\ `n toate cele
patru labe ale lui gata s\ se arunce `n poart\
pe burt\. Iar la impresia asta contribuie deci-
siv [i la]ele cu termina]ii albastre ca ni[te urechi
blegi. ~i lipsea doar o botni]\ ca a lui Ivica Olic.

Nu po]i spune c\ ru[ii au c`[tigat Cupa
UEFA. Spui c\ FC Na]ional se mut\ la V`lcea
[i sim]i c\ e ceva `n neregul\ cu sim]ul spa]iu-
lui. Acum vreo zece ani, Sportul Studen]esc ju-
ca acas\ la T`rgu-Jiu. Cu cine s\ mai ]ii? Cu
ni[te brazilieni care `nt`mpl\tor se afl\ la Mos-
cova. M`ine probabil vor juca prin Italia. Unde
echipele italiene[ti mai au italieni doar printre
contabili. Ziceam cu cine s\ mai ]ii. De altfel,
de c`nd am aflat c\ K1 va c`nta un fel de imn al
na]ionalei, m\ `ntreb dac\ mai pot s\ trec peste
fonf\ielile unor afoni [i s\ ]in cu na]ionala. M\
rog, exagerez.

~n momentul de fa]\, nu mai po]i ]ine dec`t
cu fotbalul. Nu cu o echip\ care nu mai apar-
]ine unei regiuni, ]\ri. Po]i s\ te ui]i fiindc\ `]i
place fotbalul, nu pentru c\ vrei s\-]i moar\ du[-
manii de la echipa ailalt\. {i de-aia e `nc\ o dat\
caraghioas\ `ncr`ncenarea lui Meme. Face [i
el ce aude prin cas\. Giovanni a zis c\ doar
dac\ se `nt`lne[te la bud\ cu un du[man `i ra-
de un cap `n gur\. Doar la bud\, Meme, dac\
e clar! Altfel, e[ti un diletant.

AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE
de MATEI BEJENARU

Andreas Gursky – Bundestag, 1998, fotografie color, 285X210 cm

Imagini rememorate

Faithless & Dumnezeul lor
DJ vin la Bucure[ti

Ultimele [tiri: „Avioane se pr\bu[esc, trenuri se ciocnesc, oameni pun
bombe/ nimic nou, ce se `nt`mpl\ se tot `nt`mpl\/ Copile, n-o s\ dureze.”
(„Planes crashing, trains crashing, people dropping bombs,/ Nothing new,
what go come around now/ Child it won’t be long.”)



Ana-Maria Onisei

Voi fi foarte sincer\. R\spunsu-
rile pe care Robert {erban mi
le-a trimis `nsumau 13.000 de
semne. ~ntruc`t pe aceast\ pagi-
n\, pe care sper c\ o citi]i cu (m\-
car jum\tate de) poft\ `n fiecare
s\pt\m`n\, nu `ncap dec`t maxi-
mum 7.500 de semne, am fost
nevoit\ s\ fac o selec]ie la s`nge.
Cu ce a r\mas, `l las s\ v\ con-
ving\.

Televiziunea.  „C`nd  se  spun
cuvinte…  calde  despre  mine,
m\  f`st`cesc”

„«A cincea roat\» nu este o emi-
siune de h\ituire a invita]ilor,
timp de un ceas [i jum\tate. Eu
nu `i aduc `n «ring» ca s\-i fac
pilaf. Nu, ei s`nt invita]i acolo
pentru c\ s`nt elit\, o elit\ de la
care se poate afla ce naiba se
`nt`mpl\ pe lumea [i cu lumea
asta. Ba chiar [i pe lumea cealal-
t\. Telespectatorii s`nt s\tui s\ va-

d\ moderatori care vorbesc `n-
truna, care `ntrerup invita]ii, care
se dau de[tep]i, vor s\ epateze, s\
ias\ din… sticl\ [i s\ le intre `n
suflete. S`nt un om lipsit de va-
nitate, nu am excese de grando-
manie (dec`t atunci c`nd m\ joc),
m\ intimidez c`nd s`nt l\udat, c`nd
se spun cuvinte… calde despre
mine, m\ f`st`cesc. Oamenii au
chef s\-i vad\ [i s\-i asculte pe
cei chema]i de moderator `n pla-
tou. Dac\ a[ fi vorbit `ntruna cinci
ani, c`t `mpline[te `n luna august
emisiunea, cred c\ s-ar fi aruncat
cu ro[ii (s`nt cam scumpe…) [i
cu ou\ dup\ mine pe str\zile Ti-
mi[oarei.

Am ajuns s\ fac televiziune
pentru c\ eram un t`n\r care scria,
care publicase dou\ c\r]i de po-
ezie, care luase un premiu de de-
but al Uniunii Scriitorilor, care
era prezent `n presa cultural\ cu
versuri, cu interven]ii. Nu am
venit de pe strad\ la Analog TV.
Luasem, ca jurnalist de pres\ scri-
s\, c`teva distinc]ii. ~ntr-un timp
`n care televiziunea e regina ba-
lului mondial, pare normal ca
notorietatea s\ `]i vin\ din acea
parte. Dar asta nu `nseamn\ c\
eu nu `mi v\d de proiectele mele
scrise.”

Scriitorul.  „Nu  e  suficient  s\
fii  mediatizat  ca  s\  fii  citit”

„A fi poet a ajuns, `n lumea de
azi, o chestiune at`t de derizorie [i
de hazlie, `nc`t nu mai [tiu dac\
exist\ cineva care s\ se prezinte:
s`nt poetul X. Oamenii de l`ng\
noi pun semnul egal `ntre poezie
[i faliment. Or, eu cred c\ nici pe
departe nu este a[a. Scrisul poe-
ziei nu este o meserie, `n sensul
contemporan [i românesc al cu-
v`ntului «meserie», dar nici ceva
de care s\-]i fie ru[ine. Nici `n
Occident nu s`nt prea mul]i cei
care tr\iesc v`nz`ndu-[i poezia,
dar vreo trei-patru tot exist\. S`nt
mult mai mul]i cei care, intr`nd
`n libr\rie, cump\r\ proz\ dec`t
poezie. Poezia cam… plictise[te,
pentru c\ implic\ maximum de
subiectivitate. Or, nu to]i s`nt cu-
rio[i s\ afle ce vrea de la via]\
nu-[tiu-care-poet. Nu e suficient
s\ fii mediatizat ca s\ fii citit.
Chiar [i dac\ `]i s`nt cump\rate
c\r]ile `ntr-un num\r mare, ele
nu s`nt lecturate de to]i… clien-
]ii. Poezia a fost, este [i va fi des-
tinat\ unui segment redus de oa-
meni. E complicat\, or chestiu-
nile complicate nu au aderen]i.”

Din  nou  televiziune.  „O  simpl\
imagine  supline[te  cele  mai
sofisticate  fraze”

„Am f\cut c`teva filmule]e de te-
leviziune incitat de subiecte. E
fascinant, pentru unul care scrie,
s\ vad\ cum o simpl\ imagine
supline[te cele mai sofisticate [i
de[tepte fraze. S\ vad\ cum nu e
loc de cuvinte. Sau c`nd e loc pen-
tru cuvinte. Analog TV a fost pri-
ma televiziune care a filmat `n

Palatul Elisabeta. Asta pentru c\
Principelui Radu i-a pl\cut cum
a mers dialogul de la «Roat\»...

«Oscarul» personal e pentru
filmul V\z-duh. Este povestea unui
om de vreo 50 de ani, care tr\-
ie[te la Moneasa (jude]ul Arad),
a absolvit Facultatea de Filoso-
fie din Bucure[ti, are o bibliotec\
de vreo 30.000 de volume, o dis-
cotec\ de vreo 1.200 de albume,
majoritatea de muzic\ clasic\, are
o tonet\ unde vinde c\r]i, `n pia]a
din centrul sta]iunii, [i, aten]ie!,

e orb de la 17 ani. E un film de-
spre un `nving\tor, e o lec]ie de
demnitate pe care Ioan Timi[ o d\
`n fiecare zi, f\r\ s\ fie, cred,
con[tient de asta, c\ci el se poart\
normal. Filmul a fost difuzat de
TVR Timi[oara, cu ei l-am lucrat,
[i a fost selec]ionat pentru un fes-
tival interna]ional. Realizarea lui
a fost o experien]\ grozav\ pentru
mine, c\ci am filmat vreo patru zile,
peste 10 ore de film, am montat o
s\pt\m`n\, iar produc]ia dureaz\…
25 de minute. Dar esen]ele tari se
dau `n doze mici.”
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Este, poate, unul dintre cei mai cunoscu]i jurnali[ti din provincie. Robert {erban lucreaz\
la Timi[oara [i, culmea, are parte de un succes formidabil cu o emisiune de... cultur\.
Pare greu de crezut, `ns\ „A cincea roat\” de la Analog TV con]ine suficient\ tensiune [i
m\rturisire `nc`t s\ te ]in\ `n priz\, chiar dac\ nu e[ti neap\rat un `mp\timit `ntr-ale
c\r]ilor. Iar s\ reu[e[ti s\ st`rne[ti un public mai pu]in cizelat s\ cumpere Despre `ngeri

a lui Andrei Ple[u pentru c\ li s-a p\rut „mi[to” personajul de la televizor e,
cu certitudine, o performan]\. Anul acesta a realizat filmul V\z-duh, o
poveste de 25 de minute despre supravie]uire [i via]\. Scrie poezie [i
vine la Bucure[ti doar de dou\ ori pe an: la cele dou\ t`rguri de carte...
Nu-i place, a[a cum declar\, s\ fie a]intite reflectoarele asupra lui, `ns\

ori de c`te ori i se `nt`mpl\, poveste[te cu t`lc [i umor despre lucruri de
via]\, fine]uri de jurnalist [i „esen]e tari `n doze mici”. Dac\ nu ajunge]i

prea des la Timi[oara, i-a]i putea citi c\r]ile de poezie sau cartea de interviuri
(ap\rut\ la Editura Humanitas `n 2004) care `nsumeaz\ o parte din discu]iile

de la „A cincea roat\”.

Robert {erban: „Televiziunea
e regina balului mondial”
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Robert {erban este din 2005 director al Editurii Brumar din Timi[oara.
Aici a ini]iat colec]ia „Stupra”, care a debutat cu Infernala comedie, un volum semnat
Emil Brumaru [i interzis celor sub 18 ani

A cincea roat\
de Robert {erban,
Editura Humanitas, 2004

„„EEuu..  RRoobbeerrtt  {{eerrbbaann..  DDee  llaa
PPoolliitteehhnniicc\\  llaa  zziiaarriissttiicc\\””
„~n primii ani de dup\
alfabetizare, citeam continuu,
de-a valma, apoi, c`nd am
mai crescut, am `nceput s\ [i
scriu: compuneri, pove[ti,
poezii, jurnal, prostioare. Iar
pasiunea mea devenea, o
dat\ cu apropierea
examenului la facultate, o
primejdie pentru viitorul meu.
«Din poezie nu se poate tr\i»,
«Po]i s\ scrii [i dac\ e[ti
inginer», «Ce o s\ faci ca
profesor de român\, o s\
ajungi printr-un sat din Tulcea
sau din Moldova?», «Uite,

Buzura e medic [i scrie», «A
fi scriitor nu e o meserie»,
«Las\ prostiile!» etc.

Am dat la Politehnic\, la
Timi[oara. Am «f\cut-o», de[i
nu mi-a pl\cut [i [tiam c\ nu
o s\ profesez niciodat\. M\
pricepeam s\ scriu, iar cea
mai apropiat\ meserie de
ceea ce [tiam s\ fac (ratasem
[ansa de a deveni juc\tor de
baschet, n-aveam `n\l]ime,
detent\…) era cea de ziarist.

Acum, de[i conduc o
Dacia 1310, din 1999, [i stau
`ntr-un apartament de dou\
camere (confort I, e adev\rat,
tixit de c\r]i [i de tablouri), nu
m\ pl`ng. At`t timp c`t s`nt

s\n\tos, voios [i am prieteni,
via]a e minunat\. {i `i
mul]umesc lui Dumnezeu [i
p\rin]ilor mei pentru ea. ~mi
fac cu bucurie [i con[tiin]\
treaba de realizator [i
moderator de talk show
cultural (cam t`mpit\
sintagma, dar nu exist\ alta
mai bun\), `ns\… baza mea
nu e acolo. Pe de alt\ parte,
dac\ nu a[ mai ap\rea la TV,
lumea m-ar uita `n [ase luni.
{i e normal s\ fie a[a. Dar
p`n\ atunci m\ bucur de
simpatia celor care m\ opresc
pe strad\, m\ felicit\ sau `mi
mul]umesc pentru «A cincea
roat\».”


