
Dumitru Gorzo:
M\ plimbam cu Tomas pe
Victoriei, cu Mofa la patru
diminea]a – [i spa]iul creator tot
cu mine era, ca la b\iatu’ \la –
poet – care zicea c\ lui `i ajunge
plimbarea `ntre doi plopi (poate s\
[i plou\) ca spa]iu de crea]ie ca
s\-[i scrie poema. La fel [i eu,
doar c\ mi se `nt`mpl\ s\ am [i
alte nevoi cu spa]iul de crea]ie.
Precise.

Simona Popescu: 

O vreme n-am mai scris nimic,
nu-mi g\seam locul. De c`teva
luni am „biroul“ `n camera de
joac\ a feti]ei noastre [i
`mp\r]im acela[i computer, unul
nou, performant. Noroc c\ ea a
`nceput s\ se plictiseasc\. Tot
timpul aveam discu]ii – [i avea
dreptate. 

Vlaicu Golcea: 

A[ putea vorbi la nesf`r[it despre
spa]iile („de crea]ie“) pe care le
v\d atunci c`nd ascult muzic\.
Materialitatea imaginii n\scute din
muzic\ este pentru mine
adev\ratul spa]iu `n care se
creeaz\. ~n mod paradoxal, actul
creator are loc `n momentul
audi]iei, [i nu al conceperii
muzicii. 

Vlad Nanc\:
Dac\ m-ar `ntreba cineva unde
este atelierul meu, i-a[
r\spunde, cred, c\ acesta e
apartamentul `n care locuiesc cu
prietena mea [i copilul nostru.
Nu s`nt foarte sigur de asta, dar,
m\ rog… Ceea ce [tiu sigur este
c\ apartamentul `n care stau se
transform\ c`teodat\ `n galerie
de art\. 

ACTUALITATE
Au fost reinaugurate s\lile
create de Irina Nicolau
[i Horia Bernea, pag. 2

O NOU| RUBRIC|:
„COOLTURISME“
„Soneria care a transformat
broscoiul `n prin]“
de M\d\lina Cocea, pag. 4

ACTUALITATE
Iorgulescu [i-a f\cut planul p`n\
la s\rb\torile de iarn\, pag. 2
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Era simplu,
dar n-am scris

Dan Perjovschi
P`n\ acum am reu[it de-am ratat dou\
dosare ale „Suplimentului de cultur\“, cu
toate c\-mi place la nebunie s\ scriu (c\ de
aia m-am f\cut artist vizual) [i-mi place [i
„Suplimentul“. Dac\ mai conteaz\, afla]i c\
prima dat\ eram la Muzeul de Art\ „Ludwig“
din Köln, iar acum s`nt la Bienala de Art\ din
Istanbul. Mai pe bune zis, numai de dosarele
române[ti `mi ardea mie c`nd afirmarea
interna]ional\ b\tea la u[\: toc!

Cu toate astea, la ambele teme
r\spunsurile mele ar fi fost simple: la ce
carte mi-a marcat tinere]ile, r\spunsul ar fi
fost Estetica, `ntruc`t cineva i-a f\cut must\]i
Tovar\[ului, eu, ca boul, am rupt foaia, iar
profa, comunist\ de `ncredere, s-a
autosesizat [i, imediat pe urm\, a f\cut pe ea
de fric\ [i, dintr-una `ntr-alta: „Cum ai putut
face una ca asta, m\i declasatule?“. Cu tot
consiliul pedagogic la fel de curajos, am fost
dat definitiv temporar afar\ din Liceul
Pedagogic, unde ne aruncaser\ pe noi, \[tia,
cretinii de la arte, c`nd tot Tovar\[ul ne-a
desfiin]at liceul pentru c\, vorba aia, eram
cam mul]i arti[ti `n societatea multilateral
dezvoltat\. Tot prea mul]i am r\mas [i acum,
`n societatea numai lateral dezvoltat\, dar
asta este alt\ poveste. M-au primit la loc ca
s\ nu-[i beleasc\ reputa]ia `n `ntrecerea
socialist\, dar mie `mi trecuse glontele pe la
ureche, a[a c\ am s\ ]in minte cartea aia
toat\ via]a, de[i nu-mi amintesc o iot\ din
con]inut. Acu’, c`nd aud de estetic\, v\d
numa’ must\]i.

Iar la dosarul cu spa]iul artistic, r\spunsul
ar fi fost [i mai simplu: acesta exist\ acolo
unde s`nt eu, c`nd beau cafeaua de
diminea]\ cu Lia [i ne lu\m la pove[ti despre
scena de art\, intelighen]ia [i c\c\n\riile ei –
[i uite c\ s-a f\cut amiaz\ [i n-are rost s\ m\
mai duc `n ora[, pentru c\ ceea ce era mai
interesant de zis s-a zis deja. Sau `n atelierul
`n care de vreo 10 ani nu mai lucr\m pentru
noi, ci pentru al]ii. Sau pe pere]ii ultimului
muzeu [i ai ultimei bienale sau `n tren, `ntre
Köln [i Quimper, sau `n curte la „22“, la Voicu
pe teras\, sau la telefon cu vreun artist
disperat sau pe iarb\ `n fa]a pavilionului
românesc gol de la Vene]ia pe care, f\r\ s\
[tie [i f\r\ s\ vrea, tot soiul de canalii `l
umplu treptat cu con]inut, pentru c\ `njur\ ca
pro[tii acolo unde-ar trebui s\ tac\, sau
poate chiar aici, `n pur\ virtualitate, de pe
ecranul computerului din Internet café-ul \sta
cu nume de ne`n]eles dintr-un cartier [ic al
Istanbulului, de o sut\ de ori mai mare [i mai
pitoresc dec`t tot ceea ce viseaz\ afaceri[tii
capitalei s\ fac\ din Lipscani.

Era simplu, dar n-am scris. O fi ceva `n
gena colectiv\. O fi la mod\ s\ nu te ]ii de
cuv`nt? Habar n-am.

A[tept cu interes dosarul despre
promisiuni neonorate. Atunci o s\ fiu taman
la fix.

Spa]ii de crea]ieSpa]ii de crea]ie

De un an, arta contemporan\
se vede la muzeu
De un an, arta contemporan\
se vede la muzeu

PAGINA 3

Muzeul cu scandal, muzeul lui
N\stase, muzeul antiro-
mânesc, muzeul politic, anti-
muzeul, anticontemporanul
etc. Astfel a fost caracterizat
de la `nceput Muzeul Na]ional
de Art\ Contemporan\.
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Diluarea
obiectivit\]ii
Perioada imediat postrevolu]ionar\ a fost marcat\, `n ton cu
haosul institu]ional [i politic, de un haos la nivelul presei. ~nc\
neobi[nui]i cu ideea de libertate, au fost jurnali[ti care [i-au ofe-
rit rapid serviciile unor for]e politice sau chiar de alt\ natur\,
ceva mai ascuns\, iar proasp\t ap\ru]ii patroni de pres\ [i-au
dat seama rapid c\ singurul mod de a supravie]ui „pe pia]\“ e
oplo[irea pe l`ng\ cei ce `mpart bucatele. A[a ne-am trezit cu
ziare care-[i atacau rivalii din mass media cu acuze de legio-
narism sau, viceversa, cu `nvinuiri ce trimiteau c\tre puterea
organelor represive din sistemul comunist. Redus la esen]\: se
b\teau precum chiorii.

Treptat, `n anii ce au urmat, presa a ie[it din tonul societ\]ii,
devenind tot mai profesionist\, dep\rt`ndu-se tot mai mult de
practica atacului la persoan\ [i, mai ales, intr`nd `ntr-o civiliza]ie
a concuren]ei ce nu se reg\sea nic\ieri pe celelalte niveluri ale
tranzi]iei noastre. A[a se face c\, la trecerea `n actualul mileniu,
mass media româneasc\ p\rea deja integrat\ `n Europa civi-
lizat\, `n timp ce noi, ceilal]i, cet\]enii de r`nd, eram `nc\ undeva
departe. ~n urm\. Presa româneasc\, asta era senza]ia, pre-
luase cu brio rolul societ\]ii civile intrate `n letargie (sau... la pu-
tere) dup\ 1996, devenind `ndrum\torii [i, n-am cum ocoli cli[eul,
c`inii de paz\ ai democra]iei române[ti. Numai dac\ ne g`ndim
la extraordinara mobilizare a presei fa]\ de pericolul ca Româ-
nia s\ intre `n zona na]ionalismului de stat, `n 2000, ne putem
face o imagine despre imensa putere pe care mass media o
dob`ndise, pe speze proprii [i pe baza constantei profesio-
naliz\ri, `n societate.

{i, `ntruc`t lucrurile `n România nu pot fi colorate pentru prea
mult\ vreme `n roz, a urmat dezastrul. N-are, desigur, nici un
rost s\ reiau aici povestea scandalului uria[ al publicit\]ii de stat
[i nici implica]iile sale directe pentru ziarele sau revistele aflate
`n cauz\. Dar merit\ observat c\, odat\ cu acest scandal, presa
româneasc\ a intrat `ntr-un regres teribil, `n care se afl\ `nc\,
pericolul unui nou haos la acest nivel fiind destul de conturat. Au
re`nceput atacurile la persoan\, au re`nceput manifest\rile bal-
canice, de un profund prost-gust, generate de concuren]\, au
re`nceput acuzele, spuse cu voce tare (pe la diverse televiziuni,
inclusiv de garsonier\), `ntre jurnali[ti...

Mul]i vor spune c\ ne afl\m `ntr-un moment de clarificare `n
mass media, c\ aceste fr\m`nt\ri vin s\ sprijine tocmai o cur\]ire
a presei. Ceea ce, de altfel, nici n-a[ putea nega. Pe de alt\
parte `ns\, nu fac dec`t s\ remarc inelegan]a, dus\ uneori la
extrem, a unora dintre cei care erau, p`n\ de cur`nd, pe punctul
de a ne deveni adev\rate modele morale. Inelegan]\ care a
`nceput s\ creeze, ca la `nceputul anilor ’90, nu doar opinii con-
trare, ci [i adversit\]i dure `ntre cititorii unuia sau altuia dintre ziare.

Aceasta `mi pare a fi deci marea ratare a presei noastre `n
ultimii ani: `mp\r]irea „vocilor“ ei pe segmente de credibilitate,
pe grupuri de sus]in\tori sau contestatari [i a[a mai departe. Cu
alte cuvinte, putem vorbi despre o mare diluare a obiectivit\]ii,
tr\s\tur\ ce este, ar trebui s\ fie, definitorie pentru mass media.
O diluare cel pu]in la nivelul percep]iei opiniei publice. Or, \sta e
deja un pericol pe care nimeni n-are voie s\-l ignore.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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actualitate ordinea de zi
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R\zvan }upa
Preg\tit ca un eveniment pentru lumea tea-
tral\ din România, Chicago (care va avea
premiera pe 25 septembrie) finalizeaz\ un
proiect ini]iat anul trecut [i `ntrerupt din
cauza costurilor mari pe care ar fi trebuit
s\ le acopere Teatrul Na]ional din Bucu-
re[ti (TNB). „Am renegociat la s`nge con-
tractul ini]ial“, a declarat Ion Caramitru,
directorul TNB. ~n noua formul\, Na]io-
nalul bucure[tean nu mai particip\ dec`t
cu logistica (actori [i loca]ie), conform
celor afirmate de directorul general
adjunct al TNB, Constantin V`n\toru.

Distribu]ia musicalului a reunit actori
cunoscu]i precum {tefan B\nic\ jr., Maia

Morgenstern, Monica Davidescu, Ilinca
Goia, Carmen Ionescu, Anca }urca[iu, An-
drei Duban, Ioan Andrei Ionescu (foto),
Silviu Biri[ [i Radu Captari. Regizorul spec-
tacolului este actorul [i regizorul spaniol
Ricard Reguant Molinos, care a mai mon-
tat `n Spania spectacole cunoscute ale ge-
nului, printre acestea num\r`ndu-se When
Harry Met Sally, Seven Brides for Seven
Brothers sau Singin’ in the Rain.

„Vom  lucra  `n  pierdere“

Cu toate c\ produc]ia care va fi prezentat\
la Teatrul Na]ional din Bucure[ti are un bu-
get ce se `nv`rte `n jurul sumei de un mi-
lion [i jum\tate de euro, produc\torii au

recunoscut c\ nici nu se g`ndesc la profit.
„Probabil vom lucra `n pierdere“, s-a spus
la conferin]a de pres\. Ion Ca-
ramitru a insistat pe
„latura romanti-
c\“ a unui asemenea
proiect realizat `ntr-o
]ar\ unde nu exist\ o
tradi]ie a genului.

Duminic\, 11 septembrie, `n ca-
drul unei Gale care a avut loc la
Ateneul Român, au fost anun]a]i
c`[tig\torii Concursului Interna-
]ional „George Enescu“ la cele
trei sec]iuni – pian, vioar\ [i
compozi]ie.

La sec]iunea pian, premiul I
[i premiul special pentru inter-
pretarea unei sonate de George
Enescu au fost ob]inute de Irina
Zahharenkova (Estonia); pre-
miul II, de Evgeny Izotov (Rusia),
iar premiul III, de Aimo Pagin
(Fran]a). La sec]iunea vioar\, pre-
miul I a fost c`[tigat de Valeriy
Sokolov (Ucraina); premiul II,
de Antal Szalai (Ungaria), [i

premiul III, de Cosmin B\nic\
(România).

La sec]iunea compozi]ie, au
fost acordate dou\ premii pentru
muzic\ simfonic\ Dianei Rotaru
(România) [i lui David Philip
Hefti (Elve]ia) [i dou\ premii
pentru muzic\ de camer\ pentru
Mariana Ungureanu (Republica
Moldova) [i Kim Iung Guk (Co-
reea).

Edi]ia din acest an a con-
cursului a reunit la startul sec-
]iunii compozi]ie 56 de lucr\ri
reprezent`nd 23 de ]\ri. La sec-
]iunea pian au fost admi[i 30 de
concuren]i din 13 ]\ri, iar la vi-
oar\, 23 de concuren]i din zece
]\ri.

R. Chiru]\

Muzeul }\ranului Român a reinau-
gurat cele dou\ s\li amenajate `n
trecut de Horia Bernea [i Irina Ni-

colau, „Ferestre“ [i „Timp“. Evenimentul,
ce a avut loc miercuri, 14 septembrie a.c., s-a
bucurat de o prezen]\ mai mare dec`t s-au
a[teptat organizatorii, care s-au trezit `n cri-
z\ de mape de pres\ [i de scaune. Printre par-
ticipan]ii la conferin]a de pres\ ce a prece-
dat inaugurarea s-au num\rat Mona Musc\,
`n calitate de fost ministru al Culturii (Musc\
s-a implicat personal `n `nl\turarea fostului
director al Muzeului, Dinu C Giurescu),
Mihai Oroveanu, Constantin B\l\ceanu-Stol-
nici [i chiar criticul de film Irina Nistor.
„M\ bucur c\ am avut `n]elepciunea de a
aduce la normalitate Muzeul }\ranului Ro-
mân pe o cale soft, [i nu cu brutalitate. Tre-
buie s\ v\ spun c\ unul dintre cei care are

meritul pentru acest lucru este Andrei Ple[u,
care `nc\ din prima mea zi la minister m-a
sunat [i m-a impulsionat s\ intervin“, a pre-
cizat Mona Musc\. Ceilal]i vorbitori au ]i-
nut s\-i omagieze pe Horia Bernea [i Irina
Nicolau.

„S`nt fericit c\ acest muzeu e acum la fel
ca `n prima zi“, a precizat Mihai Oroveanu.
„Am readus s\lile la forma dorit\ de cei doi,
am sim]it spiritul celor doi, tot timpul ne-am
`ntrebat cum [i-ar dori cei doi s\ a[ez\m
lucrurile. Am avut [i c`teva ini]iative cura-
joase, de care `nc\ nu s`ntem siguri, pentru
c\ unele obiecte originale au disp\rut, altele
erau prea uzate [i aveau nevoie de un «bo-
b`rnac»“, a spus Ioana Popescu, coordona-
toarea echipei de reamenajare. Manifest\-
rile legate de reinagurare continu\ `n acest
weekend cu t`rgul „Icoan\ ~nVie“, c`nd se va
lansa [i Funda]ia „Radu Anton Roman“.

R. Chiru]\

„Am f\cut o list\ a programelor
[i manifest\rilor organizate de
Ministerul Culturii [i Cultelor.

S`nt exagerat de multe mani-
fest\ri nefundamentale pentru cul-
tura româneasc\. Vom face o tri-
ere [i la multe dintre acestea
vom renun]a“, a precizat Adrian

Iorgulescu, care a men]ionat c\
vrea s\ redirec]ioneze fondurile
c\tre evenimente cu valoare na-
]ional\ sau interna]ional\, pre-
cum Festivalul „George E-
nescu“ sau Festivalul Na]ional de
Teatru.

„De asemenea, ne g`ndim s\
renun]\m [i la unele institu]ii
care nu se justific\ a fi sub
tutela MCC [i s\ privatiz\m, `n
[ase luni, toate societ\]ile co-
merciale care s`nt `n subordinea
noastr\“, a amenin]at noul mi-
nistru, care a refuzat s\ dea [i
exemple concrete `n acest sens.
Iorgulescu a precizat c\ a ob-

]inut de la primul ministru o
promisiune ferm\ privind alo-
carea de fonduri pentru constru-
irea unei noi s\li de spectacole,
de 2.500 de locuri, care s\ `n-
locuiasc\ Sala Palatului. ~n fine,
ministrul a declarat c\ Opereta
de Stat „Ioan Dacian“ se va
muta `n cur`nd `ntr-o nou\ lo-
ca]ie, cel mai probabil `n Sala
Omnia, aflat\ `n prezent `n ges-
tiunea Ministerului Adminis-
tra]iei [i Internelor.

Proiecte  anun]ate
de  Ministerul  Culturii:

privatizarea s\lilor de
cinema;
finalizarea lucr\rilor
de renovare [i restaurare,
p`n\ la sf`r[itul anului,
a 17 monumente istorice
[i de patrimoniu;
continuarea lucr\rilor
la sediul Bibliotecii
Na]ionale.

CONTINUITATE? Fostul [i actualul ministru al Culturii [i-au `mp\r]it sarcinile: `n aceea[i zi, Mona Musc\
a reinaugurat s\lile desfiin]ate `n 2004 la M}R, iar Adrian Iorgulescu [i-a prezentat programul p`n\ la 31 decembrie

Mona Musc\: „Andrei Ple[u m-a impulsionat s\ intervin“

Au fost reinaugurate s\lile create
de Irina Nicolau [i Horia Bernea

Vintil\ Mih\ilescu a devenit director al
M}R `n urma unui concurs organizat sub
ministeriatul Monei Musc\

Echipa de baz\ a MCC a r\mas aceea[i, cu excep]ia noului-venit: Adrian Iorgulescu

„Chicago“ vine la Bucure[ti pe banii spaniolilor

Concursul Interna]ional „George
Enescu“ [i-a desemnat c`[tig\torii

Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC) va promova, p`n\ la sf`r[itul
acestui an, mai multe proiecte „curajoase“ [i chiar „revolu]ionare“,
a anun]at miercuri, 14 septembrie a.c., noul ministru Adrian
Iorgulescu. Acesta a precizat c\ a reu[it modificarea legii drepturilor
de autor, `n sensul `n care raporturile dintre autori [i cump\r\torii de
drepturi s-au liberalizat, pre]urile urm`nd a se stabili de acum
`nainte prin negociere `ntre p\r]i. Adrian Iorgulescu a men]ionat c\
dore[te modificarea legii sponsoriz\rii, a legilor privind organizarea
Arhivei Na]ionale de Filme [i a Centrului Na]ional al Cinematografiei,
precum [i adoptarea unei legi care s\ permit\ concesionarea
monumentelor istorice c\tre persoane private.

Noul ministru al Culturii vrea s\ renun]e la manifest\rile „nefundamentale“

Iorgulescu [i-a f\cut planul p`n\ la s\rb\torile de iarn\



Se `mpline[te `n cur`nd un
an de la deschiderea Mu-
zeului Na]ional de Art\

Contemporan\. Muzeul cu scan-
dal, muzeul lui N\stase, muzeul
antiromânesc, muzeul politic,
antimuzeul, anticontemporanul
etc. Cam a[a a fost caracterizat
de la `nceput MNAC, cu toate
c\ a adus `n spa]iul artistic ro-
mânesc `ns\[i no]iunea de con-
temporan. Ce-i drept, nu `n ac-
cep]iunea ei tulbure (contem-
poran `n via]\), ci `ntr-una mai
func]ional\ (contemporan care
se petrece acum). Dar distinc]ia
asta a provocat mari dureri ar-
ti[tilor contemporani. Pentru c\
majoritatea celor din genera]iile
’70-’90 nu [i-au g\sit locul `n
muzeu. P`n\ mai ieri, c`nd s-a
deschis Depozit – aceasta nu
este o expozi]ie. Probabil c\ mai
important dec`t (non)expozi]ia e
statement-ul lui Oroveanu.

~n 2001, MNAC prime[te,
printr-un act birocratic, lucr\ri
de art\ contemporan\ achizi]io-
nate de Oficiul Na]ional de Do-
cumentare [i Expozi]ii de Art\,
adic\ de un organ al statului
român. P`n\ la `nfiin]area MNAC,
o parte important\ dintre lucr\ri
au fost distribuite re]elei de muzee
de art\ din ]ar\ [i unor institu]ii
politice, chiar [i Jandarmeriei
Române. De ce nu este o ex-
pozi]ie? „Este o manier\ de a
face accesibile publicului, arti[-
tilor [i speciali[tilor depozitele
MNAC. Nu e vorba despre un
acces complet, c\ci `n condi]iile
actuale ne e imposibil s\ ar\t\m
tot ce de]in aceste depozite“,

scrie Mihai Oroveanu. Drept
urmare, `n MNAC nu se expun
lucr\ri, ci se scot de la naf-
talin\. Un singur concept st\ `n
spatele prezent\rii, `l d\m mai
prozaic: asta am primit, asta a-
r\t\m.

C`nd  arta  devine  balast

Depozitul presupune, pe l`ng\
scoaterea la suprafa]\, [i c`teva
`ntreb\ri. De genul: statul a achi-
zi]ionat dup\ un plan lucr\rile?
Care e rela]ia dintre artist [i stat,
dintre patron [i cel patronat? ~n
ace[ti termeni se manifest\ re-
la]ia? Oroveanu observ\ [i `n-
treab\. Oferta e „mediocr\“ (pen-
tru c\ arti[tii nu v`nd statului
cele mai bune lucr\ri), dar „ex-
cesiv\“ raportat la fondurile mi-
nime de achizi]ii ale statului,
pia]a e „nevolnic\“, nu exist\
criterii de selec]ie `n perspectiva
unei colec]ii „plauzibile“ (adic\
cu rost, cu sens) pentru un
muzeu de art\ contemporan\.

Oroveanu spune clar: nu pu-
tem face din depozitul MNAC o
„expunere coerent\“. ~n depozit
se afl\, din p\cate, balastul artei
contemporane. Din aceste lu-
cr\ri nu pot ie[i expozi]ii care s\
ilustreze vreuna dintre orien-
t\rile actuale `n art\. Pentru cei
mai mul]i dintre arti[ti, nici nu
s`nt lucr\ri reprezentative. A-
tunci, MNAC ar trebui s\ fie
p\str\tor de moa[te contempo-
rane sau s\ opereze critic ([i
automat dicriminatoriu) [i s\
aleag\, de pe pia]\, lucr\ri sem-
nificative, reprezentative? MNAC

e o strategie, nu un spa]iu de de-
pozitare. Iar pentru alegerile f\-
cute exist\ speciali[ti care s\-[i
asume responsabilitatea. Pentru
c\ modelul „salonului anual“,
dup\ care s-a construit [i De-
pozit, trebuie eliminat. Iar (meta)
expozi]ia e „un model pe care
nu-l evoc\m dec`t pentru a-l re-
fuza“. Oroveanu dixit.

C`nd  balastul  poate  fi  periat

(Pseudo)expozi]ie, dar nu pseu-
doarti[ti. Peter Iacobi e prezent
cu fotografie, pare mi[to [i U-
ria[ul lui Doru Covrig, G`]ii
m\-tii d\ fluture al lui Nicolae
Com\nescu (un animal mito-
logic sup\rat r\u pe un fluture i-
nexistent) chiar `l reprezint\,
Suzana Dan cu ni[te c\]elu[i ve-
seli & adormi]i, un Dumitru
Gorzo mai t`n\r. Un exces de

Ion Bitzan [i Geta Br\tescu,
dar s`nt deja „clasiciza]i“ [i
nu mai coment\m. Un Dan
Perjovschi, dou\ Lia Per-
jovschi. Pe m\sur\ ce urci
etajele MNAC, povestea ia

amploare. La etajul trei s`nt
sute de lucr\ri care stau pe
rastele, nemaiav`nd loc pe pe-

re]i, pe podea, pe tavan. Tot la
etajul trei e aranjat\ o sal\ ca un
spital, cu lucr\rile lui Darie,
Dup [i nu numai. Acest spital

al artei – mai degrab\ o
Sal\ a Ororilor – chiar descrie
o perspectiv\. Singura pro-
blem\ a s\lii e c\ pare mai de-
grab\ potrivit\ pentru un muzeu
de art\ modern\, dec`t pentru

cel de art\ contemporan\. Nu
punem sub `ntrebare valoarea
lucr\rilor, ci mediul pe care `l
creeaz\, contextul [i mesajul,
preluarea lui din stadiul estetic
`n cel etic, referin]ele de ordin
politic, social la momentele
actuale. Ideea acestui ansamblu
exist\, dar pare „conservat\“,
pus\ pe veci acolo [i nemodifi-
cabil\.

MNAC nu se `ncheie aici.
Mai s`nt trei expozi]ii (sau mai
degrab\ secven]e artistice): Po-
litur, offset 1 [i Spoiler TV.

Dar despre toate acestea, `n
episodul viitor.

Suzana Dan – Happy (sleepy dog)

T`n\r [i nepreg\tit
Despre literatura român\ t`n\r\ din ultimii ani s-au scris multe –
[i bune, [i rele. Uneori cu `n]elegere, alteori cu o ranchiun\ u[or
vizibil\, de[i greu de `n]eles, [i `n destule d\]i cu entuziasm – u-
neori naiv. ~n orice caz, ve[nica problem\ a confrunt\rii ti-
neri-b\tr`ni a fost pus\ iar\[i. {i de tineri, [i de b\tr`ni.

Ce-i drept, problema e fals\. Tinere]ea nu e un atu. {i nici
b\tr`ne]ea. Mai ales `n spa]iul scriitoricesc. Nici m\car nu [tim clar
ce `nseamn\ una [i ce `nseamn\ cealalt\. ~n România, de c`nd
s-a constituit un establishment al autorilor sub tutela statului
(adic\ prin anii ’50-’60) [i p`n\ `n ziua de azi (adic\ `n mileniul
III), un t`n\r scriitor r\m`ne „t`n\r“ cam p`n\ la patruzeci de ani.

Pare m\gulitor. Din p\cate, `n lumea scriitoriceasc\ s-a in-
sinuat un anumit cli[eu comunist, cel al confrunt\rii dintre acti-
vi[tii cu experien]\, calcula]i [i pricepu]i, cu activi[tii tineri,
repezi]i [i ne`ndem`natici. A[a se face c\ autor t`n\r a devenit
sinonim cu „lipsit de experien]\“, fiindc\ – i-auzi, i-auzi! – trebuie
s\ treci prin via]\, s\ fii „h`r[it“ `n ale lumii ca s\ po]i [ti despre
ce scrii. Iar un t`n\r nu „trece“ prin via]\, ci se distreaz\... Sex,
alcool, ani de studen]ie, petreceri, iar sex, iar alcool [i mult\
zb`n]uial\ iresponsabil\. Noroc cu tovar\[ul cu experien]\ de la
Uniune, care a trecut prin toate astea [i multe altele, a[a c\ [tie
el cum se-nv`rte lumea. Mai trebuie s\ `nv\]a]i, dragi tineri, mai
trebuie s\ vede]i ce `nseamn\ via]a adev\rat\ [i apoi scrie]i [i
voi ca profesioni[tii condeiului!

Iar aici lucrurile stau exact invers: pe la patruzeci de ani (ba
chiar mai `nainte, dup\ cum simt pe pielea mea) `]i cam trece
cheful s\ experimentezi via]a, s\ `ncerci senza]ii noi, s\ r\storni
lumea [i s\ pui m`na pe putere. Ai deja impresia c\ ai v\zut
multe, c\ le-ai `ncercat cam pe toate [i ce n-ai `ncercat nici nu
merit\ `ncercat, c\ lumea e a[a cum e [i nu poate fi schimbat\,
c\ ai ajuns deja la putere sau, dac\ nu, cel pu]in la o oarecare
stabilitate. Nu mai ai chef s\ `nve]i, dar crezi c\ [tii deja multe
(sau chiar totul). Dup\ patruzeci de ani, scriitorul experimenteaz\
mai ales pe h`rtie (sigur, cu excep]ia excep]iilor!). Psihologii sau
sociologii pot confirma c\, dup\ ce trece epoca nes\buit\ a
tinere]ii, gradul de conservatorism [i nevoia de stabilitate ale
individului cresc odat\ cu v`rsta.

Ca s\ vedem [i noi cum stau lucrurile, `n[ir mai jos o m`n\ de
exemple de prozatori str\ini care au scris f\r\ s\ fi acumulat
experien]a maturit\]ii. Pe români `i evit, fiindc\ la ai no[tri ne
pricepem foarte bine s\ le minimaliz\m meritele. A[adar:

N.V. Gogol public\ Revizorul la 31 de ani. Termin\ Suflete
moarte la 35 de ani. {i ce [tia el despre via]\ la 35 de ani?

William Shakespeare nu `mplinise 30 de ani c`nd scrie Come-
dia erorilor, ~mbl`nzirea scorpiei, Henric al VI-lea, Titus Androni-
cus. De Hamlet se ocup\ pe la 35-36 de ani. S\ mai fi a[teptat!

A.P. Cehov public\ multe din schi]ele lui devenite faimoase
cam p`n\ pe la 30 de ani. Piesa de teatru Unchiul Vanea o scrie
tot la 30 de ani. O pies\ slab\?

Mihail Bulgakov termin\ Garda alb\ la 33 de ani. La 32 de
ani, Isaak Babel public\ `n volum Armata de cavalerie. Mario
Vargas Llosa public\ Ora[ul [i c`inii (succes interna]ional) `n
1963, la 27 de ani, iar Conversa]ie la catedral\, la 33 de ani. Oa-
meni s\rmani al lui Dostoievski apare c`nd autorul – \la b\tr`n [i
`n]elept din poze – avea doar 25 de ani. Toba de tinichea a lui
Günter Grass e publicat\ c`nd neexperimentatul german avea
32 de ani. Ce s\ mai vorbim de poe]i cum au fost Pu[kin sau
Federico Garcia Lorca, ce se d\deau `n stamb\ cu talentul lor
pe la 25-30 de ani? De fapt, \[tia doi au [i fost `mpu[ca]i. A[a
le-a trebuit... Punem pariu c\ dac\ mai aveau r\bdare [i-[i
scriau capodoperele mai pe la [aptezeci-optzeci de ani, ar fi tr\it
[i acum? Dac\ nu cumva, `ntre timp, ar fi murit...

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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Dac\ te ]ine privirea, dac\ prin sertarele min]ii ]i-au r\mas locuri goale, dac\ tu crezi c\ arta `ncepe `n anul 2000, dac\ ai
chef de ceart\ cu prietenii, dac\ mai prinzi ironiile [i e[ti gata s\ dai piept cu sistemul, du-te la Muzeul Na]ional de Art\
Contemporan\ (MNAC). Acum e chiar problematic ce s-a `nt`mplat. Ca s\ folosesc un cuv`nt mare, Mihai Oroveanu, directorul

MNAC, a preg\tit o „retrospectiv\“ a
artei române[ti din anii ’70 p`n\ `n
2000. Ce a ie[it `n final sigur te va

enerva.

De un an, arta contemporan\
se vede la muzeu

Constantin Vic\

Dan Perjovschi – Singur [i gri

Lucr\ri de Lia Perjovschi



Cred c\ v-am indus pe to]i
`n eroare de la `nceput
folosind termenul de „bros-

cu]\“. Li s-ar potrivi mai bine
lui Keroppi, prieten cu Hello
Kitty, sau lui Michigan J. Frog –
personaj Disney, cu joben [i
baston. Chiar [i lui Kermit din
Muppets Show `i putem spune,
cu simpatie, „broscu]\“, de[i a-
nul acesta a ajuns la venerabila
v`rst\ de 50 de ani. Nu. Crazy
Frog este un broscoi, a[a cum el
`nsu[i ]ine s\ precizeze afi-
[`ndu-[i anatomia cam f\r\ pu-
doare [i plimb`ndu-se de ici-
colo cu o casc\ de motociclist,
ochelari de protec]ie [i geac\ de
piele. ~n anul 2004, broscoiul a
primit s\rutul de aur al unei
companii ce se ocup\ cu v`nza-
rea de ringtone-uri, care l-a trans-
format `ntr-o afacere de 20 de
milioane de euro.

Motor  `n  doi  timpi,
interpretare  live

Basmul `ncepe cu mult timp `n
urm\, ̀ ntr-o zi a anului 1997, ̀ n care
un t`n\r de 17 ani s-a `nregistrat
imit`nd sunetul r\gu[it al unui
motor. „Sunetul din Crazy Frog?
Este vina mea“, declar\ acum
amuzat Daniel Malmedahl. Nu-
mele s\u a fost `ns\ mult timp

necunoscut, de[i ̀ nregistrarea ̀ n-
cepuse s\ fac\ furori `n r`ndul
pasiona]ilor de Internet.

Ding ding-ul suedezului [i-a
dob`ndit adev\rata faim\ dup\ ce
un co-na]ional a potrivit vocea
cu un personaj animat 3D, pe
care l-a botezat, cu o ciudat\ clar-
viziune, „The Annoying Thing“.
Erik Wernquist este numele ce-
lui ce a creat broscoiul-moto-
ciclist a[a cum `l [tim azi. Cei
doi t\tici s-au cunoscut de-abia
c`nd Daniel l-a sunat pe ani-
mator pentru a-[i reclama drep-
tul de autor asupra sunetului,
argument`nd cu o interpretare
live c`t se poate de conving\toa-
re a motorului.

O  lume  nebun\,  nebun\

Nu a mai durat mult p`n\ c`nd
broscoiul a ajuns pe ecranele
televizoarelor din toat\ Europa,
sub numele de Crazy Frog. O
companie german\ de ring-
tone-uri, Jamba!, a preluat su-
netul [i anima]ia, promov`n-
du-le ca sonerie polifonic\ prin
aproximativ 2.400 de spoturi
TV pe zi. Astfel a `nceput is-
teria. Crazy Frog a `mp\r]it Eu-
ropa `n dou\ tabere: cei care `l

iubesc [i cei care `l ur\sc. Prima
categorie a adus companiei de
telefonie mobil\ profituri de 20
de milioane de euro, a propulsat
single-ul Axel F pe locurile I ale
tuturor clasamentelor de v`nz\ri
europene, a impus difuzarea vi-
deoclipului pe aproape toate
canalele de muzic\. Cealalt\ ta-
b\r\ a transformat broscoiul `n
cel mai contestat amfibian al
tuturor timpurilor. Crazy Frog a
st`rnit, `ntr-o prim\ faz\, pro-
testele p\rin]ilor ai c\ror copii
`ncepuser\ s\ le pun\ `ntreb\ri
incomode pornind de la organe-
le genitale expuse „indecent“ `n
anima]ie – ulterior acestea au
fost cenzurate. Au urmat cei
nemul]umi]i de taxele ascunse
pe care le percepea compania
Jamba! ~ns\ cei mai mul]i con-
testatari s-au s\turat pur [i
simplu ca o broasc\ s\ ]op\ie
din cinci `n cinci minute prin
via]a lor cotidian\. Un studiu
realizat de cotidianul „The Guar-
dian“ relev\ faptul c\ 87% din

britanici au v\zut reclama la so-
neria Crazy Frog de cel pu]in 26
de ori. A[a se face c\ zeci de
mii de oameni au semnat peti]ii
de pe Internet prin care se cere
interzicerea spotului [i recom-
pense pentru „nenum\ratele zile
de traum\ psihologic\ ce au fost
cauzate de oribila reclam\“. Drept
compensa]ie, semnatarii cereau
fie execu]ia public\ a autorilor, fie
un pr`nz gratuit `n valoare de
p`n\ la 13 euro.

Indiferent dac\ li se va da sa-
tisfac]ie sau nu, basmul r\m`ne
cu happy end. Ding Ding.

Soneria care
a transformat
broscoiul
`n prin]

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Casiana Ioni]\ va relua, `ncep`nd din num\rul urm\tor,
de dou\ ori pe lun\, rubrica „Lamerica“.

Foietaje (I)
N\d\jdui]i (dup\ titlu) c\ ar urma niscai re]ete de [trudele ori de
aluaturi `nfoiate? Problema domniilor voastre. Spera]i! Ce pu-
tem face dac\ `n dulcea noastr\ limb\ foietaj (pe care, de altfel,
nu-l g\si]i `n DEX), ne trimite doar `nainte, la pl\cinte. Hehe, `n
francez\ – alt\ limb\, tot de la R`m, da’ pare-se mai cu mo] –
feuilleter va s\ `nsemne, `nt`i de toate, a r\sfoi, a citi `n grab\ [i
abia la urm\ a prepara aluatul pentru foi. Repede ne-am prins
c\ la unii lectura zburd\ p`n\ [i-n cuhnii. Da’ la al]ii? Ne-am [optit
atunci `n barb\ c\ n-ar fi potrivit, taman acuma, c`nd sora mai
mare ne-ar cam da un br`nci `n saloanele selecte, noi s\ st\m
cu limba-n gur\. M\car de ochii lumii ar da bine s\ ne zv`rcolim
ni]el, s\ ne pudr\m gogo[ile cu zah\r vanilat, spre-a dovedi Io-
ropii c\ [tim cum se deschide, ba chiar [i-nchide un capitol de
adera]iune necerut de nimeni. A[a deci, care va s\ zic\. Ia s\
lu\m la foiletat `n premier\ un mald\r de reviste muliere[ti ca s\
deslu[im cum st\m cu tip\ritura culinaric\ din chio[curi, dar [i cu
fiorul emancipa]iunii feminine `n chestiunea ce ne frige. Bravele
difuzoare rodipediste ne-au servit av`ntat foietaje proaspete,
pentru femei adev\rate, care [tiu ce-i aia o zacusc\, o mur\tur\.
D\m glas durerii lor, at`ta vreme amu]ite: „Lua]i, doamn\, lucruri
serioase, ce cadreaz\ cu v`rsta [i pozi]ia dumneavoastr\,
secretele buc\t\riei, ioana, buc\t\ria pentru to]i, lumea femeii,
femeia modern\, c\rticica practic\, lua]i formula as [i asu’ verde,
nu prostii cu fi]e pentru fufele astea tinere, cu capu’ numa’ la fan-
doseal\“. D\m `ns\ glas [i dorin]ei noastre de cunoa[tere: „Da’
cosmopolitan, avantaje, tabu, unica, tango, olivia? Nimic?“. De[i
am aflat c\-n \ste prealucioase foi `i doar „vai [i-amar“, le-am
smult `n grab\ pe toate, pustiind biat\ tarab\ de cartier.

Le-am citit de-a valma o dup\-amiaz\ `ntreag\ [i, dup\ patru
ore, am sim]it c\ (oare de ce?) creierii ni s-au f\cut aspic, planu-
rile – ghiveci, speran]ele – toc\tur\ de mici. {col\ri]\ cuminte [i
gospodin\ vrednic\ am fi vrut a aduna, precum un roi de albine,
nectarul `nv\]\turii celei dulci. {i iac\t\-ne ca prost\nacele
buim\cite scoase la tabl\. Deci ce-am desprins? P\\\i, dac\ se
d\ c\ Angelina e nesigur\ pe Brad, c\ Denisa de la Bambi iu-
be[te un drogat, c\ Victoria Beckham bea, c\ Holly Hunter o s\
aib\ gemeni, c\ pe Cameron Diaz o `n[al\ Justin, c\ Miori]a [i
Adriean se cunosc de la gr\dini]a din Videle, c\ Paris Hilton s-a
rupt de Paris Hatsis, c\ lui Britney `i place numele Charlie, c\-i
posibil\ dragostea adev\rat\ pe Internet, c\ Seat Leon e
partenerul ideal de flirt [i c\ Johnny Depp moare dup\ budinc\
de caramel, am desprins c\ `n via]\ nu le po]i avea pe toate.

Pe cale de consecin]\ (vorba unor tipi ff de[tep]i din Româ-
nia), am repetat, cu g`ndurile `nsufle]ite de `ncredere, c\ acum
ori niciodat\ pantalonii trebuie s\ fie nelipsi]i din orice
garderob\, c\ a sosit momentul s\ ne lu\m adio de la var\, c\
b\rbatul vibreaz\ la kenzo air [i c\ m\trea]a trebuie `nl\turat\.
Mai departe. Avem: a mic – nivea, anew, ivatherm, bottega verde,
roc; [i be mic: glam shine cream de la l’Oréal Paris [i water
shine fusion de la Maybelline New York. ~ntrebare. Unu: cu ce
ne r\sf\]\m corpul `n septembrie? {i doi: cum devin buzele bune
de s\rutat? {i mai departe: cum s\ ob]inem un p\r str\lucitor,
m\t\sos, voluminos, rezistent, potrivit pentru coafuri `ndr\zne-
]e? Cu inima c`t un puric am acceptat c\ `n sezonul toamna
2005 ar fi de dorit s\ avem un ten perfect cu ajutorul a 25 de idei
[i cel pu]in 5 kg. `n minus, dar mai ales c\ nu trebuie s\ cheltuim
mul]i bani, ci doar s\ punem la b\taie un strop de imagina]ie.

O curiozitate cam t`mp\, dar plin\ de speran]e, ne `mpinse-n
final s\ frunz\rim trei ghiduri erotice, [apte horoscoape [i patru
teste de afl\ cum e[ti. Orice nelini[te se ogoi v\z`nd c\ st\ scris
negru pe alb: `n pat conteaz\ doar ce sim]i. ~ns\ ghimpele
`ndoielii se `nfipsese deja ad`nc. P`n\ la colaps nu fu dec`t un
pas: [tii s\ oferi un masaj tulbur\tor partenerului t\u? {tii s\-l
por]i pe culmi de extaz? {tii cum s\-l ascul]i? Ai aflat care s`nt
nevoile adev\rate ale b\rbatului t\u? Este El oare sufletul t\u
pereche? Visele ni se preschimbar\ de tot `n co[maruri c`nd ni
se spuse de la obraz c\ piscul carierei l-am atinge doar `n mar-
keting, c\ ar trebui s\ ne croim o alt\ soart\ dac\ vrem fericire
[i c\ toamna se anun]\ catastrofal\ pentru zodiile de ap\, cum
ar fi scorpionii.

At```t?!!! P\i, unde ni-s zacu[tile, gogo[arii-n o]et, castrave-
ciorii, compoturile, ghiveciurile-n borcan, gemurile, gogonelele,
vinetele-mp\nate cu ]elin\, cep[oarele murate? Unde-s „Buc\-
t\ria pentru to]i“ [i „C\mara ta bogat\“? Despre \ste dou\ brave
foietaje-c\r]ulici ce str\juiesc la chio[c demnitatea noastr\ de
gospodine vom avea multe a v\ povesti s\pt\m`na viitoare.

VVeerrssuurriillee  eexxaaccttee  aallee  mmeellooddiieeii  CCrraazzyy  FFrroogg
A ding ding
ding ding
dididing ding

bing bing

pscht, Dorhrm bom bom bedom bem bom bedom bom bum
ba ba bom bom, Bouuuuum bom bom bedahm, Bom be
barbedarm bedabedabedabeda Bbrrrrrimm bbrrrrramm
bbbrrrrrrrrraammmmm ddddddraammm, Bah bah baah baah
ba wheeeeeee-eeeee-eeeee!

Soneria care
a transformat
broscoiul
`n prin]

„Vrruuuuuum, drrrrrum drrrrruuuum, bip
bip“... am zis cu to]ii, `ntr-o zi oarecare a
copil\riei noastre, `nc\leca]i pe-un scaun
r\sturnat, cu m`inile `ncle[tate pe sp\tar [i

ap\s`nd p`n\ la fund o accelera]ie inexis-
tent\. P`n\ aici, Daniel Malmedahl, un
t`n\r din Suedia, nu este cu nimic

special. Dec`t c\, imit`nd sunetul motorului de
Trabant al unui prieten, a creat cel mai bine
v`ndut ringtone din lume, a inspirat designul
unei broscu]e VIP [i un hit care s-a c\]\rat `n
vara lui 2005 `n toate clasamentele de muzic\
europene [i refuz\ s\ se dea jos. Tot succesul
lui st\ `n doar dou\ cuvinte: „Crazy Frog“.



Florin  L|Z|RESCU
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C`nd [i de unde `ncepe
Tiuk?

E-he! Am lansat Tiuk-ul `nc\
din iarna lui 2001. ~mi luasem
doctoratul [i `ncepusem munca la
o editur\. Nu era nici pe departe
cum mi se promisese, dar m-am
`nt`lnit acolo cu c`]iva oameni la
fel de revolta]i ca [i mine. Ie-
[eam dup\ serviciu cu Viorel
Ciama, tehnoredactorul, la o be-
re, iar, `n weekenduri, pe munte.
Discutam despre de toate, p`n\
mi-a propus s\-mi fac site-ul la
care visam, c\ m\ ajut\ el cu
tehnica. Doream unul pentru fra]ii
Vakulovski. {i acum [tiu cum tre-
buia s\ arate: jum\tate de fa]\ –
a lui Sandu, jum\tate – a mea.
{i de-acolo s\ se deschid\ toate –
textul, de pe buze, biografia, de
pe frunte, fotografiile, din ochi.
Doream s\ fac `ns\ [i alte
chestii, de exemplu, un site `n
care s\-]i scrii jurnalul `n direct,
nu numai eu [i prietenii mei, ci
oricine ar vrea, dar s\ fie [i c`-
teva personalit\]i, ca site-ul s\
fie urm\rit. P`n\ la urm\ `ns\
am ajuns la concluzia c\ e ne-
voie de o revist\ `n care scri-
itorii s\ se poat\ exprima liber,
s\ nu se cenzureze [i mai ales s\
nu se autocenzureze. Am ales
oameni pentru rubrici, g`ndin-
du-m\ la cei mai buni dintre cei
buni: Perjo – la grafic\, Marius
Oprea – la rubrica despre secu-
ri[ti, Stoiciu – la publicistic\,
Vi[niec – la teatru [.a.m.d.

De ce Tiuk?

Doream un nume simplu [i u-
[or, stil „Dada“. ~n acea peri-
oad\ traduceam – de pl\cere –
din Harms, eram fan Harms. A[a
c\ m-am g`ndit la Tiuk, titlul
unei povestiri de-a lui (poate fi
citit\ pe site).

Nu ]i se pare c\ revolta
este un conformism al
tinerilor? Revoltat
`mpotriva cui?

P\i, eram tineri! {i mai s`ntem.
Doar c\ `n România tinerii s`nt
mai mult nemul]umi]i, nu [i re-
volta]i. Dac\ ar fi revolta]i pe
ce-s nemul]umi]i ar fi altfel,
inclusiv `n literatur\. Noi facem
ce zic dinozaurii, nu reu[im s\
ne adun\m [i s\ ne organiz\m,
s\ hot\r`m ce e bine pentru noi.
Hot\r\sc tot \ia de dinainte de
’89, iar noi s`ntem... nemul]u-
mi]i.

Mai exist\ azi cenzur\?

Cum s\ nu! E [i cenzur\, [i
autocenzur\, [i, mai nou, ceva
mult mai vechi – interdic]ii, liste
negre, pedepse cu alungarea de
la lucru. Nu vezi ce i se `nt`m-
pl\ – chiar acum – scriitorului [i
disidentului Liviu Ioan Stoiciu?

E o dezbatere prea ampl\
pentru mini-interviul

nostru... Cine crezi c\
cite[te www.tiuk.reea.net?

Mult\, foarte mult\ lume. Dac\
f\ceam o revist\ h`rtioas\, chiar
c\ nu [tiam cine ne cite[te, a[a
e `ns\ mult mai simplu. Avem un
contor, care ne spune c`]i cititori
intr\ pe Tiuk, primim e-mailuri

de la foarte mult\ lume, foarte
diferit\ – [i ca profesie, [i ca
v`rst\, de peste tot.

Cum ar suna o invita]ie
Tiuk pentru cititori?

Nu m-am g`ndit la asta. Dar
Tiuk exist\ k-avem noi kef!,
„noi“ cuprinz`nd [i cititorii.

Voi nu m-a]i `ntrebat niciodat\ ce se poate
face pentru a revigora agricultura româneas-
c\, at`t de greu `ncercat\ de l\custe, omizi,
caca, acid [i al]i factori nocivi care ne-au
dus ]ara de r`p\. De ce, dom’le, ditai gr`na-
rul Europei nu mai produce 9.000 de kile la
ha, 350 de purcei pe cap de scroaf\ [i tauri
cu fuduliile c`t capul meu, care l\sau ges-
tante p`n\ [i c\pi]ele de f`n?

Hai, dragii mei, c\ mi-e mil\ de voi [i o
s\ v\ `nv\] noua agricultur\. Deci fi]i a-
ten]i! V\ organiza]i `n g\[ti sau bande de c`te
maximum zece `ntreprinz\tori. Ve]i cultiva
semin]e de c`nep\ pentru papagali. Pentru

foarte mul]i papagali! Dar cum? C\ i-
mediat vin papagalii de la crim\ organizat\
[i v\ bronza]i cu dungi.

Se caut\ o bab\ v\duv\ bolnav\ [i cu
fric\ de Dumnezeu. O femeie cuminte [i
gospodin\ care a adunat `n timp toate vir-
tu]ile neamului. Se intr\ cu for]a peste ea.
Se pocne[te baba [i se rup hainele de pe ea,
se tr`nte[te pe pat [i cel mai dotat dintre voi
`[i scoate daravela [i [i-o flutur\ amenin-
]\tor `n ochii femeii [i [i [i.. [i v\ ab]ine]i,
perver[ii dracului, c\ doar a]i venit la a-
faceri, nu la curve. Apoi `i explica]i b\tr`-
nei, sprijinind-o str`ns de g`t, c\ `n gr\dina

ei vor ap\rea ni[te plante medicinale, `n mod
spontan, pe r`nduri, la 10 cm distan]\ fie-
care. C\ dac\ o `ntreab\ Poli]ia ceva, s\
pl`ng\, s\ vomite, s\ tu[easc\ v\it`ndu-se c\
e b\tr`n\ [i nu [tie nimic de buruienile din
spatele casei. C\ to]i mini[trii s`nt ni[te ho]i
porci [i, `n loc s\ m\reasc\ pensiile, caut\
b\tr`nii `n fund.

Convin[i c\ baba e nevinovat\ ([i
eventual peremist\), anchetatorii vor pleca
[i c`nepa va cre[te `n voie, produc]ia va a-
duce profit [i vom deveni c`neparul Eu-
ropei. Nu uita]i `ns\ s\ fi]i gentlemani cu
baba [i s\-i da]i 1 litru de ulei [i 1 kil de za-
h\r, c\ via]a la ]ar\ e grea [i agricultura la
p\m`nt.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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Bobo  [i  Bobi

VOI  N-AA}I  ~NTREBAT,  f\r\  zah\r  V|  R|SPUNDE

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

{tirihizada
Am din ce `n ce mai des, `n ultima vreme, impresia c\ sistemul
dup\ care func]ioneaz\ producerea [tirilor seam\n\ cu un disc
de vinil zg`riat. Nu [tiu cine este de vin\ pentru treaba asta. N-a[
da vina numai pe editorii de jurnale, c\rora trebuie s\ le fie tare
greu s\ g\seasc\, zilnic, dou\-trei subiecte de deschidere. N-a[
blama `n totalitate nici politicienii sau vedetele noastre, c\rora
mama natur\ le-a dat un sistem de g`ndire aproape la fel de
elementar ca algoritmul unei simple ma[ini de calcul: c`nd v\d
„0“ `n fa]a ochilor, stau piti]i `n b`rlog; c`nd v\d „1“, `ncep s\ spere
c\ din treaba asta le iese ceva. ~n orice caz, ceea ce vreau s\
spun e c\ mi se `nt`mpl\, tot mai des, s\ adorm la jurnalele de
sear\. {i nu din cauza oboselii, ci din cauza vizion\rii acelora[i
subiecte, re`nc\lzite cu `nver[unare, atunci c`nd le vine timpul.

A[a cum un copil de cinci ani [tie c\ toamna se culeg
strugurii, tot a[a am `nv\]at [i eu c\, dac\ se face 11 septembrie,
toate [tirile au m\car un report\jel de genul: „Do you remem-
ber?“. ~n cele mai multe cazuri, informa]ia este zero, fiind
repetate acelea[i chestiuni, an de an: la ce or\ au fost lovite
turnurile, la c`t au c\zut, care erau cursele-kamikadze, ce mai
spune domnu’ Dab\liu despre nenorocire. S`nt convins c\ nici
pe 11 septembrie 2035 n-o s\ v\d altceva la [tirile prezentate de
fiica fiicei Andreei Esca.

~n acela[i fel, dac\ e prima zi de cursuri pentru pu[tani,
posturile tv se simt obligate s\ fac\ fel de fel de reportaje din ca-
reul [colii. Aici, ar fi necesare totu[i oare[ce nuan]e `n abord\ri.
Unii dau reportaje „soft“, `n care intervin politicieni `mbr\ca]i
„cheju\l“ (cum am auzit pe Antena 1, luni seara), ]in`nd discursuri
sfor\itoare `n fa]a unei audien]e tranchilizate; astea, s-ar zice,
s`nt reportaje de atmosfer\ (de c`nd B\sescu se duce cu Udrea
[i fata dup\ el, a crescut p`n\ [i presiunea din termometre) [i de
ionosfer\ (pe cale de dispari]ie, de c`nd Ion Iliescu nu mai este
filmat amintindu-[i cum m`nca, rebel fiind, crap la carton). A
doua categorie de reportaje din ciclul „azi a `nceput anul [colar“
s`nt acelea cu oarecare iz de anchet\, `n care se filmeaz\
parchetul umflat de ape, ferestrele f\r\ sticl\, [obolanii din
WC-uri [i b\ncile rupte; n-am v\zut totu[i niciodat\ ca vreun
reporter s\-[i urm\reasc\ subiectul p`n\ la cap\t, s\ vad\ dac\
dup\ o s\pt\m`n\, o lun\, dou\, [colile arat\ tot a[a cum le-a
filmat prima dat\.

Iar dac\ trec [i cele dou\ momente-cheie ale lunii sep-
tembrie, nici o grij\, ave]i ce „rererevedea“: Becali vorbind de
„soare sf`nt pe cer“ la B1TV, N\stase f\c`nd mi[to de B\sescu
pe Realitatea, Ro[ca-St\nescu, Horia Alexandrescu [i Gabriel
St\nescu chibi]`nd pe aceea[i tem\ a B\sescului, la OTV.

A[tept de pe acum, cu `nfrigurare, reportajele despre mizeria
din c\minele studen]e[ti [i de la deschiderea anului universitar.
Dup\ asta, s-ar putea s\ p\]esc ca `ntr-un banc de mai demult:
vr`nd s\ plece la o petrecere, p\rin]ii `[i las\ copilul acas\, cu un
disc cu pove[ti pus la pick-up; c`nd se `ntorc, `l g\sesc cu capul
plin de v`n\t\i; discul, fiind zg`riat, repeta aceea[i `ntrebare:
„Vrei s\ ascul]i o poveste! C[[t! Vrei s\ ascul]i o…“, iar copilul,
disperat, se d\dea cu capul de elemen]i: „Vreau! Vreau!“…

Discut cu Mihai Vakulovski pe Yahoo!Messenger [i-l rog s\-mi
recomande un site cultural despre care merit\ s\ scriu. Altul `n
afar\ de www.tiuk.reea.net, cel realizat de el [i c`]iva prieteni.
{i observ nedreptatea – `n cele patruzeci [i dou\ de articole de
p`n\ acum, am pomenit doar `n treac\t unul dintre cele mai
faine proiecte culturale de pe net-ul românesc: „Tiuk! (k-avem
kef!)“. Profit de prezen]a online a lui Mihai [i schimb formula
rubricii. ~ncerc s\-i iau un mini-interviu.

|[tia s`nt (de la st`nga la dreapta [i de sus `n jos):
Alexandru Vakulovski, Dan Perjovschi, Carmina Trâmbi]a[,
Dumitru Crudu, Viorel Ciam\ [i Mihail Vakulovski

Agricultura cu sapa-n gur\



C\t\lin Torsan: un Emil G`rleanu sadic

C\lin Torsan este comparat de c\tre Sorin Stoica [i prefa]atorul Paul
Cernat cu „un Harms neao[“. Neao[ `n mic\ m\sur\, pentru c\ multe
dintre prozele sale folosesc nume [i peisaje din str\in\tate pentru a
pune `n scen\ evenimente crude [i insolite. Povestirea este instru-
mentul potrivit pentru Torsan, autor care se desf\[oar\ cel mai bine
pe spa]ii mici [i pentru care oprirea abrupt\ a nar\rii reprezint\ [an-
sa unei noi violen]e f\cute cititorului. Violen]a este totu[i una re-
dus\ ca intensitate. Cel mai adesea sufer\ ̀ n textele sale o musc\ ̀ ne-
cat\ `n lapte [i un m\r amenin]at de vierme, un neexperimentat sol-
dat `n Oastea Domnului ademenit de o femeie, un adolescent onanist,
un sifonar mut sau un sinuciga[ preocupat de inanitatea literaturii ro-
mâne [i a literaturii `n general: „Cu ra]iunea rece [i exact\, dar
`ntr-o deplorabil\ stare sufleteasc\, am putut `n]elege c\ scriitorii
difer\ `ntre ei doar pentru c\ metaforele sau compara]iile lor difer\.
Fondul operelor lor este `ns\ mereu [i mereu acela[i, biciclet\ f\r\
lan] `naint`nd pe uli]a nemuririi“ (Mingea ro[ie).

Mai mult dec`t cu Harms, C\lin Torsan seam\n\ cu un Emil
G`rleanu sadic, ale c\rui consemn\ri de evenimente triste din
lumea celor care nu g`ndesc se termin\ cu un f`s`it dezolat.
~nt`mpl\rile relatate se integreaz\ programului Povestirilor
mici…: s`nt istorii ale unor anonimi, excentrici din gre[eal\, pline
de un umor atroce. ~nf\]i[`nd moartea stupid\ a unei familii de
americani sau scurta istorie a vie]ii de familie a unui cuplu, `n bu-
c\t\rie, la televizor [i sub du[, p`n\ la grea]a de cel\lalt, poves-
tirile lui C\lin Torsan s`nt ilustr\ri literare ale unei antropologii a
cotidianului. Alteori, povestirile sale reprezint\ ni[te experimente
narative cu nervii cititorului. Din c`nd `n c`nd, povestirea nu
consemneaz\ dec`t e[ecul de a povesti ceva (Nu asta am vrut s\
spun). Textul de deschidere [i cel care `nchide grupajul semnat
de C\lin Torsan (Arhivarul, respectiv Tratat privitor la drumul
c\tre locul de munc\) s`nt proze ale plictiselii, `ncerc\ri de a m\-
sura timpul gol de evenimente `n toate felurile: de pild\, m\su-
r`nd `n\l]imea teancurilor de cartele de metrou consumate `ntr-o
lun\ [i `ncerc`nd s\ deduc\ de aici `nsemn\tatea fiec\rei zile. Un
autor interesant, deocamdat\ poate pu]in prea fascinat de posi-
bilit\]ile artei sale narative.

C\lin Torsan, Sorin Stoica, Cosmin Manolache,
Ciprian Voicil\, Povestiri mici [i mijlocii

Editura Curtea Veche, 2004

Alte `ntreb\ri
de prisos
A treia `ntrebare: „...tu [tii s\ joci teatru?“. R\sbum-burum-bum!!!
A[a s-ar transcrie zgomotul tunetului auzit de Pavel Matveevici.
V\ amintim c\ Anton Pavlovici e un as `n materie de insulte. Iat\
ocazia ideal\ de a face din obsedantul ]`n]ar ditamai arm\sar.
Zaikin, pi[cat p`n\ `n m\duv\, nu se mai st\p`ne[te. Tr\snit de
cuv`ntul „teatru“, ]ip\ la Petea ca ars cu fierul ro[u `n carne vie,
se repede la d`nsul cu oc\ri dure, r\scoapte de ur\ `n cenu[a
unei `ndelungi ranchiuni; ofense aduse parc\ altcuiva, nu b\ia-
tului. ~[i ceart\ indirect, prin transfer, nevasta, „actri]a amatoare“,
folosind copilul drept sac de box? Cert e c\ defularea devine fu-
ribund\; r\spunsul se coaguleaz\ aidoma s`ngelui dintr-`nsa.
Zaikin: „Ia mai sl\be[te-m\ cu `ntreb\rile tale idioate!“ (Pauz\
minim\. Trece `n goan\ un diavol purpuriu.) „Da, e[ti prost [i
dezm\]at!“ (Pauz\ minim\. Trece rapid, pe trotinet\ sau pe
rotile, Freud.) „Min]i! Min]i... Totdeauna min]i...“ (Pauz\ minim\.
Trece `n zbor, pe o ghiulea gigant\, fosforescent\, baronul Mün-
chausen.) „E[ti bun de b\tut, porcule!“ (Pauz\ medie. Trece ia-
r\[i Freud, `n pas lejer, la bra] cu Scaraoski, c\ruia `i explic\ pe
ner\suflate pasaje din Introducere `n psihanaliz\.) „Am s\-]i rup
urechile...“ (Pauz\ mare. Trece lent Marchizul de Sade. ~ntr-o
m`n\ ]ine Psihopatologia vie]ii cotidiene, `n cealalt\, urechea
s`nger`nd\ a lui Petea.). Petea, demn urma[ al tat\lui, `i pl\te[te
acestuia, prompt, poli]a: „De ce te legi de mine, prostule!“
(Pauz\ medie. Trece, alerg`nd caraghios, `mpleticit de duio[ie [i
timiditate, direct de la stare]ul Zosima... c\tre delicioasa Lise
[[\galnica, [mechera Liza – pe care d`nsul o ]inuse, ro[ind, `n
bra]e, pe c`nd ea avea doar 12 ani [i Karamazov o `nv\]a, teribil
de pedagogic, alfabetul!!!], fata beteag\ de picioare a mo[ieri]ei
Katerina Osipovna Hohlakova... zburd\ cuvios Alio[a Karama-
zov, `n priviri cu `ntreaga suferin]\ a lumii.) Zaikin: „Am gre[it,
Ptiuha... iart\-m\“ (Pauz\ enorm\ `n care spectatorii, crez`nd c\
s-a terminat spectacolul, pleac\ acas\ nemul]umi]i... Ei au pl\tit
bilete, chestii... au stat la coad\, `n soare... ce m\-sa! [i uite c\
\[tia le iau banii pe degeaba... Trece, `n sf`r[it, un `nger de-al lu’
Ple[u, ocrotitor, [i `i pune pu[tiului, readus cu for]a pe scen\... `i
a[az\ urechile la loc... eventual `n cadrul unei `nt`lniri a „Româ-
niei literare“, la Prometheus, cu abona]ii, cititorii, colaboratorii,
admiratorii, ba optimi[ti, ba pesimi[ti, ai Ioanei P`rvulescu... etc.).
Dup\ un dialog at`t de vioi, protagoni[tii `ncearc\ s\ se odih-
neasc\. Petea `[i g\se[te lini[tea instal`ndu-se din nou la mas\,
ca „s\ decupeze o dam\“. Zaikin, dep\[ind hopul psihologic, vl\-
guit, se tr`nte[te pe un divan [i mediteaz\ ad`nc. „Nu mai simte
dec`t oboseal\ [i foame.“ ~l a[teapt\ alte teribile `ntreb\ri!!!

* * *

A patra `ntrebare: „Vrei s\-]i ar\t colec]ia mea de insecte?“. La
interoga]ia [optit\ perfid de Cehov lui Petea [i repetat\ de
b\ie]el cu glas tare, tat\l r\spunde imediat:

„Arat\-mi-o!“ Iat\ c\ Zaikin, oarecum protejat, are ocazia nes-
perat\ de a privi, `n premier\ absolut\, personajele celui ce l-a
creat [i pe d`nsul, de a se contempla (str\puns [i fixat cu dezin-
voltur\ de Anton Pavlovici) cum zb`rn`ie inutil `n cutia de carton
a vie]ii sale. Realitate cumplit\. Vlad }epe[ (Dracula!) ar apla-
uda: „Bravoooooos! Bis!“. Cit\m pe `ndelete, lentoarea-i `n obi-
ceiul chinuitorilor rafina]i: „Petea (de fapt Cehov, nota mea is-
tea]\!) intr\ `n birou [i-i `ntinde o cutie verde. ~nc\ `nainte de a o
duce la ureche, Zaikin aude g`zele zg`riind pere]ii cutiei [i b`z`ind
cu o dezn\dejde cumplit\ ce-i scoal\ p\rul m\ciuc\-n cap. Ridi-
c\ `ncet capacul [i vede o mul]ime de fluturi, de g`ndaci, de
mu[te [i de cosa[i `nfip]i `n ace `n fundul cutiei. To]i, `n afar\ de
doi sau trei fluturi, s`nt `nc\ vii [i mi[c\“. Zguduit de ce i se
`nt`mpl\, speriat de [i mai r\u, cu ochii holba]i de groaz\ [i
durere, Pavel Matveevici se preface a nu cunoa[te „exter-
minatorul“ [i exclam\: „Cine te-a `nv\]at s\-i v`ri `n ace?“. „Olga
Kirillova“, minte dezinvolt Petiuha, prinz`nd firul. „Mai bine o `nfi-
geai ̀ n ace pe Olga Kirillova!“, se gudur\ lingu[itor pe l`ng\ Cehov
personajul Pavel, f\c`ndu-se a da crezare personajului Petea [i
suger`nd autorului c\, da!, personajul Olga `[i merit\ destinul, cu
v`rf ascu]it fin [i `ndesat definitiv, `n timp ce el, judec\tor ono--
rabil... {i r\bufne[te, v\rs`ndu-[i n\duful, chipurile, pe capul co-
legei de povestire, Kirillova: „E o ru[ine s\ chinuie[ti a[a ni[te
biete viet\]i!“. Tertipuri naive. „Omului f\r\ splin\“ `i sclipe[te ma-
li]ios pince-nez-ul. Pavel Matveevici va fi tras `n ]eap\ [i mai [i!!!

(Va urma!)

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL
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Ac]iunea romanului este plasat\ `n secolul al XVI-lea, secolul Inchizi]iei [i al r\zboaielor lui Carol al V-lea,
secol marcat de apari]ia protestantismului. T`n\rul Mikael pleac\ s\ studieze la Paris. C\l\tore[te `mpreun\
cu prietenul lui, Antti Kallenpoika, fierarul care mai apoi `l va `nso]i peste tot. Soarta `l poart\ din aventur\ `n
aventur\ `ntr-o Europ\ sf`[iat\ de conflicte politice, sociale [i religioase. Ajuns `n inima unei p\duri ger-
mane, `nt`lne[te o „vindec\toare“, care `l va vr\ji definitiv. Dar s`ntem `n anul 1520, c`nd Vaticanul veghea-
z\, iar t`n\rului `i va fi dat s\ descopere chipul cel mai crud al Bisericii. Dezgustat de metodele barbare ale
Romei, Mikael se al\tur\ ]\ranilor germani r\scula]i, `l cunoa[te pe Martin Luther [i asist\, `n calitate de
martor privilegiat al istoriei, la na[terea noii religii. C\lug\ri, vr\jitoare, c\l\i, alchimi[ti, t`lhari, c\rturari, inchi-
zitori, c`rciumari, peregrini, studen]i s`nt personajele unei extraordinare fresce de Ev Mediu.

„Cu Mikael Karvajalka, p\trundem `n secolul al XVI-lea, secolul Reformei, al revoltei `mpotriva abuzurilor
s`ngeroase ale Inchizi]iei. Magnific\ panoram\ a unor vremuri care stau sub semnul violen]ei, Mikael
Karvajalka este o repovestire a istoriei cum numai Chaucer ar mai fi putut scrie.“ – The New York Times

Mika Waltari, Mikael Karvajalka,
traducere din limba finlandez\ [i note de Teodor Palic,
colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 664 de pagini, 33.00 RON

SSEEMMNNAALL

Povestiri mici [i mijlocii e o carte
polemic\. Dar asta `ntr-un mod subtil [i
autoironic, a[a cum [ade bine unor
scriitori care [i-au f\cut lec]iile de
literatur\ contemporan\. Polemic\ `n
primul r`nd prin titlu, care trimite la
IMM-urile invocate de guvernele

române[ti succesive `n c\utarea unor
solu]ii salvatoare pentru economia
na]ional\. Povestirea, genul scurt, este
solu]ia gospod\reasc\ propus\ de autori
`n fa]a unei eventuale situa]ii de criz\ `n
proza româneasc\. Pe urm\, prin forma]ia
de grup `n care cei patru autori aleg s\

„atace“. Avem de-a
face cu un „Desant
2004“, dezavantajat
de faptul c\ anul
trecut a fost unul al
desanturilor masive,
bine acoperite
mediatic. ~n al treilea
r`nd, nici unul dintre
autori nu vine din
zona filologiei, ei
m\rturisind, `n afara

serviciului de la Muzeul }\ranului Român,
pe care `l au `n comun, activit\]i [i
preocup\ri care de care mai exotice, de la
pozi]ia de sufl\tor `n cvartetul Domni[oara
Pogany a lui C\lin Torsan, la calitatea de
fost gr\nicer `n Delt\ a mizileanului
Cosmin Manolache. Autorii Povestirilor
mici [i mijlocii nu vin din zona Literelor
nici `n proza pe care o scriu, ca atare,
problema lor major\ nu este de a se
lep\da de „greaua mo[tenire“ optzecist\
sau [aizecist\ ori de a edifica literatura
român\ din ruine. To]i patru s`nt scriitori
cu program, doritori a se distan]a de
poeticile implicite sau explicite ale
colegilor de genera]ie, iar cartea de fa]\
este o demonstra]ie `n acest sens.

Doris Mironescu

Un „Desant“ prea pu]in observat



Axa lumii, cel mai nou roman din ciclul
Cei O Sut\, este un proiect unic `n lite-
ratura noastr\, recompensat p`n\ acum
cu numeroase premii (`ntre care Pre-
miul pentru proz\ al Uniunii Scriitorilor
din România `n anul 1998). Cei O Sut\
surprinde destinul a o sut\ de gene-
ra]ii – din tat\ `n fiu – de la c\derea
Babilonului [i p`n\ `n zilele noastre. P`-
n\ acum au ap\rut: Anbasis, 1988; Ec-
ce homo, 1993; Oul de aur, 1998; M`na
alb\, 2000; Vara rece, 2004.

Gheorghe Schwartz, Axa lumii,
colec]ia „Fiction Ltd“, Editura
Polirom, 384 de pagini, 24.50 RON

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE
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Despre „blocajul
scriitorului“
Mult timp nu am privit cu ochi buni chestia asta, „blocajul scriito-
rului“, I mean. Poate [i pentru c\ mi-o reprezentam prin imagini f.
artistice, cum arunc\ \la ghemotoacele de h`rtie [i-[i [terge n\du-
[eala, eventual url`nd `n crizele crea]iei: „Nu mai pot, deci nu pot
astfel“ etc. Cumva ca `ntr-o reclam\ fain\ (anturajul) la Nova Bra-
silia, `n care Marquez st\ la ma[ina de scris [i bag\ cafele [i `n-
cearc\ s\ scrie, dar degeaba, c\ci are blocajul scriitorului [i nu
poate dec`t s\ arunce cu cocoloa[ele de h`rtie [i s\ se enerveze.
Asta p`n\ c`nd schimb\ cafeaua, exact, `[i face o Nova. Ia o gur\ [i,
iluminat, scrie titlul: Un veac de singur\tate.

Revenind la problem\, mult timp nu am privit [i a[a mai de-
parte. Chiar acum vreo dou\ luni r`deam de Adi c\ zicea el c\ se
duce s\ scrie la Porumbacu, `n Bucure[ti nescriind „dec`t c\-
caturi de c`nd am venit“. Mi se p\rea ([i acum m\ c\iesc pentru asta)
o treab\ mult mai lejer\: scrii sau nu, depinde cum ai chef [i tot
restul, c\ la un moment dat tot o s\ scrii tu ceva sau nu.

{i totu[i exist\, asta nefiind, s\ fim serio[i, ceva tragic, a[a cum
nu constituie ̀ ns\ nici un motiv pentru a v\ h\h\i ca ni[te pro[ti. A[a.

Blocajul  scriitorului:  ce  este,  c`nd  apare
[i  ce  putem  face  `mpotriva  lui
Dac\ au trecut luni de zile de c`nd n-a mai pupat h`rtia r`nd a[-
ternut de tine e cazul s\ te `ntrebi. Nu r\spunde imediat blocajul
etc., s-ar putea s\ fie doar lenea ta sau altceva, oricum, nu te
panica, poate nu-i blocajul. Sau poate c\ e chiar el, caz `n care,
a[a cum ne `nva]\ ace[ti vraci demen]i pe care obi[nuim s\-i nu-
mim psihologi, trebuie s\ mergem numaidec`t, dar cu calm, la cauze.

Care, asta-i faza, pot fi de tot felul. Nefericite alegeri de via]\,
s\ zicem. Nu mai [tiu cui `i spuneam mai demult c\ mi se pare
esen]ial pentru un tip care asta vrea s\ se fac\, scriitor, s\ [tie
el cam `n ce capcane ar putea s\ cad\, prin asta `n]eleg`nd mo-
tive pentru care s-ar putea s\ nu mai poat\ scrie: alcoolism, c\s-
nicie, munc\ etc. S\ ne `n]elegem. A[adar, acestea [i altele nu-s
generale, ele pot fi capcane doar pentru un individ anume, a[a cum
doar o anumit\ combina]ie `ntre poate fi letal\. {i acestea ar fi
cauze imediate [i simpliste.

Ar mai fi acel soi de tragic\ obiectivare, c`nd te g`nde[ti la c`t
se scrie-n lume (pe orizontal\ [i pe vertical\), `n ce sup\ cald\ l`n-
cezesc textele tale [i, dac\ ai fost un adolescent nebun care a
sacrificat lucruri ca s\ scrie [i doar at`t, e deja destul de aiurea.
Po]i s\ `nnebune[ti de nervi. ~n acest caz, blocajul scriitorului e
doar cel mai bl`nd lucru care ]i se poate `nt`mpla.

Poate uneori, asta e, ai epuizat ce aveai de spus. Dar c`t\ se-
nin\tate `]i trebuie ca s\ recuno[ti `ntr-o zi chestia asta [i s\ te
despar]i bl`nd de obiceiul de a scrie despre lucruri?

Astfel ajungem la ce se poate face. ~ntrebare care-i a[a de
general\, c\ mi se face ru[ine. Ce se poate face `mpotriva lui, `n
sensul de cum putem s\-l dep\[im [i s\ scriem, spre ce altceva
ne putem orienta astfel `nc`t s\ nu ne scoatem ochii din cap sau
cum? Ce vreau eu s\ zic?

De parc\ a[ fi [tiut vreodat\.
Se poate scrie [i `n timpul \sta, po]i scrie o mul]ime de c\r]i,

solu]ie verificat\ prin uzitarea ei de c\tre majoritatea scriitorilor
români. At`t c\ nu scrii bine, asta, desigur, dac\ aspectul te inte-
reseaz\. O recomand cu c\ldur\. ~nspre sf`r[itul vie]ii, v\ ve]i
putea m`ndri cu propriul raft `n biblioteca personal\ [i ve]i putea
spune la o bere, `ntr-o sear\ lini[tit\ de toamn\: „S`nt mul]umit,
mi-am l\sat d`ra ̀ n lumea asta, c\ci, dac\ n-am f\cut alte lucruri, pot
afirma, la dracu’, c\ am scris un raft de bibliotec\“. Afirma]ie pro-
babil\ prin exemplificare.

Cosmin Manolache este cel mai
apropiat de „literatur\“ dintre
cei patru autori. Varia]ii s\i nara-
tori sufer\ de boala scrisului
frumos, pl\c`ndu-le s\ foloseas-
c\ fraze elaborate, „poetice“, ca
de pild\: „Alin `[i relu\ par-
titura [i continu\ s\-[i supureze
nevrozele aranjate minu]ios `n
rafturile rimelor medievale“ sau
„Mergeam printre vagoane [i
din smulgerea sigiliilor f\ceam
un carusel al adrenalinei“. Pe
l`ng\ acestea, autorul utilizeaz\
`n proza sa mai multe tipuri de
oralitate, fiecare text beneficiind

de un narator individualizat vo-
cal. Remarcabile s`nt ~nceputul
lumii, Drumul spre hipodrom, Un
drum spre Aurica [i Acoperi[ul,
istorii orale prob`nd o sensibili-
tate specific\ `n fa]a faptelor mi-
rabile ale vie]ii. Cosmin Mano-
lache nu e interesat de simpla
consemnare a realit\]ilor. Im-
presia de realism compact este
spulberat\ din c`nd `n c`nd de
interven]ia grotescului, a oniri-
cului [i a tipului specific de fan-
tastic metaliterar de care au u-
zat, la noi, optzeci[tii.

~ntre prozele lui Cosmin Ma-
nolache, personajele circul\ ne-
st`njenite: un negru n\scut din
imagina]ie, pe nume McCoy, Sher-
man sau Perez, boschetarul Alin
Dicu [i prostituata Flori `[i fac
apari]ia din c`nd `n c`nd pentru
a dovedi omogenitatea universu-
lui construit de autor. Mega I-
mage [i Acoperi[ul s`nt constru-
ite „`n oglind\“: un b\rbat [i o
fost\ prostituat\ vorbesc despre
`nt`lnirea lor `ntr-un bordel, iar
monologul fiec\ruia arat\ dis-
tan]a ce `i separ\ `nc\. Eroi
verosimili sau fantastici, `ngeri

[i boschetari, naveti[ti, muzici-
eni [i sportivi se intersecteaz\
pe trasee bucure[tene, `n proze-
le autorului, dup\ legi care ne
scap\. Lucrurile vor deveni mai
limpezi `n ultima proz\ a gru-
pajului, V\ mul]umesc cu anti-
cipa]ie, o `ncheiere c\rt\rescia-
n\, cu imaginea Bucure[tiului
ca o imens\ tabl\ de [ah pe care
mintea autorului face permut\ri
de personaje dup\ un algoritm
numai lui cunoscut, dar care sea-
m\n\ cu un joc de [ah. Este sem-
nul c\ [i aceste proze compun
un `ntreg cu o coeren]\ demon-
strativ\, ce exprim\ o viziune de
autor.

Textele lui Sorin Stoica din acest volum `l
prezint\ pe autor `n ce are el mai bun. Me-
canismul pe care multe proze `l respect\
este de prezentare a evenimentelor ca la un
cinema s\tesc, cu mi[carea [i dialogul pe
ecran [i comentariul g\l\gios, dezinhibat
al pu[tilor din sal\. Asta se `nt`mpl\ `n Text
de tot c\catul. Alteori, povestirea se com-
pune din evocarea unui [ir de ispr\vi perso-
nale (Frunza, Ceva frumos, Vis aiurea) sau
ale altuia (~nt`mplare stranie cu Nae Sta-
biliment), dublate de „traducerea“ celor po-
vestite `n limbaj abstract. Copil\ria, de
exemplu, trebuie explicat\, ea fiind prin ex-
celen]\ un domeniu al inefabilului. Por-
nind de la comportamentele stereotipe [i
nemotivate ale copilului, autorul poate pro-
duce comentariul s\u antropologic, pun`nd
lumea `n ordine: „«Gigi plus Raluca» scri-
am pe garduri [i nu [tiam c\ asta e o pro-
fe]ie auto`mplinit\. Sexualitatea infantil\.
Ar trebui discutat despre ea. Poate ei doi
nici nu se cunosc. Totu[i, odat\ textul scris,
ceilal]i trebuie s\ i se conformeze. {i Ra-
luca va ajunge inevitabil gagica lui Gigi.
Orice om caut\ un text `n care s\ se `n-
cadreze“.

Alte proze se `ncadreaz\ `n categoria
comentariilor antropologice care nu au
nevoie dec`t de un pretext ca s\ se poat\
desf\[ura. Fesul negru, T`n\r [i nelini[tit,
Cum s\ retr\ie[ti un banc, Uma Thurman,
dar mai ales Sarmaua constituie frustr\ri
ale cititorului aflat `n c\utarea nara]iunii.
Autorul pare preocupat de orice altceva
dec`t s\ povesteasc\. Mai interesant i se

pare s\ explice modul de a participa la
fiin]\ al sarmalei sau motiva]ia de a exista
a fesurilor negre. Nici m\car anecdota, ca
modalitate narativ\ minim\, nu apare `n
aceste texte, semn de maxim\ `ncredere a
prozatorului `n mijloacele sale de con-
struc]ie [i `n capacitatea lor de seduc]ie
pentru cititor. Exemplar\ este Sarmaua,
proz\ construit\ `n stilul „tem\ de semi-
nar“, care nu se sfie[te s\-i citeze pe
Gheorghe Iova, Norbert Elias [i Vintil\
Mih\escu `n sprijinul ideii c\ sarmaua este
„o m`ncare mai educat\, mai fandosit\“
dec`t friptura.

Prozele lui Sorin Stoica s`nt adesea
marginalii, glose. ~n textele scurte, ar-
hitectura lor desc\rnat\, cu toate oasele la
vedere, e prilej de delectare estetic\. Lucru
bine cunoscut de autor, care a devenit un
virtuoz al punerii `n scen\ de comentarii `n
marginea actului de a scrie. ~n contextul
Povestirilor mici [i mijlocii, comentariile
sale au valoare de manifest. Stoica e
preocupat de rostul scrisului, de func]ia lui
social\, de motiva]iile scriitorului. Lite-
ratura, pentru Sorin Stoica [i pentru co-
legii s\i, face parte din lume [i nu trebuie
desprins\ de contingent. De aceea, nu e
deloc deplasat s\ compari un petec de p\-
m`nt cu o proz\ scurt\: „Era o gr\din\ f\r\
nici o buruin\ c\ se mirau to]i vecinii. O
gr\din\ `ngrijit\ ca o proz\, f\r\ b\l\rii,
f\r\ cuvinte aruncate aiurea. Nici un ana-
colut printre brazde. Nici o ezitare. Nici o
st`ng\cie“. Proza ajut\ lumea s\ devin\ inte-
ligibil\, a[a cum gr\dina o face mai frumoas\.

Ciprian Voicil\:
proza sentimental\
[i istoria oral\

Cel de-al patrulea autor din volum
este mai autobiografic dec`t colegii
s\i [i mai pu]in variat `n ceea ce pri-
ve[te modalit\]ile nara]iunii. ~n cele
mai multe texte, Ciprian Voicil\ e
preocupat cu geloas\ intensitate de un
singur personaj cu rezonan]e autobio-
grafice, ceea ce m\ face s\-l v\d ca
personaj mai `nt`i, [i abia dup\ aceea
ca scriitor. Rari s`nt naratorii indivi-
dualiza]i, [i numai dou\ proze, Acul [i
Nea Sandu, pot constitui „istorii o-
rale“, atunci c`nd consemneaz\ po-
vestea unei feti]e care a `nghi]it un ac
sau moartea mediocr\, anti-Ivan Ilici,
a unui locatar de bloc. Oricum, prin
specificul sentimental [i evocativ al
prozei sale, Ciprian Voicil\ aduce o
binevenit\ completare Povestirilor mici
[i mijlocii.

Volumul este un manifest solid ar-
ticulat `n favoarea genului scurt, cu o
ideologie `ntreag\ `n sprijin, dar [i cu
o serie de talente deosebite, care me-
rit\ urm\rite `n continuare. Spa]iul
m\ oblig\ s\ `nchei (reiau [i eu cli-
[eul), `ns\ ace[ti patru „crai“ de la Edi-
tura Curtea Veche ar face bine s\ nu
se opreasc\ prea cur`nd.

Sorin Stoica: cum particip\ sarmaua la fiin]\

Cosmin Manolache: o lume din buc\]i



Interviu de Iulia Blaga

Cum ]i-a venit ideea s\ faci un
documentar pe acest subiect?

Ideea s-a instalat treptat: am aflat din pres\
despre jaf, m-am interesat de supravie]ui-
tori, am v\zut un fragment din filmul re-
constituirii jafului, am citit... De fapt, exis-
ten]a acestui vechi film m-a determinat s\
`ncep lucrul, care s-a `ntins apoi pe patru
ani. Abia dup\ trei ani de scris [i rescris, de
prezentat proiectul la diferite televiziuni [i
fonduri, am avut finan]are [i am demarat efec-
tiv produc]ia. Am filmat enorm, vreo 60 de
ore de material, [i am montat aproape trei
luni, la Paris. A fost o perioad\ de chin, exal-
tare, `ndoieli. Mi se p\rea c\ fiecare decizie
de montaj implic\ o alegere moral\ fa]\ de
to]i „actorii“ cazului, at`t fa]\ de cei vii, c`t
[i fa]\ de cei mor]i.

}i-ai propus s\ elucidezi misterul
jafului?

Mi-am propus ini]ial, p`n\ mi-am dat seama
c\ este [i imposibil, [i o fals\ problem\. Che-
ia acestui mister este `nsu[i faptul c\ nu mai
poate fi elucidat dup\ at`]ia ani de manipulare,
sub at`tea straturi de minciun\. Mai bine ci-
tez din cronica ap\rut\ `n revista „Les In-
rockuptibles“: „Marele Jaf Comunist ridic\
un mare semn de `ntrebare asupra no]iunii de
adev\r [i asupra statutului spectacolului `ntr-o
]ar\ guvernat\ prin minciun\“. Pentru mine,
rolul acestui film este s\ `i confrunte pe oa-
meni cu faptele lor. Mai mult nu pot face. Nu
m\ erijez `n judec\tor, de[i unul dintre ofi-
]eri m-a acuzat `n timpul unui interviu c\ m\
port ca un anchetator, c\ i-a[ fi uzurpat rolul.

{tiu c\ anul trecut erai `ngrijorat c\
nu g\se[ti distribuitor [i c\ nici o
televiziune de la noi nu vrea filmul.

Regretul persist\ legat de faptul c\ at`t fil-
mului, c`t [i mie ne-ar fi folosit ie[irea lui pe
pia]\ mai devreme. Sper `n continuare `ntr-o
dezbatere `n jurul temelor din film, care nu
[i-au pierdut din actualitate.

Filmul t\u e o coproduc]ie. Ce reac]ii
a avut `n str\in\tate?

A primit bani, dar [i vizibilitate european\,
de la Arte, BBC [i France 2, canale de tele-
viziune care l-au difuzat deja. ~n afara ]\rilor
men]ionate, a fost v\zut `n Finlanda, Suedia,
Olanda, Polonia, acum urmeaz\ Ungaria.
Filmul a fost coprodus de Les Films d’Ici, o
companie francez\ cu care continui s\ lu-
crez. ~n România, Libra Film a reu[it – nu
f\r\ greut\]i – s\ primeasc\ subven]ie de la
CNC. Eurimages a completat buchetul. Pen-
tru cariera filmului, selec]ia lui `n competi]ie
la IDFA, `n Olanda, a fost un moment im-
portant. Apoi a trecut prin alte festivaluri, ca
Trieste, Sarajevo, Minneapolis sau Ierusa-
lim, dup\ ce a luat premii `n Fran]a (Premiul
pentru film istoric/ Pessac), Ungaria (Grand
Prix, Mediawave/ Gyor), Spania (Documenta
Madrid) [i la Sf`ntul Gheorghe, Covasna. E
uimitor c`t de u[or `n]elege un public str\in
lucruri care, `n aparen]\, ne s`nt familiare
numai nou\. Am experimentat intens aceast\
comunicare `n Spania, ]ar\ care a trecut [i ea
nu demult printr-o dictatur\, cea a lui Franco.
Asocierea prostiei cu cruzimea, a minciunii
cu teroarea le este cunoscut\ [i lor, ca [i

nou\. ~n acela[i timp, m-am consolat con-
stat`nd c\ nici ei nu au vorbit mult\ vreme
despre r\spunderea pentru cele `nt`mplate. E
firesc un astfel de pact al t\cerii. Un pact ca
acesta a existat [i `n Germania post-nazist\:
a `nceput s\ se discute despre Holocaust `n
anii ’60. Cred c\ la noi aceast\ perioad\ de
(diz)gra]ie trebuie s\ se `ncheie. De[i s-a
vorbit at`t despre comunism, aproape c\ nu
s-a f\cut nimic pentru descrierea vinov\]iilor
[i identificarea responsabilit\]ilor.

Cum crezi c\ va prinde filmul
la publicul nostru de cinema?

Cred c\ exist\ un public pentru astfel de fil-
me. Faptul c\ nu i se ofer\ alternative, at`t la
televizor, c`t [i `n sala de cinema, nu de-
monstreaz\ nimic. Exist\ `ns\ un alt risc ma-

jor. Cuv`ntul „jaf“ din titlu atrage, `ns\ ter-
menul „comunist“ produce iritare – [i `n-
]eleg [i de ce. S-a produs o suprasaturare de-
magogic\, discursul anticomunist a fost, cu
mici excep]ii, la fel de dogmatic [i lemnos ca
limba vechiului regim. Dac\ oamenii vor
`n]elege c\ e vorba despre alt fel de discurs,
vor intra `n sal\.

Eu am f\cut filmul ca s\ contrazic o
seam\ de prejudec\]i. Sper c\ el va tulbura,
va enerva, va contraria. Exist\ `ns\, la noi,
prejudec\]i greu de `nvins, at`t `n r`ndul tele-
viziunilor, c`t [i `n cel al profesioni[tilor de
cinema. Ele au o justificare „istoric\“ – do-
cumentarul s-a compromis pe vremea comu-
nismului –, dar s`nt [i efectul unui ra]io-
nament comercial m\rginit, contrazis de suc-
cesul produselor documentare `n Europa de
azi. O alt\ explica]ie ]ine de specificul „pro-

cesului comunismului“ la noi. At`ta vreme
c`t se pune sub acuzare „sistemul“ [i se
vorbe[te despre culpabilit\]i colective, acest
discurs este tolerat. ~ns\ c`nd vrei s\ stabi-
le[ti responsabilit\]i individuale, c`nd „pui
degetul“ pe fapte concrete, devii incomod.

Cu ce greut\]i se bate autorul de film
documentar azi?

Condi]ia de gen minor, prejudec\]ile despre
poten]ialul s\u comercial, dezinteresul oa-
menilor pentru ceea ce `i `nconjoar\… ~ns\
nu numai cinematografia trebuie s\ con-
tribuie la dezvoltarea documentarului, ci,
mai ales, televiziunile. ~n toate acestea se
impun, cred, o descentralizare a deciziei [i
sus]inerea produc]iei independente reale. Pe
de alt\ parte, exist\ `nc\ institu]ii desuete ca

„Tema prive[te trecutul nostru“
Documentarul Marele jaf comunist de Alexandru Solomon va `ncepe s\ ruleze `n s\li de ci-
nema din capital\ `n 30 septembrie, dup\ ce a ob]inut premii la mai multe festivaluri [i a fost
difuzat de posturi TV din str\in\tate.

Potrivit distribuitorului Independen]a Film, re]eaua RomâniaFilm [i Uniunea Cinea[tilor
(care administreaz\ cinema Studio) au refuzat s\ g\zduiasc\ premiera documentarului, pe
motiv c\ n-ar aduce bani.

Marele jaf comunist este unul dintre pu]inele documentare – str\ine [i române[ti – care
ajung `n s\lile de cinema de la noi. „Este un experiment difuzarea lui la cinema“, a recu-
noscut Alexandru Solomon. „Este un moment pe care-l a[tept de mult timp s\ se `nt`mple
`n România. Filmul a fost difuzat la TV `n opt ]\ri, dar aici a avut p`n\ acum doar c`teva pro-
iec]ii la festivaluri precum TIFF [i la Festivalul Filmului European. Interesul meu e s\ incit
o dezbatere `n România pentru c\ tema prive[te trecutul nostru. Iar faptul c\ filmul iese la
un an [i jum\tate dup\ ce a fost f\cut nu e grav, pentru c\ problematica e `nc\ actual\“, a
ad\ugat scenaristul [i regizorul.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

REPERE:

Documentare
(selectiv):

2003 – Franzela
exilului – un do-
cumentar de-
spre Caragiale
la Berlin, selec-
]ionat la Ieru-
salim, Media-
wave, T`rgu-
Mure[ & Sara-
jevo Film Fes-
tivals. Difuzat de
TVR 2. Proiec]ii
speciale la Ber-
lin, Londra,
Paris.
2001 – Omul cu
o mie de ochi –
via]a [i foto-
grafiile lui Iosif
Berman, Marele
Premiu pentru
Documentar,
Festivalul
Dakino (2001).
1998 – Via]\ de
c`ine – Bucu-
re[ti, sat f\r\
c`ini, ora[ cu
c`ini
1996 – Cronica
de la Zürich –
dadai[ti din Ro-
mânia la Zürich,
1916-1918, cel
mai bun docu-
mentar, Festi-
valul Tinerilor
Realizatori, Cos-
tine[ti (1996).
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Un nou documentar rom=nesc `ncearc\ s\ scape de condi]ia de gen minor: „Marele jaf comunist“ de Alexandru Solomon

„Am f\cut acest film ca s\
contrazic ni[te prejudec\]i“



studioul Sahia sau Editura Video, care fac
documentar pe baz\ de plan tematic, `n loc
s\ se `nfiin]eze un fond dedicat acestui gen,
la care s\ po]i aplica pe baz\ de concurs, ca
[i la CNC. S`nt multe de f\cut [i `n planul
form\rii unor oameni care s\ vin\ spre do-
cumentar din alte zone dec`t [colile de film,
pentru c\ documentarul este o specie de
grani]\.

Nae Caranfil s-a hot\r`t s\ fac\
lungmetrajul lui de fic]iune despre
atacul b\ncii dup\ ce ]i-a v\zut
filmul?

El era la Paris c`nd montam [i l-am invitat s\
vad\ una dintre versiuni. A v\zut apoi [i fil-
mul terminat. M\ bucur c\ subiectul trece `n
fic]iune, era aproape inevitabil.

Acum pleci `n Fran]a. Cu ce ocazie?

O companie francez\ mi-a propus un su-
biect, o docu-fic]iune, [i am acceptat s\-l
scriu [i s\-l regizez. Este un film despre o
femeie fotograf n\scut\ la Strasbourg pe la
1900 [i care traverseaz\ secolul XX.

Despre ce e vorba `n proiectul cu
care ai c`[tigat recent la concursul
CNC?

Va fi un film despre Radio Europa Liber\,
despre influen]a sa `n România [i despre
confruntarea unui regim politic cu un post
de radio. Va fi din nou o coproduc]ie, pentru
c\ nu prea mai avem `ncotro: e necesar pen-
tru a aduna un buget, dar [i pentru a avea
vizibilitate.

Cum s\ furi un sfert
de milion de dolari
`n comunism
~n 1959, o ma[in\ a B\ncii de Stat este je-
fuit\ de o sum\ uria[\: 1,6 milioane de lei
(echivalentul a circa 250.000 de dolari la vre-
mea respectiv\). Un grup de b\rba]i `nar-
ma]i [i o femeie fug cu banii. Mili]ia se ocup\
la `nceput de caz, apoi el este preluat de Securitate.
Cei [ase „t`lhari“ s`nt prin[i `n dou\ luni [i constr`n[i s\
filmeze un documentar ce reconstituie jaful secolului [i
ancheta.

Reconstituirea devine o senza]ie `n România care
s\rb\torea 15 ani de la preluarea puterii de comuni[ti.
De[i destinat doar cercului `nchis al organiza]iilor de
partid, mul]i `ncercau s\ se strecoare s\ vad\ filmul.
~ntre timp, cei [ase fuseser\ judeca]i `ntr-un simulacru
de proces [i condamna]i la moarte (b\rba]ii) sau la
munc\ silnic\ (femeia). Surprinz\toare este identitatea
celor acuza]i. To]i erau fo[ti nomenclaturi[ti, membri
ai Partidului Comunist `nc\ din ilegalitate. De a-
semenea, to]i erau evrei.

De ce ar fi atacat ei sistemul pentru care lup-
taser\? ~ntrebarea este cea care-l intereseaz\ `n
mod special pe Solomon. Ministerul de Interne a
f\cut Reconstituirea. Marele jaf comunist re-
constituie... Reconstituirea, pu-
n`nd fa]\ `n fa]\ filmul
de propagand\ cu i-
poteze mult mai pla-
uzibile.

Ca [i ̀ n cazul Decre]eilor de Florin Iepan, un alt documentar românesc recent care a reu[it
s\ trezeasc\ interesul publicului, Marele jaf comunist a fost realizat cu finan]are
româneasc\ [i str\in\ deopotriv\. Astfel, filmul lui Solomon a fost produs de firma
LibraFilm a lui Tudor Giurgiu [i de Les Films d’Ici (Fran]a), cu sprijinul Centrului
Na]ional al Cinematografiei (CNC), dar [i al Eurimages, Discovery Campus, Jan
Vrijman Fund [i al Centrului francez al Cinematografiei.

`ntrebarea moarte n-are interviu
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REPERE:

„N\scu]i la comand\...“ – un alt succes
al documentarului rom=nesc
Florin Iepan: „Oamenii care au v\zut documentarul `n afar\ habar nu aveau de lucrurile pe care
le-au aflat din film, de[i au v\zut multe documentare despre Ceau[escu. S-au sim]it vinova]i c\
au tolerat [i sponsorizat un regim politic pentru care omul nu era dec`t o cifr\. Pe de alt\ parte,
i-a [ocat s\ descopere o Românie a anilor ’60 [i ’70 liberal\, spumoas\ [i chiar cosmopolit\,
pe care o vedeau pentru prima oar\. Atunci [i-au dat seama c\ noi, românii, nu s`ntem ni[te
creaturi de lag\r, ci ni[te oameni ca [i ei, care au trecut printr-o `ncercare teribil\“.

O lume sufocat\
de minciuni [i manipulare
Alexandru Solomon reu[e[te s\ propun\ c`teva r\spunsuri prin interviurile cu un an-
chetator-[ef al Securit\]ii ([i totodat\ autor al scenariului Reconstituirii), cu vecini ai
unora dintre inculpa]i, colegi de celul\, cameramanul Reconstituirii, angaja]i ai b\ncii
[i ai penitenciarului Jilava etc. ~ntrep\trunderea acestor m\rturii cu imagini de arhiv\
din filmul de la 1960 contureaz\ o lume comunist\ sufocat\ de minciuni [i manipulare.
Totu[i, cercet`nd un caz din trecut, Marele jaf comunist vorbe[te [i despre România de
azi. Iar ceea ce spune nu-i deloc lini[titor, de vreme ce povestea este `nc\ `nv\luit\ `n
mister. 

Solomon evit\ inteligent `ncr`ncenarea. Filmul lui e serios, dar nu sumbru. Iar
acesta ar putea fi un argument ca el s\ fie v\zut [i de tineri. „S`nt multe prejudec\]i
de `nvins `n privin]a documentarului `n România [i a discursului anticomunist care i-a
`ndep\rtat pe tineri pentru c\ a fost `n ultimii 15 ani destul de greoi [i la fel de lemnos
precum limbajul de dinainte“, crede regizorul.

Dup\ jaf, r\zboi
Marele jaf comunist a participat anul trecut la cel mai mare festival de documentare
din lume, de la Amsterdam, [i a fost premiat la evenimente similare din Fran]a (Fes-
tivalul de film istoric din Pessac), Spania (Documenta – Madrid), Ungaria (Media
Wave Another Connection) [i România (Festivalul Interna]ional Film Dok de la Sf`ntul
Gheorghe). De asemenea, el a fost difuzat la mai multe posturi de televiziune, printre
care BBC, Arte [i France 2.

Tot o coproduc]ie european\ va fi [i urm\torul documentar al lui Alexandru
Solomon, R\zboi pe calea undelor, despre Radio Europa Liber\. El se va apropia de
Marele jaf comunist prin tem\: puterea mass-media. „E un lucru interesant s\ faci un
film despre un mediu non-vizual“, crede regizorul, care a c`[tigat recent 450.000 lei
(4,5 miliarde lei vechi) de la CNC pentru acest nou documentar.

1994 – Duo
pentru
Paoloncel [i
Petronom –
Paul Celan la
Bucure[ti

Colabor\ri  ca
operator-[ef:

2004 –
L’Homme
presse – regia
Sebastien Grall,
produc]ie
France 2.
2004 – Faraonul
– regia Sinisa
Dragin.
2003 – Examen
– regia Titus
Muntean.
1999 – ~n
fiecare zi
Dumnezeu ne
s\rut\ pe gur\ –
regia Sini[a
Dragin; „Tiger
Award“ la
Festivalul
Interna]ional de
la Rotterdam,
Premiul special
la Festivalul
Interna]ional de
la Cairo, Premiul
pentru Imagine
la Festivalul de
Film de Autor,
Belgrad.
1998 – Fa]\ `n
fa]\ – regia:
Marius Theodor
Barna.



Poate fi un cerc blurat, desenat `n nisip, sau un p\trat cu
laturile fluide. Poate fi un spa]iu concret, tangibil, sau c\su]a
din zah\r [i turt\ dulce, cu ferestre crocante. Poate fi camera `n
care lumina sec]ioneaz\ col]urile obiectelor [i coper]ile
lucioase sau atelierul unde se aglomereaz\ figurinele
imagina]iei.

~l citim, `l vedem, `l auzim sau, pur [i simplu, `l intuim ascuns
undeva printre litere [i sunete. Vibreaz\ ritmic sau tace
insinuant. E `ntr-o dev\lm\[ie ame]itoare sau `ntr-o ordine
perfect\.

El se creeaz\ pe m\sur\ ce artistul `l locuie[te. E `ntr-un fel
cordonul ombilical, leg\tura cea mai fragil\ [i mai flexibil\
dintre st\ri [i obiecte, dintre idei [i ipostazierea lor. Intimitatea
spa]iului are ceva din intimitatea unui g`nd, a unui vis sau a
unei halucina]ii. Din felul de a crea al celui pentru care detaliile
au `ntotdeauna straturi [i suprafe]e v\lurite. Care e identitatea
acestui spa]iu? S\ constituie crusta senzorial\ `n care e `nvelit
imaginarul creatorului?

Mihaela Michailov

Dosar realizat de George Onofrei

Spa]ii
de crea]ie
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dosar prob\ scris\

Are Virginia Woolf o carte celebr\,
A Room of One’s Own, unde scrie, la
un moment dat, c\ o femeie, ca s\ fie
scriitoare, trebuie s\ aib\ un venit
sigur [i o camer\ a ei de lucru, un
spa]iu, adic\, ferit de orice sentiment
al „invad\rii“.

Simona Popescu

Am un venit de profesoar\ [i,
ca tot scriitorul român, c`[-
tig mai bine dintr-o prefa]\

pe care o scriu `ntr-o zi-dou\, dec`t
din c\r]ile mele la care lucrez ani de
zile. N-am avut niciodat\ o camer\ a
mea de lucru, mi-am tot schimbat
cuibul, precum cucul. ~n studen]ie
scriam pe genunchi, n-aveam mas\

la c\min. Dup\ ce m-am m\ritat, am
`mp\r]it cu Bogdan buc\t\ria (pe
vremea lui Ceau[escu, `n buc\t\rie
era mai cald, ne `nc\lzeam de la a-
ragaz). Eu scriam ziua, el noaptea. Du-
p\ ’90, mi-am mutat „biroul“ `n
dormitor, apoi ne-am mutat `n alt\
cas\, dar „cuibul“ tot `n dormitor
mi l-am f\cut. Bogdan lucr`nd noap-
tea [i culc`ndu-se c\tre ziu\, trebuia
s\ a[tept s\ se scoale, eu scriind cel
mai bine diminea]a. Asta e. E bine [i
la pr`nz sau seara, dac\ nu se poate
diminea]a... Apoi, pentru teza de
doctorat, m-am mutat din dormitor
`n biroul lui Bogdan (c\ acolo era [i
un computer mai eficient), `ntr-o
dev\lm\[ie de c\r]i `n care m\ sim-
]eam excelent. Am plecat de acolo
cu multe regrete c`nd mi s-a sugerat
(de fapt, spus de-a dreptul!) c\ a[
fi… „invadatoare“.

O vreme n-am mai scris nimic,
nu-mi g\seam locul. De c`teva luni
am „biroul“ `n camera de joac\ a fe-
ti]ei noastre [i `mp\r]im acela[i com-
puter, unul nou, performant. Noroc
c\ ea a `nceput s\ se plictiseasc\. Tot
timpul aveam discu]ii – [i avea drep-
tate. Era camera ei, pe care eu o
ocupasem, [i era computerul ei, de
la Mo[ Cr\ciun. La `nceput, n-am
avut nici un chef s\ scriu aici. Tre-
buia mereu s\ fac ordine `nainte, m\
enerva noua tastatur\, toate textele
mele erau `n computerul vechi. M-am
obi[nuit. Camera e mic\, mic\. De
c`teva luni, c\r]ile mele cu poe]i
pentru cartea despre poezie s-au sedi-
mentat `n jurul meu, s-au adunat `n
teancuri sub birou (noroc c\ eu scriu
st`nd turce[te), s-au amestecat cu c\r]i
pentru copii. ~n spatele meu, dou\
p\pu[i dorm `ntr-un c\rucior. Raftu-

rile gem de teancuri de h`rtii, de-
sene, lucr\ri ale studen]ilor. Pe ulti-
mul, unul `n c`rca celuilalt, o gr\-
mad\ de ur[i. Dup\ u[\, o cutie de
carton cu juc\rii. ~n fa]\, „tablouri“
pictate de feti]a mea pe cartoane
groase, desprinse din cutia `n care
am adus televizorul cel nou. Fain! ~l
mai citesc pe Heine, `mi cad ochii pe
Bugs Bunny (se potrivesc!); citesc
o poezie a lui Du Fu [i `mi r\m`ne
privirea ag\]at\ de copacul `nflorit
desenat pe perete de Danda c`nd avea
trei ani... M\ mai uit pe fereastr\,
spre blocul unde st\tea Mircea Ne-
delciu, uneori `l v\d pe Mugur, b\ia-
tul lui Mircea, pe terasa larg\, cu
prietenii `n jurul unei mese, deschid
[i umbrelu]e. Seara, soarele se re-
flect\ `n geamul deschis, ca un m\r
mare [i galben. C`nd am descoperit
prima dat\ imaginea, a fost, cum s\
spun, emo]ionant. Soarele st\tea lipit
de um\rul unei doamne cu spatele la
mine, la un kilometru, pe terasa ei.
Doamna avea o rochie albastr\. Cu un
singur gest, `i a[ezam sau luam soa-
rele de pe um\r.

A[a… ~n timp ce am scris r`ndu-
rile astea, Danda a intrat la mine de
vreo 10 ori (am boscorodit-o, dar
n-are nimic, de fiecare dat\ am pri-
mit „a hug“). Uf!

Scriu  mai  mult  [i  mai  bine  c`nd
„nu  am  timp“

Am avut o singur\ dat\ parte de „ca-
mera mea“. Acum trei ani, c`nd am
fost bursier\ la Berlin, dou\ luni. Am
avut dou\ case diferite, deci dou\
camere ale mele. Una era `ntr-un fost
bloc comunist, `n est. Ar\ta ca la ho-
tel. Am stat trei s\pt\m`ni [i n-am
scris un r`nd. De fapt, foloseam a-
partamentul doar pentru dormit noap-
tea. A doua camer\ era `ntr-o su-
perb\ cas\ (o Literaturhaus de-a lor),

pe marginea unui lac, `ntr-o zon\
minunat\, plin\ de verdea]\ etc., dar
eu eram cu g`ndul numai la inima
ora[ului. Aveam un birou mare, f\cu-
sem rost [i de un laptop. Grozav. Dar
ziua vedeam lacul, copacii, iarba cu
sentimentul c\ nu am de-a face cu…
lac, iarb\, copaci, ci cu… un lac nem-
]esc, o iarb\ nem]easc\, copaci
nem]e[ti. Parc\ nu erau natur\… Ciu-
dat, aveam ca vecini o gr\dini]\ cu
copii chinezi. ~mi pl\cea de ei, sp\r-
geau lini[tea aia… nem]easc\. Pe la
10 plecam de-acas\. Zi de zi. Seara,
c`nd m\ a[ezam la birou, m\ ve-
deam `n trei geamuri. M\ enerva c\
eram [i `n dreapta mea, [i `n st`nga,
[i `n spatele meu cumva. M\ uitam
la cele trei umbre [i plecam `n foi[or
s\ m\ uit la stele. Stelele nu erau
nem]e[ti, erau departe. N-am scris
la Berlin mai nimic. Am avut timp
berechet. Nu l-am folosit pentru scris.
Mi-am dat seama c\ eu scriu mai
mult [i mai bine c`nd „nu am timp“
(!) [i c`nd s`nt cu ai mei, chiar dac\
mi[un\ pe l`ng\ mine exact c`nd am
mai mult\ nevoie de lini[te.

Mi-ar pl\cea o cas\ ca a piticilor
din Alb\ ca Z\pada, ̀ n p\dure. Ce fain
de Nadas, ungurul, [i de Stasiuk,
polonezul, c\ `[i permit s\ stea `n
p\dure, s\ fie doar scriitori, departe
de toate (r)umorile... Mie mi-a r\-
mas g`ndul la o c\su]\ de pe un v`rf
de deal, ca de juc\rie, unde `[i ]in
]\ranii f`nul. Am stat `n ea cinci mi-
nute, acum dou\ s\pt\m`ni. „Casa“
era cam c`t camera ̀ n care scriu acum.

Nu [tiu dac\ o s\ am vreodat\ „a
room of my own“. Dar nu de asta
am eu nevoie `n primul r`nd. Eu, ca
s\ fiu scriitoare, am nevoie de un
singur lucru. Ca s\-i parafrazez pe cei
de la Beatles, All I Need Is Love…

N-ar strica totu[i o camer\, una
mic\, mic\…

Spa]iul nu este
o cauz\ a muzicii,
ci un efect al ei

Vlaicu Golcea
…sau poate fi spa]iul delimitat de mine `ntr-o
parte, iar `n cealalt\, laptopul.

…cordon ombilical? Cablul ce leag\ c\[tile
de placa de sunet – legat\ la r`ndu-i de
calculator, care este conectat la hard-discuri
externe. Dou\ ma[in\rii modulare – una cu
vise [i alta cu putere de calcul. Osmoz\.
Spa]iul de crea]ie este aerul dintre noi.

Dup\ un timp – depreciere fizic\ – ecran
zg`riat, vedere mai slab\.

Muzica pe care nu a[ fi putut s\ o fac altfel.
Cu c`t e mai mare dragostea, cu at`t

conteaz\ mai pu]in locul `n care ea se
consum\.

Spa]iul fizic se sustrage realit\]ii muzicale.
Am nevoie doar de pu]in\ lini[te. {i de o mas\
mic\, poate s\ fie [i de cafea. Cu tot cu cafea.
{i de un spa]iu `n emotivitatea mea. Pe care o
explorez zilnic.

Muzica bun\ deschide noi spa]ii `n care
mintea creeaz\ sau recreeaz\ imagini. Pentru
mine, muzica este imagine `n stare n\sc`nd\.
A[ putea vorbi la nesf`r[it despre spa]iile („de
crea]ie“) pe care le v\d atunci c`nd ascult mu-
zic\. Materialitatea imaginii n\scute din mu-
zic\ este pentru mine adev\ratul spa]iu `n
care se creeaz\. ~n mod paradoxal, actul
creator are loc `n momentul audi]iei, [i nu al
conceperii muzicii. Pentru mine, compozi]ia
muzical\ este un act preg\titor pentru audi]ie.

Nevoia de spa]iu pentru a evada din el.
Muzica – o nevoie.
De ce?
Spa]iul nu este o cauz\ a muzicii, ci un e-

fect al ei.

All I Need Is Love…



Imagine din timpul proiectului „48H“ al arti[tilor
Andra Popescu, Ciprian Dicu [i Mihai Nadolu
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Vlad Nanc\

Dac\ m-ar `ntreba cineva
unde este atelierul meu,
i-a[ r\spunde, cred, c\ a-

cesta e apartamentul `n care lo-
cuiesc cu prietena mea [i copi-
lul nostru. Nu s`nt foarte sigur
de asta, dar, m\ rog… Ceea ce
[tiu sigur este c\ apartamentul `n
care stau se transform\ c`teodat\
`n galerie de art\. ~n doi ani [i
jum\tate au fost aici expozi]ii, perfor-
mance-uri [i uneori dezbateri.

~n ni[te vremuri `n care nu-]i
permi]i s\ ai un atelier [i `n care
oferta de galerii este limitat\ sau

nesatisf\c\toare, solu]ia cea mai
simpl\ este s\ `]i transpui cre-
ativitatea `n strad\. Spa]iul public
este probabil cel mai ofertant
pentru un artist. ~n strad\ e[ti `n
contact direct cu publicul [i scapi
de bariera unei galerii de art\.
Dincolo de grafitti ca element al
culturii hip-hop, exist\ o `ntrea-
g\ genera]ie de stencili[ti. Ar-
ti[ti tineri de succes au apelat la
stencil graffiti pentru a-[i trans-
mite mesajele.

De altfel, de cur`nd [i eu, [i
Gorzo am v`ndut pentru prima
oar\ stencil (pe p`nz\, e drept)
la o licita]ie.

Atelierul  nu  e  o  necesitate
c`nd  lucrezi  cu  concepte

Dac\ vorbim spa]ial fizic, cea
mai mare libertate o au, cred,
graffiti[tii. {i nu vorbesc aici de
adolescen]ii de 14-15-16 ani care
merg s\ deseneze la metrouri, ci
de grafferi care fac asta de 8-10
ani, oameni care s`nt studen]i la
matematic\, medicin\ sau arhi-
tectur\. Ei cunosc cel mai bine
ora[ul, pentru ei geografia ur-
ban\ are o cu totul alt\ `nsem-
n\tate, libertatea lor este maxi-
m\ – leg\tura lor cu spa]iul pu-
blic fiind diferit\ de aceea a
oamenilor obi[nui]i.

~n ultim\ instan]\, c`nd lu-
crezi cu concepte, atelierul nu
mai este neap\rat o necesitate.
Fie c\ s`nt `n vizit\ la ni[te prie-
teni, fie c\ s`nt la un chill-out la
al]i prieteni sau `ntr-un club
s`mb\t\ seara, `mi notez ideile
pe [erve]ele sau pe h`rtiu]e ui-
tate prin portofele. Ar trebui s\
am [i eu un carne]el, a[a cum am
v\zut c\ au Matei Branea [i Andy
Sinboy.

Mai exist\ [i alte tipuri de
creativitate [i eu i-a[ numi pe
oamenii \[tia tot arti[ti. Pe Vic-
tor `l [tiu de c`]iva ani... E
student la scenaristic\, iar de
c`]iva ani, exploreaz\ Bucure[-
tiul `n underground [i, mai ales,
caut\ acoperi[uri de cl\diri. El
se preg\te[te s\ publice pe In-
ternet o hart\ cu cl\dirile Bucu-
re[tiului unde se poate merge pe
acoperi[, cu instruc]iunile de
rigoare pentru fiecare loca]ie.

Cum  s\  prime[ti
un  „muzletter“

Un alt artist pe care `l apreciez
este Muzu’ – el produce a[a-
numitul „muzletter“ – construit
dup\ regulile newsletter-urilor.
~n „muzletter“ prime[ti o melo-
die pe zi, o melodie aleas\ de

Muzu’. Cu melodia prime[ti
link-uri la versuri [i o descriere
a artistului respectiv. Selec]ia
lui Muzu’ devine astfel un act
creativ [i spa]iul lui de expresie
este inovator [i totu[i at`t de
clasic `n acela[i timp. Melodiile
trimise de Muzu’ `n primele
patru zile au fost: 09.09.2005 –
David Gray – Babylon, 08.09.
2005 – The Notwist – Pick Up
the Phone, 07.09.2005 – The
Police – Wrapped Around Your
Finger, 06.09.2005 – Semisonic –
Secret Smile.

O alt\ metod\ genial\ de ex-
primare pentru artist este aceea
de self publishing. Fie c\ e
vorba despre fanzine (a[a cum a
fost fanzinul „~ncepem“), despre
publica]ii `n toat\ regula (a[a
cum e „Omagiu“) sau despre
net label-uri pentru muzic\, self
publishing-ul r\m`ne o form\ de
expresie la `ndem`na oric\rei
persoane creative. Internetul
este, de altfel, metoda cea mai
la `ndem`n\ pentru oricine. Rapi-
ditatea cu care cre[te num\rul
de utilizatori de bloguri este in-
credibil\. Oricine poate folosi
un blog ca pe o platform\ perso-
nal\ de expresie. Utilitatea princi-
pal\ a Internetului r\m`ne totu[i
comunicarea [i viteza de trans-
mitere a informa]iei.

~n cazul `n care m\ `ntreab\
cineva dac\ vreau s\ am un
atelier adev\rat, nu la mine a-
cas\, nu noti]ele de pe buc\]ele
de h`rtie, nu bloguri sau foru-
muri, le-a[ r\spunde c\ `mi do-
resc asta mai mult dec`t orice.
Nu de alta, dar a[ putea s\-l trans-
form `ntr-o galerie de art\.

www.2020.ro
www.sinboy.ro
www.branea.ro
www.muzletter.home.ro
vladnanca.blogspot.com

M\ plimbam cu Tomas pe Victoriei, cu
Mofa la patru diminea]a – [i spa]iul
creator tot cu mine era, ca la b\iatu’
\la – poet – care zicea c\ lui `i ajunge
plimbarea `ntre doi plopi (poate s\ [i
plou\) ca spa]iu de crea]ie ca s\-[i
scrie poema. La fel [i eu, doar c\ mi
se `nt`mpl\ s\ am [i alte nevoi cu
spa]iul de crea]ie. Precise.

Dumitru Gorzo
~n facultate, c`nd am descoperit c\ pe-
re]ii s`nt to]i ai mei, am desenat noap-
tea, la ad\postul anonimatului, [erpii
soisanteneuf. Rectorul s-a sup\rat [i
nu ne-a mai l\sat s\ st\m dup\ ora
opt, drept care a trebuit s\ intr\m pe
scara de incendiu [i pe geam, de s-a
speriat doamna port\reas\ (c\ aveam
[i trei sticle de vin `n m`ini, pe l`ng\

echilibristic\!). {i tot atunci aveam pro-
bleme cu paleta de culori, care nu-mi
ajungea. Toate erau prea mici – chiar
[i masa pe care a l\sat-o Konu’ c`nd
a plecat de la pictur\-n publicitate. {i
am `nceput s\ amestec culorile direct
pe parchet. {i mi-am dat seama c\,
din acel moment, tot parchetu’ (adic\
tot atelierul de studen]i) e paleta mea
[i c\ se continua cu holul, sc\rile,
celelalte ateliere, curtea, strada Budi[-
teanu, Bucure[tiul [i apoi România,
c\ tot P\m`ntu’ e paleta mea pe care
s\ fac culori [i c\, vezi Doamne!,
n-o s\ mai am probleme. Da’ s-au
prins repede colegii care, prin glasul
lui Viorel, m-au oprit din delir,
f\c`nd scandal mare c\ s\ nu mur-
d\resc pe jos (auzi tu, s\ murd\re[ti
cu culoare!).

A[a c\ mergeam pe Victoriei [i au
venit maimu]ele alea `n dreptul nostru –
a mopedului, adic\ – [i au `nceput
s\-njure. {i am `njurat [i noi, c\ prea
exagerau, [i ei s-au enervat c\ aveau
ma[ina mare [i noi mergeam pe mo-
toreta cu pedale [i au `nceput s\ se
bage `n noi – de sim]eam tabla lor la
genunchi [i \la din dreptul meu a
deschis geamul (care era `nchis, poa-
te ca s\ nu le trag\ curentul pe fetele
alea care erau cu ei sau pe ei s\ nu-i
trag\) – [i a `nceput acesta s\ dea cu
pumnu’n mine pe geamul pe care toc-
mai `l deschisese. {i la at`tea insis-
ten]e eu a trebuit s\ r\spund par`nd
loviturile lui – lucru care l-a enervat
extrem de tare, [i atunci c`nd cel\lalt,
[oferul, a reu[it s\ ne bage-n bordura
de l`ng\ parc (unde e bustul lui Ni-

chita), iar eu m-am dezechilibrat – c\
m\ ]ineam doar cu o m`n\, cealalt\
fiind folosit\ la parat, am primit o
lovitur\ clar\, dur\, la baza nasului,
[i (trebuie s\ nota]i) aceasta se `n-
t`mpl\ `n spa]iul meu creator, pe care
obi[nuiesc s\-l recunosc pe unde um-
blu! A[a am f\cut cuno[tin]\ pentru
prima dat\ `n via]\ cu lini[tea le[i-
nului, iar ei au continuat s\ loveasc\
o vreme [i la v`rfu’ nasului, despre
care ziceau filosofii \ia de f\ceau
analiz\ politic\ c\ acolo e limita spa-
]iului privat. {i au trecut [i dincolo de
acest loc, da’ spa]iu’ meu de crea]ie
nu mai era acolo, c\-l luasem cu mine
[i cred c\ asta i-a enervat [i mai tare.

P.S. Acum stau cuminte `n pat, cu
perne sub piciorul rupt [i primesc vi-
zite cu compot [i fructe (numai s\ v\
anun]a]i `nainte), iar juliturile mi-au
trecut [i mai am doar o v`n\taie dis-
cret\ sub ochiul st`ng.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

La parterul blocului `n care locuiesc s`nt patru ateliere ale Uniunii
Arti[tilor Plastici (UAP). ~ntr-unul e o ipsos\rie `n care
me[te[ug\resc ni[te b\ie]i din c`nd `n c`nd, `n altul se mai
str`nge lumea la b\ute, iar `n celelalte dou\ nu e nici un fel de
activitate de trei ani, de c`nd locuiesc `n zon\. C`nd, la un
moment dat, cineva m-a acuzat c\ m\ lupt cu UAP numai pentru
c\ `mi doresc spa]iul de la parter i-am spus: „A[a e!“. Sigur c\
situa]ia ideal\ e aia `n care UAP (aceast\ cooperativ\-monstru
care nu se mai privatizeaz\ niciodat\) se restructureaz\ [i
atelierele se distribuie arti[tilor activi, iar galeriile vor avea un
curator care ar face un program coerent de expozi]ii. Dar nu va fi
a[a. UAP o s\ moar\ `ncet-`ncet, pe m\sur\ ce media v`rstei
arti[tilor membri va ajunge la numere cu trei cifre. La UAP cred
`ns\ c\ ar trebui, `nainte de toate, s\ se fac\ o delimitare clar\
`ntre ce este un artist [i ce este un me[te[ugar. {i la fel [i `n
universit\]ile de art\. Dar asta este o alt\ discu]ie.

Apartamentul transformat `n galerie de art\

Imagine din timpul proiectului „48H“ al arti[tilor
Andra Popescu, Ciprian Dicu [i Mihai Nadolu

„Una dintre incursiunile `n locurile abandonate din Bucure[ti. Am fost atunci `mpreun\ cu Andy Sinboy
(scriitor care se ocup\ de graffiti [i ilustra]ie) [i Color (street artist). Am scris atunci COLOR cu ni[te
litere pe care le-am g\sit pe acoperi[ul cl\dirii.“ – Vlad Nanc\

Spa]iu’ nu mai era acolo, c\-l luasem cu mine



La `nceputul verii, Editura Polirom a promis relansarea C\r]ii Române[ti. Primul rezultat
al acestei promisiuni s`nt aceste [ase romane noi. O grafic\ nou\, un alt mod de a privi
scriitorul român, o nou\ valoare pe cale de a se impune: elita literaturii române.
Grifonul, logoul [i imaginea dinamic\ a editurii, a `nceput s\ zboare.

In girum imus nocte et
consumimur igni. Citi]i
fraza de la `nceput la
sf`r[it. Apoi de la sf`r[it
la `nceput. ~n]elesul ei
nu se schimb\: ~n cerc
noi mergem noaptea [i
consuma]i s`ntem de
foc, ar spune latinistul.
Tocmai aceast\ struc-
tur\, leg\tura dintre

liter\ [i `n]eles, dintre
citire [i privire fac din
Cutia cu b\tr`ni o carte
grea. O carte care as-
cunde `n ea nu numai
personaje, ci parabole [i
simboluri. O carte scris\
ca un ritual. Andrei
Oi[teanu descrie cutia
cu b\tr`ni: „Era o veche
valiz\ cazon\ de lemn,

]intuit\ pe canturi ca s\
nu se toceasc\, pe care
cineva o comparti-
mentase `n 12 casete,
probabil pentru a p\stra
ordine, f\r\ s\ se
amestece diferite soiuri
de nasturi, m\rgele,
semin]e sau alt tip de
obiecte m\runte. ~n
fiecare caset\ erau unul

sau mai multe obiecte
ce p\reau `n[iruite f\r\
noim\. Acum `[i d\du
seama B\tr`nul c\ acest
amalgam de obiecte
putea fi citit de la st`nga
la dreapta, r`nd dup\
r`nd, ca o fil\ de cronic\.
Prima caset\ avea o
u[i]\ `nchis\ cu un mic
lac\t ruginit, l\s`nd `n

`ntuneric geneza“. Pe
coperta c\r]ii apare chiar
obiectul magic al
biografiilor, o cutie `n
care se afl\ „fa]a
ascuns\ a lucrurilor“.
Obiectul este realizat de
autor, ca o dedublare a
textului scris, ca o
confirmare a unei
realit\]i deloc aparente.

carte printre r`nduri
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Liliana Corobca,
„Un an `n Paradis“

Dac\ `n romanul de debut, Liliana
Corobca era un autor livresc, „des-
cendent din biblioteci“, `n acest al
doilea roman ea construie[te o po-
veste dintr-o lume violent\, poveste
mai degrab\ imaginat\ dec`t tr\it\.
„Avem nevoie de ceva nou, chiar
dac\ nu esen]ial diferit de ceea ce a
fost `nainte. Zeii no[tri au `mb\tr`nit,
au f\cut burt\, cariere, copii“, scria

acum c`teva luni, `ntr-un articol, Liliana Corobca.
„Zeii“ s`nt marii scriitori care trebuie trimi[i la plim-
bare. Probabil Un an `n Paradis, ca s\ trimitem c\tre
titlul celui mai recent roman al tinerei prozatoare.

Liliana Corobca, de[i doctor `n literatur\ (cu o tez\
despre Personajul `n romanul românesc interbelic, con-
dus\ de Nicolae Manolescu), nu opereaz\ deloc concep-
tual `n propriul text. Lumea din romanul Un an `n Pa-
radis nu are leg\tur\ nici cu spa]iul universitar, nici cu
bibliotecile marilor c\r]i. Este o lume `n care „Zeii“ cu
burt\ nu au ce c\uta. ~n afara lui Trakl, din care la un
moment dat recit\ „incredibila Evangelina“. „Poezia are
un rol perfect absurd“, spune Liliana, `n aceast\ lume
violent\ a minerilor pe care trebuie s\ o `ndure femeile.
„Am `ncercat s\ fiu consecvent\, s\ nu le bag pe g`t u-
nor fiin]e at`t de naive [i at`t de nenorocite referin]e
livre[ti“, continu\ autoarea.

Costel Babo[, „A[ crede
`n Dumnezeu“

A[ crede `n Dumnezeu –
amintiri reinventate este
un roman de forma]ie.
~ntr-o lume `n plin\
dezintegrare, situat\
aproape de por]ile `nchise
ale Occidentului – `n
ora[ul Timi[oara –,
copil\ria [i adolescen]a `[i
parcurg firesc etapele,
chiar dac\ `ntr-un mediu
ostil, violent, ros de foame

[i de s\r\cie. Proximitatea frontierei induce
visuri de a trece dincolo de por]i, dar
`nchisoarea pentru transfugi e mult mai
aproape. Romanul lui Costel Babo[ este o
comedie neagr\ antropologic\ [i ontologic\, o
crud\, ironic\, dar, `n acela[i timp, o duioas\
autopsie a unei autobiografii b\n\]ene.

A[ crede `n Dumnezeu a fost scris\ pe
parcursul a 10 ani. „Nu m-am gr\bit, n-am avut
nici o motiva]ie“, spune autorul. Exist\ [i o
explica]ie: „La [coal\ nu m-am descurcat
niciodat\ cu limba român\, am fost mereu
printre coda[i, am terminat liceul semianalfabet.
Poate de aceea fostul meu profesor Ion
Marinescu a fost pu]in (pu]in = mult) contrariat,
dac\ nu uluit, c`nd mi s-a publicat volumul de
debut, Un om din Wayfalua. M-a `ntrebat: de
unde p`n\ unde tu [i literatura? Din senin, am
r\spuns. {i era adev\rat“.

Romanul „Tainele inimei“, dis-
tins cu Premiul Academiei Ro-
mâne `n 1990, se afl\ la a do-
ua edi]ie. „N-am schimbat ni-
mic `n aceast\ reeditare fa]\ de
prima edi]ie a „Tainelor inimei“,
din cel pu]in dou\ motive.
Cartea a devenit `ntre timp un
fel de document de epoc\. Da-
c\ mi-a[ fi permis s\ intervin
`n ea, a[ fi f\cut cam acela[i
lucru ca martorii proceselor de
azi, care `[i schimb\ declara-
]iile dup\ `mprejur\ri. ~n afar\
de asta, romanul urm\re[te un
anumit sindrom, cel de sufoca-
re, de care sufereau [i sufer\
mul]i intelectuali români“, no-
teaz\ Cristian Teodorescu `n
prefa]a c\r]ii. Dac\ p`n\ la Re-
volu]ie „Tainele inimei“ a fost

un document de fic]iune, dup\
1989 autorul a surprins realita-
tea social\ mul`ndu-se pe fic-
]iunea sa: „Pove[ti asem\n\-
toare celei prin care trece per-
sonajul principal al acestei
c\r]i am auzit dup\ Revolu]ie
de la c`teva zeci de persoane de
bun\ condi]ie care [i-au p\r\-
sit familia, slujba [i identi-
tatea, din cauz\ c\ sim]eau c\
se sufoc\, dac\ n-ar fi ales a-
ceast\ cale. Tr\iesc din te miri
ce, iar c`te unii `ncearc\ s\ se
`ntoarc\ la via]a pe care au a-
bandonat-o. Nu izbutesc, fiind-
c\ simt din nou c\ s`nt str`n[i
de beregat\: nu de cineva a-
nume, ci de ceva impalpabil
care supravie]uie[te `n Româ-
nia [i dup\ 1989“.

Florin  Toma,  „Mo[tenirea
Familiei  Bildungsroman“

Florin Toma a scris un
roman fantastic [i
exploziv, un posibil viitor
succes editorial al anului.
Scris `ntr-o cheie
autoironic\, `n care
imaginarul se `mplete[te
cu detalii funambule[ti,
Mo[tenirea Familiei
Bildungsroman e gata s\
sparg\ toate canoanele
postmoderniste ale
prozei române[ti

contemporane. Inventivitatea imagistic\ a
scriiturii, lipsit\ de inhibi]ii [i complexe,
sarcasmul `mpins p`n\ la absurd, precum [i
accentele suprarealiste, toate amintesc de
romanele lui Boris Vian sau textele lui Urmuz
[i te duc cu g`ndul la tablourile lui Gustav Klimt
ori René Magritte. Prin rupturi temporale
pretins discontinue, personajul principal,
Jerôme C., c\l\tore[te `n timp [i spa]iu, nu
numai `nainte, ci [i `napoi, aceste mi[c\ri fiind
marcate de prezen]a sigur\ a e[ecului. Ironia
cinic\ a titlului, ca [i con]inutul romanului `nsu[i
vin s\ plaseze `ntreaga construc]ie epic\ sub
semnul unei aparen]e de roman formativ. Or,
nimic mai fals. Pentru c\, `n fapt, apeten]a
ludic\ nepotolit\ a autorului dinamiteaz\ cu
non[alan]\ toate conven]iile realului obosit, pe
care le love[te tot timpul [i le distileaz\, apoi,
cu o ingeniozitate sigur\ pe sine, le plaseaz\
`n palierul supra.

Florina Ilis, „Cruciada copiilor“

~ntr-un interviu mai vechi, pe vremea c`nd romanul era doar
un proiect, Florina Ilis declara: „~n volumul Cruciada
copiilor `ntreaga lume va fi pus\ `n dilem\“. Lumea oa-
menilor mari e pus\ `n leg\tur\ cu lumea inocent\ a copiilor.
~n fond, povestea merge mai departe de c`t a vrut autorul ei:
„S\ vedem cum va reac]iona lumea aceasta mare `n fa]a unei
cruciade a inocen]ei“, propune scri-
itoarea. De fapt, ce se poate `n-
t`mpla? Oprirea cruciadei, distru-
gerea ei sau folosirea acestei mi[-
c\ri `n folosul actualului status-quo.
Nu vom dezv\lui aici varianta
corect\. Probabil nici nu exist\ o va-
riant\ corect\, un singur r\spuns.
„Scriitorul nu are cum s\ [tie tot, `i
d\ cititorului ni[te deschideri. As-
t\zi, mai mult ca oric`nd, cititorul
are nevoie de poveste.“ Pentru c\ „o-
mul este o fiin]\ fabulatorie“, crede
Florina Ilis.

Andrei Oi[teanu, „Cutia cu b\tr`ni“

Cristian Teodorescu, „Tainele inimei“

Dac\ p`n\ la Revolu]ie
„Tainele inimei“ a fost un
document de fic]iune, dup\
1989 autorul a surprins reali-
tatea social\ mul`ndu-se pe
fic]iunea sa

Relansarea Editurii Cartea Româneasc\
`ncepe cu [ase noi romane



~mi place expresia englezeasc\ „to
pay attention“ pentru c\ te pune `n
gard\. Trebuie s\ pl\te[ti, s\
negociezi, s\ faci o tranzac]ie cu
aten]ia. S\ nu-]i scape nimic, c\ci
altfel s-ar putea s\ nu-]i ajung\ toate
economiile pe zece ani. ~n teatru,
aten]ia la fiecare detaliu e un fel de
str\bunic\ agil\, pe faz\, cum se
spune, c\reia nu-i scap\ nici un
am\nunt. Nu doar cuv`ntul, replica,
ac]iunea s`nt miezul unui spectacol.

De multe ori, for]a unui gest e
uluitoare. Pe scen\ trebuie s\
[tii cum s\ prive[ti, iar din sa-

l\, [i ce s\ prive[ti. Asupra a ce s\ te o-

pre[ti mai mult dec`t `n mod normal ca
s\ `n]elegi [i altceva dec`t ce ]i se spu-
ne. Rela]ii ascunse `n spatele gheretei dia-
logului. Privirea e gestul teatral cel mai
sugestiv. Limbajul nonverbal cel mai
direct. Ea `i leag\ pe cei care interac-
]ioneaz\ scenic de cei care s`nt `n sal\.
{i ca s\ `i lege bine, trebuie s\ fac\ scu-
fund\ri. S\ ]inteasc\ dincolo de ceea ce
e dat. S\ vad\ c\ptu[eala. Atunci c`nd nici
un cuv`nt nu mai poate spune ceva [i c`nd
nici nu mai are vreun sens s\ fie rostit
sau c`nd, dimpotriv\, nu e de ajuns ce
spune, se aude t\cerea [i se vede privirea.
For]a lor trebuie s\ fie `ns\ exploziv\.

Privirea ucide sau `mbl`nze[te
El o prive[te t\ios. Privirea sec]io-

neaz\ scena `n dou\, ca [i cum ar fi un

fier\str\u cu zim]i metalici. Fiecare la-
tur\ a apropierii e despicat\. De o parte
el, Othello, de cealalt\ ea, Desdemona
(regia Andriy Zholdak, Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“, Sibiu). ~ntre ei, ping-
pongul privirilor e n\ucitor [i hipnoti-
zant. Stau fa]\ `n fa]\ [i se uit\ minute
`n [ir unul la cel\lalt. Privirile lor s`nt
ca ni[te bolduri sau sticle ciobite care
`]i pot intra ad`nc `n piele. Zeci de far-
furii ]`[nesc din m`na lui Othello cu o
direc]ie precis\: Desdemona. Privirea
tasteaz\ o singur\ dorin]\: „Vreau s\
te omor!“. Privirea ucide [i calc\ ap\-
sat pe cadavrul iubirii. ~n teatrul lui
Zholdak, viteza de reac]ie a gestului [i
a imaginii e zdrobitoare. Nici un cuv`nt
nu o poate egala.

~ntr-un alt Othello, de data asta re-
gizat de Bocsárdi László la Teatrul Ta-
masi Aron din Sf`ntul Gheorghe, O-
thello [i Desdemona se privesc aproape
de la `nceput ca [i cum [tiu c\ se vor
desp\r]i. Sf`r[itul transpare `n privire.
E ca un cod de bar\ `nregistrat `n fie-
care scanare prelungit\ a celuilalt.

~n tangoul lor, privirile s`nt `ncor-
date la maximum. Fie c\ st\ pe un scaun
suspendat sau c\ e peste Desdemona `n
scena `n care o stranguleaz\, Othello o
prive[te mereu de sus. Sfid\tor [i cinic.

~n Cum dori]i sau noaptea de la
spartul t`rgului, spectacol regizat de Sil-
viu Purc\rete la Teatrul Na]ional din
Craiova, privirile s`nt liftul prin care se
coboar\ `n ame]eala personajelor. Pri-
virile s`nt `mbl`nzite de iubire, `mp\-
ienjenite de triste]e. Pe m\sur\ ce che-
ful se sparge, ele s`nt din ce `n ce mai
obosite [i mai lipsite de via]\, chiar da-
c\ mai au mici momente de agita]ie.
Olivia o prive[te lasciv pe Viola traves-
tit\, ducele Orsino, cu lacrimi `n ochi,
disperat [i neputincios, prive[te `n gol,
a[ezat ̀ n spatele unei oglinzi m`njite. Sir
Andrew, be]iv notoriu, iese din frigider
cu o privire mahmurit\ [i dezorientat\.
Deasupra lor, distan]at [i juc\u[ ironic,
r`sul bufonului `i prive[te pe to]i.

Ca s\ `n]elege]i un spectacol ave]i
nevoie de oarece capital. „Pl\ti]i aten-
]ia“ `nc\ de la intrare, altfel s-ar putea
s\ fi venit degeaba.

Scurt circuit al privirii

Cum memoriile lui Carl
Flesch (1873-1944) au
devenit o raritate biblio-

fil\, pu]ini [tiu ast\zi c\ volu-
mul `nsumeaz\ un m\nunchi ex-
cep]ional de portrete ale violo-
ni[tilor vremii, scrise cu dorin]a
declarat\ de a-i prezenta c`t mai
obiectiv, c`t mai deta[at cu pu-
tin]\. Pu]ini [tiu c\ sejurul s\u
`n România este materia unui
`ntreg capitol, de peste 30 de
pagini, din care `n literatura ro-
mân\ a ap\rut recent, extras din
context [i `n traducere aproxi-
mativ\, din edi]ia german\, doar
portretul f\cut lui Enescu. A-l
comenta `n aceast\ situa]ie mi
se pare inutil. Nu [i a-l restitui,
`nt`i pentru studen]ii `n muzico-
logie, apoi pentru to]i cei fascina]i
de personalitatea lui Enescu:

„Românul George Enescu
[i-a dominat compatrio]ii muzi-
cieni asemenea unei st`nci so-
litare `ntr-o mare de mediocri-
tate. F\cusem deja cuno[tin]\ cu
el la Marsick, la Paris, unde
aterizase dup\ ce-[i `ncheiase
studiile la Conservatorul din Vie-
na. Enescu a reprezentat tipul
perfect al muzicianului multila-
teral. A spune care dintre da-
rurile lui merit\ a fi privit drept
cel mai important este cu nepu-
tin]\, deoarece calit\]ile de com-

pozitor, dirijor, violonist [i pia-
nist erau `n mod egal excep]io-
nale. Totu[i, `n cele dou\ pro-
fesiuni principale, cea de com-
pozitor [i de violonist, nu a rea-
lizat tot ce geniul s\u precoce
promisese. Sonata a doua pen-
tru vioar\, pe care a compus-o
`n 1899, este printre cele mai
trainice lucr\ri contemporane ale
genului. Con]inutul emo]ional [i
tehnica ei s`nt la acela[i nivel
`nalt [i, at`t pe plan armonic, c`t
[i melodic, ea ne apare mereu
nou\, neuzat\ de timp, capti-
vant\. La un moment dat, (E-
nescu) a fost privit ca omul vii-
torului, nu numai din România,
ci din `ntreaga lume muzical\,
ca o leg\tur\ `ntre tradi]iile ger-
mane (Brahms) [i cele franceze
(Franck-Debussy) – o a[teptare
ce pare a nu se fi `mplinit, cel
pu]in `n m\sura `n care `i cunosc
ultimele lucr\ri. Felul `n care
c`nt\ la vioar\ are o istorie ase-
m\n\toare. La `nceput p\rea s\
ilustreze o combina]ie foarte
atr\g\toare de cutezan]\ ]ig\-
neasc\ [i m\iestrie cultivat\, ba-
zat\ pe un talent extraordinar
pentru instrument. Ulterior, `n-
tre aceste dou\ calit\]i pare s\ fi
ap\rut un clivaj, `nc`t maniera
de a c`nta [i programele lui au
alternat `ntre atitudinea de vir-

tuoz capricios [i superficial, pe
de o parte, [i cea de pseudo-
clasicism, uscat\ [i scolastic\,
pe de alta. ~n acea perioad\, p\-
rea incapabil s\ sudeze elemen-
tele individuale ale caracterului
s\u artistic. Era adesea foarte
dificil de `n]eles chiar [i pe plan
personal. Lucrurile se petreceau
ca [i cum o sf`[iere interioar\ i-ar
fi `mpiedicat dezvoltarea de-
plin\ a capacit\]ilor.

La New York, l-am auzit c`n-
t`nd ultima mi[care din Con-
certul de vioar\ de Beethoven `n
tempo =48, `n locul celui ge-
neral acceptat, tempo =69,
ceea ce pentru un muzician de
talia lui a fost o gaf\ inexpli-
cabil\. ~n mai 1933, cu ocazia
dezvelirii unei pl\ci memoriale
pe casa `n care se n\scuse pro-
fesorul lui [i al meu, Marsick,
or\[elul Jupille, de l`ng\ Liège,
s-a organizat un concert la care
am participat `mpreun\ cu
Thibaud [i Enescu. Am c`ntat
`mpreun\ un triplu concert de
Vivaldi [i, fiecare separat, c`te
una dintre piesele scurte com-
puse de Marsick. Mie mi s-a dat
o nocturn\, care, prin structura,
dispozi]ia [i chiar tonalitatea ei,
se asem\na at`t de mult cu Se-
renada lui Schumann, `nc`t mi-a

fost extrem de greu s\ nu le
confund. Enescu [i Thibaud au
c`ntat mici piese similare. Con-
certul a avut loc dup\-amiaz\,
iar dup\ repeti]ia de diminea]\
ne-am `ntors la hotel. Acolo,
Enescu a declarat brusc c\ nu va
lua masa cu noi, c\ trebuie pur
[i simplu «s\ exerseze». La
scurt\ vreme l-am auzit exer-
s`ndu-[i zelos digita]ia (de care
nu avea deloc nevoie `n con-
certul propriu-zis), timp de o
or\, `n timp ce Thibaud, cu
mine [i c`]iva prieteni am dat
fr`u liber apetitului. Reamintesc
acest episod, neimportant `n
sine, doar ca un exemplu al ele-
mentelor incomensurabile [i
obscure din caracterul acestui
mare artist care, la v`rsta de 50
de ani, putea s\ se comporte
uneori ca un student nervos. A-
tunci c`nd d\dea fr`u liber na-
turii sale `nn\scute, ca `n Tzi-
gane de Ravel, era `n stare s\ a-
ting\ performan]a suprem\. P\-
rerea mi-a fost `nt\rit\ de im-
presia pe care mi-a f\cut-o c`nd
l-am v\zut c`nt`nd la Paris, `n
1935. Dup\ o pauz\ de doi ani,
`n care s-a devotat compunerii
unei opere, m-a [ocat, p\r`nd
mult mai matur, mai echilibrat
[i mai aproape de perfec]iune din
punct tehnic dec`t `nainte. Prin

anumite particularit\]i ale teh-
nicii lui a ajuns la efecte ex-
presive neobi[nuite. Degetele `i
atingeau coardele sub un unghi
ascu]it, av`nd drept rezultat un
soi de sunet dulce, catifelat, f\-
r\ nici un adaos de culoare me-
talic\. Fire[te, pentru a avea a-
ceast\ pozi]ie a degetelor, tre-
buia s\-[i ]in\ cotul st`ng mult
`n afar\. Tendin]a lui spre ex-
presia mistic\ l-a atras spre pia-
nissimi excesiv de rafina]i, abia
audibili; [i neglija cu u[urin]\
diferen]a dintre m\surile forte [i
cele slabe. Ceea ce a dat stilului
s\u o calitate personal\ pronun-
]at\ a fost obiceiul de a ̀ ncepe no-
tele expresive, ]inute c`teva vi-
bra]ii sub `n\l]imea lor exact\,
pentru ca apoi s\ se ridice la ni-
velul lor corect prin intermediul
vibrato-ului. {iretlicul d\dea ex-
presiei lui o nuan]\ stranie, de
ambiguitate, lasciv\ `ntr-o m\-
sur\; incidental, a devenit vul-
gar gra]ie c`nt\re]ilor profesio-
ni[ti de jazz, iar ast\zi poate fi
privit ca o caracteristic\ a mu-
zicii de divertisment.

~n ciuda rezervelor mele,
maniera lui de a c`nta cu acel
prilej m-a `nc`ntat de la `nceput
la sf`r[it. Sentimentul lui era sin-
cer, profund [i viu, bazele lui
tehnice solide, combina]ia `ntre

concep]ie [i emo]ie bine echili-
brat\ [i am ajuns la concluzia c\
era unul dintre personajele cele
mai atr\g\toare din punct de
vedere artistic ale timpurilor
noastre.

~n miezul vie]ii, Enescu s-a
devotat profesoratului c`teva lu-
ni pe an. A dat cursuri de vioa-
r\ la Paris pentru studen]ii
avansa]i, pe care `i acompania la
pian, f\r\ s\ se ating\ de vioa-
r\; un soi de coaching care se
limita la interpretare. ~n ce m\
prive[te, consider acest fel de
`nv\]\m`nt nu numai lipsit de
folos, dar chiar d\un\tor, deoa-
rece separ\ partea tehnic\ de
cea spiritual\ (oare nu-[i au nu-
an]ele false originea `n teh-
nic\?) [i pune `n primejdie inde-
penden]a [i inviolabilitatea per-
sonalit\]ii studentului, for]`nd o
cale de a sim]i ce este str\in\ na-
turii lui. ~n plus, un violonist ex-
celent ca Enescu avea datoria s\
`ncerce s\ fie [i un exemplu viu“.

Carl Flesch [i portretul artis-
tului Enescu la 50 de ani, acum,
c`nd s-au `mplinit 50 de ani de la
dispari]ia lui...

* The Memoirs of Carl Flesch,
translated by Hans Keller and
edited by him in collaboration
with C.F. Flesch, Rockliff,
London, 1957.

lovitur\ de teatru arta grea
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Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

Enescu, Thibaud, Flesch la repeti]ia
concertului `n memoria lui M.P. Marsick `n 1933

„C`nd un om ajunge la a 60-a aniversare,
primele trei mi[c\ri ale simfoniei vie]ii lui s`nt
`ncheiate [i se deschide partea final\, a c\rei
durat\ este incert\. Vine timpul pentru el s\
fac\ un bilan].“ Cu aceste cuvinte `ncepeau
Memoriile lui Carl Flesch, scrise `n anii ’30 [i
publicate pentru `nt`ia oar\, `n limba englez\,
`n 1957*. A[a fusese dorin]a violonistului, s\

fie tip\rite numai dup\ moartea lui [i a so]iei.
Carl Flesch a fost, `ntre altele, un martor
pre]ios al vie]ii muzicale din România, de la
`nceputul veacului XX. ~n 1897, la 23 de ani,
violonistul aflat `nc\ la `nceputul carierei sosea
la Bucure[ti, unde concureaz\ [i ob]ine un
post de profesor la Conservator. Avea s\
r\m`n\ p`n\ `n 1902.

Carl Flesch despre
George Enescu

Cerasela Iosifescu `n Cum dori]i
sau noaptea de la spartul t`rgului,
regia Silviu Purc\rete



Po]i aplica `ns\ acest pa-
radox [i la filme, [i nu nu-
mai la roadmovie-uri. Re-

zultatul e interesant, pentru c\
`]i confirm\ faptul c\ eroul, de[i
a parcurs o seam\ de peripe]ii,
termin\ filmul neschimbat, ca [i
cum nu l-ar fi `nceput deloc. Un
exemplu despre care am scris
este About Schmidt de Alexan-
der Payne, unde personajul in-
terpretat de Jack Nicholson merge
totaaa

filmul cu rulota, `[i viziteaz\ fi-
ica, asist\ la nunta ei, dar nu se
las\ schimbat de drum [i de
evenimente, termin\ filmul la
fel de plictisit [i de posac. Para-
doxul dihotomiei e `n acest caz
transparent, aproape mecanic.
La extrem, am putea spune c\,
din punctul de vedere al evolu-
]iei personajului principal, fil-
mul About Schmidt nici nu exist\.

Un alt exemplu ar mai
putea fi Paris, Texas de
Wim Wenders (1984), `n
care un b\rbat (interpretat
de Harry Dean Stanton)
apare din neant la grani]a
Mexicului, cu memoria g\-
urele. ~l g\se[te pe fratele
lui, merge la el acas\, `l
descoper\ acolo pe pro-

priul s\u fiu, acum `n v`rst\ de
[apte ani, despre care nu mai
[tia nimic. Afl\ [i c\ fosta lui
so]ie, Jane, tr\ie[te anonim la
Houston. Filmul merge `n
paralel cu recuperarea memoriei
de c\tre Travis, dar [i cu c\-
l\toria lui la Houston, unde Tra-
vis [i copilul, Hunter, sper\ s-o
g\seasc\ pe Jane (Nastassja
Kinski). Criticii au spus despre
Paris, Texas c\ este `nsu[i fil-
mul Americii, al locurilor unde
oamenii nu pot prinde r\d\cini
[i nu pot r\m`ne lega]i `ntre ei.
At`t de lini[tit prin fiecare ca-
dru, prin `nf\]i[area calm\ [i
trist\ a lui Harry Dean Stanton,
prin lipsa de zgomot a peisa-
jelor, filmul lui Wenders (Palme
d’Or la Cannes) e unul `n care
drumul se face mai degrab\ in-

vers, `n trecut, `n memoria
pierdut\ a personajelor. 

Trecutul  –  liant
`ntre  film  [i  destinul
femeii  iubite

Chipurile, odat\ ajuns la Hous-
ton, Travis afl\ c\ Jane lucreaz\
la un club privat, unde vorbe[te
cu clien]ii – sau mai degrab\ le
ascult\ problemele – [i, la o
adic\, `i poate ajuta [i altfel. ~n
spatele geamului mat, Travis `n-
cearc\ s\ vorbeasc\ cu Jane, f\-
r\ s\-[i dezv\luie identitatea.
Geamul mat ascunde lacrimile
t\cute ale b\rbatului care ime-
diat dup\ aceea are o tentativ\
de a p\r\si `mpreun\ cu Hunter
ora[ul. A doua zi revine `ns\

hot\r`t s\ o fac\ pe Jane s\-l
primeasc\ pe Hunter. Odat\ ce
v\lurile cad de-o parte [i de alta
a geamului, Travis [i Jane `[i a-
duc pe r`nd aminte de povestea
lor comun\ `n care, de[i iubin-
du-se, n-au putut r\m`ne `m-
preun\, pentru c\ asta e, a[a e
via]a. ~n esen]\, Travis face dru-
mul pentru a-l reda pe Hunter
mamei lui. Pentru Travis, dru-
mul duce `napoi la timpurile
c`nd era fericit al\turi de Jane.
Deci nu numai c\, `n absolut, a-
cea c\l\torie spre Houston n-a
putut `ncepe pentru Travis (care
pleac\ la sf`r[it tot singur spre
nic\ieri), dar el parcurge dru-
mul `n sens invers. Se duce `n
trecut, pentru a g\si punctul
unde poate acro[a destinul fiului
s\u de cel al femeii iubite. Pa-

ris, Texas, realizat dup\ o pies\
a lui Sam Shepard, a avut un
mare succes. Duc`ndu-se `n tre-
cut, Wenders [i Shepard au rea-
lizat anul trecut Don’t Come
Knocking (cu care au revenit la
Cannes.).

Wenders a regizat, Sam
Shepard a scris scenariul, dup\
o povestire proprie, [i a inter-
pretat rolul b\rbatului care afl\
c\ are un copil pe undeva [i
pleac\ s\-l descopere, ca [i pe
femeia iubit\ odinioar\. Aceast\
„uit\tur\“ `n urm\ i-a trans-
format `ns\ pe Wenders [i
Shepard `ntr-un fel de stane de
piatr\, c\ci filmul are, `n cel
mai bun caz, ceva dintr-un vis
cu fantome. Prin urmare, c`te-
odat\, e mai bine s\ te p\strezi
`n schema paradoxului diho-
tomiei.

Tupac Shakur a r\mas unul
dintre rapperii cei mai cunoscu]i
`n lume, fiind, `n orice caz, cel
care a `nregistrat cele mai bune
v`nz\ri ale genului. Pentru presa
din toat\ lumea, Tupac a
reprezentat povestea de succes
ideal\: negrul s\rac ajuns vedet\,
care are necazuri cu legea,
promite c\ se va cumin]i, este
acuzat de violen]\, de vulgaritate,
„repar\“ totul din vorbe...

Nu a[ fi scris despre Tu-
pac. Nu m\ dau ̀ n v`nt s\
scriu despre cei care nu

mai s`nt printre noi... Tupac sau
2Pac este `ns\ un caz special.
{tiam, ca toat\ lumea, c\ a mu-

rit acum nou\ ani, `mpu[cat `n
plin\ strad\, la c`teva zile dup\
ce a luat `n r`s zvonurile referi-
toare la rivalitatea dintre rap-
perii Coastei de Vest (pe care `i
reprezenta Tupac al\turi de Dr.
Dre sau Snoop la Death Row Re-
cords) [i cei de pe Coasta de Est
(Puff D. [i, mai ales, B.I.G.).
~n 1997, [i B.I.G. era ucis `ntr-un
mod foarte asem\n\tor.

~ntr-un documentar uluitor,
Tupac Resurection, produc\torii
au ref\cut via]a lui Tupac, poves-
tit\... chiar de el! ~nt`mplarea a
f\cut ca interviurile pe care le-a
dat c`nd a fost `mpu[cat pentru
prima dat\ (`n 1994) s\ fie rele-
vante [i dup\ moartea c`nt\re]u-
lui `n Miami. De fapt, datorit\

acestui documentar am [i scris
textul de fa]\. O `nt`mplare a f\-
cut ca DVD-ul s\ ajung\ la mine
la fix nou\ ani de la `mpu[carea
lui Tupac. M-a amuzat coinci-
den]a, a[a c\ am c\utat mai
mult... Edi]ia de colec]ie a
DVD-ului are mai multe surpri-
ze... Mai `nt`i, un material ine-
dit cu primul discurs rostit vreo-
dat\ de Tupac. Avem `n fa]\ un
pu[ti care „`i trage la r\spun-
dere“ pe fo[tii activi[ti ai Pan-
terelor Negre [i pe cei care erau
str`n[i la o comemorare a lui Mal-
colm X pentru visele lor e-
roice... „Am `nv\]at mai multe
de la mama, de la pe[tii [i pros-
tituatele de pe strad\ dec`t de la
to]i eroii [i lupt\torii `nchi[i la
un loc...“, le spunea t`n\rul ne-
cunoscut venerabililor lupt\tori
pentru drepturi civile.

Dar [i mai [ocant\ este o `n-
registrare video a depozi]iei pe
care Tupac a trebuit s\ o dea `n
fa]a procurorilor `n 1995, c`nd
c`]iva tineri ce au ucis un poli]ist
au declarat c\ ascultau un album

de-al s\u. T`n\rul care deja fu-
sese ̀ nchis pentru acuza]ii de viol
r\spundea con[tiincios la `n-
treb\ri de genul: „C`nd a]i `n-
ceput s\ fi]i interesat de
muzic\?“, „A]i folosit droguri
interzise? De c`te ori?“, „Ur`]i
poli]i[tii?“. „Ur\sc poli]i[tii
corup]i!“, `ncepea s\ `[i
schimbe tonul pu[tiul din i-
magine... p`n\ c`nd izbucne[te
la `ntrebarea: „A]i `ndemnat
vreodat\ ascult\torii muzicii
dumneavoastr\ s\ comit\ ceva?
Ce?“. „Da! I-am `ndemnat s\
g`ndeasc\!“, riposteaz\ inter-
pretul `n final.

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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~nvierea lui Tupac

Mama lui Tupac era activist\ a Panterelor Negre `n anii ’70.
De altfel, o bun\ parte din perioada sarcinii, Afeni Shakur a
petrecut-o `n `nchisoare.
Tat\l s\u natural „a ap\rut“ abia dup\ ce Tupac a fost
`mpu[cat pentru prima dat\, `n 1994, spre a-[i face cu
adev\rat sim]it\ prezen]a dup\ moartea c`nt\re]ului; tat\l pe
care Tupac `l crezuse mort toat\ copil\ria a venit s\ solicite
jum\tate din averea fiului decedat.

Vi s-a p\rut. Acest film nici nu a `nceput.

Paris, Texas,
un film profund despre

America, memoria
reucuperat\ [i leg\turi

umane fracturate

Unul dintre paradoxurile atribuite lui Zenon este
cel al dihotomiei. El demonstreaz\ c\, de pild\,
dac\ vrei s\ ajungi `n sta]ia de troleibuz, trebuie
s\ parcurgi jum\tate de drum; ca s\ parcurgi
jum\tate de drum, trebuie s\ mergi un sfert; ca s\
mergi un sfert, trebuie s\ parcurgi o optime. {i
a[a, fiecare interval fiind divizibil la doi, nu po]i
parcurge drumul p`n\ la cap\t pentru c\ nici
m\car nu po]i s\-l `ncepi. De aici ideea iluziei
mi[c\rii. Cinematograful e `ns\ o art\ a
mobilit\]ii. Camera se mi[c\, actorii se mi[c\,
exist\ montajul care d\ o logic\.



S`ntem cu to]ii obi[nui]i ca `n
perioada s\rb\torilor de iarn\ s\
vedem imaginea lui Mo[ Cr\ciun
`n reclamele [i filmele de la
televizor ori pe panourile
publicitare. ~n toate aceste
imagini, Mo[ul `mparte daruri
copiilor [i p\rin]ilor, `ntruchip`nd
un b\tr`n sf\tos, `n]elept, ce r`de
voluptuos c`nd face mici [otii
copiilor neast`mp\ra]i. Nu m-am
g`ndit c\ acest personaj at`t de
iubit ar putea fi bolnav ori c\ ar fi
fost [i el vreodat\ t`n\r, pentru c\
imaginea sa intens afi[at\ este
desprins\ dintr-un basm din
lumea rece a Nordului `ndep\rtat.

Scriu acest articol din Belgrad,
unde vizitez o expozi]ie a ar-
ti[tilor iugoslavi din anii ’90.

Dac\ o bun\ parte din proiectele video
le cuno[team dinainte, lucr\rile de
pictur\ [i desen `mi erau str\ine.
~mi explic acest lucru prin faptul c\
noile medii au fost mult mai promo-
vate datorit\ u[urin]ei cu care pot fi
copiate. O lucrare de pictur\ mi-a
atras aten]ia `n mod special [i am s\
v-o descriu. Un tablou p\trat de
mari dimensiuni ne `nf\]i[eaz\ un
b\tr`n – decedat probabil de pu]in
timp – aflat `ntr-un spa]iu asem\n\-
tor cu cel al unei morgi de spital.
Culoarea alb\ a corpului, ce tr\dea-
z\ moartea b\tr`nului, contrasteaz\
cu ro[ul aprins al hainelor sale, pe
care, dup\ c`teva clipe de privire

atent\, le identifici ca f\c`nd parte
din „echipamentul“ lui Mo[ Cr\-
ciun. Hainele, a[ezate dezordonat,
probabil din pricina grabei cu care a
fost transportat b\tr`nul la spital,
las\ vederii lenjeria intim\ [i corpul
dezvelit al „Mo[ului“. Situa]ia hi-
lar\ cu tent\ horror este amplificat\
de imaginea unui cerb mort aflat `n
fundal, `n spatele c\ruia se g\sesc
ni[te perdele alb-ro[ii ce se mi[c\ `n
adierea nea[teptat\ a unui curent de
aer. ~ntregul tablou este pictat cu o
aten]ie special\ acordat\ detaliilor,

a[a cum le pl\cea pictorilor supra-
reali[ti de odinioar\.

Autoarea sa, artista Biljana Dur-
devic, a creat o atmosfer\ stranie, `n
care e[ti atras ca `ntr-un v`rtej. Pic-
tura sa trebuie „citit\“ pe mai multe
niveluri: primul ar fi cel al unei
narativit\]i desprinse din filmele
horror [i care dep\[e[te toate con-
ven]iile [i barierele tradi]ionaliste,
al doilea s-ar referi la modul perso-
nal prin care autoarea trateaz\ i-
maginea unui personaj de basm [i,
`n fine, al treilea este cel critic, care
pune `n discu]ie o frustrare mai pro-

fund\ ce ]ine, poate, de contextul `n
care artistul activeaz\. Biljana Dur-
devic tr\ie[te `n Serbia, unde e-
conomia nu merge prea bine, de
unde poate ie[i greu, st`nd la cozi in-
terminabile la ambasade pentru a
ob]ine o viz\. 

Imaginea unui Mo[ Cr\ciun cu
obrajii `mbujora]i de s\n\tate vizi-
t`ndu-i pe to]i care au fost cumin]i,
fie cu s\niu]a, fie cu camionul Coca
Cola vopsit `n ro[u [i garnisit cu
lumini]e colorate, a fost „corectat\“
de un artist original [i critic...

Amfitrionul s\rb\torilor de iarn\ are parte de o imagine „corectat\“

Ultimele clipe ale lui Mo[ Cr\ciun

Llosa  –  `n  programul
institutelor  Cervantes  [i  Cultural  Român

Institutul Cervantes [i Institutul Cultural
Român invit\ publicul bucure[tean la
conferin]a scriitorului Mario Vargas Llosa, care
va avea loc miercuri, 21 septembrie 2005, ora
11.30, la sediul ICR, Aleea Alexandru nr. 38,
Bucure[ti. Traducerea simultan\ va fi
asigurat\ de Ileana Scipione.

Vineri, 23 septembrie,
Institutul Cervantes (Str. Marin
Serghiescu nr. 12) organizeaz\,
de la ora 18.00, prezentarea
c\r]ii: Don Quijote decodificat
psiho-socio-logic de Carmen
Bulzan. Prezint\: Acad.

Constantin B\l\ceanu Stolnici, Adela Tovani,
prof. IES San José de la Rinconada, Spania
[i Ileana Roman, Director Editura Prier. De la

ora 19.00 va avea loc vernisajul expozi]iei,
„Lumini [i umbre `n Don Quijote“ de Anna
Ravliuc.

{apte  autori  `n  cursa  pentru
cel  mai  cunoscut  premiu  polonez:  NIKE

NIKE este cel mai cunoscut premiu literar din
Polonia, care se acord\ anual pentru cea mai
bun\ carte din anul precedent. Scopul lui este
promovarea literaturii polone, cu o aten]ie
deosebit\ acordat\ romanului. Nu exist\
posibilitatea `mp\r]irii premiului sau a
neatribuirii. Distinc]ia vizeaz\ doar autorii `n
via]\, iar c`[tig\torul este selectat `n urma a
trei etape. Decizia atribuirii premiului este
luat\ de juriu `n ziua `nm`n\rii lui. Sponsorii
s`nt firma Nicom Consulting [i „Gazeta
Wyborcza“.

Institutul Polonez din România anun]\ c\
`n a doua etap\ a concursului num\rul
autorilor s-a redus la [apte. ~n finala NIKE au
ajuns clasicii [colii poloneze a reportajului,
Hanna Krall [i Ryszard Kapuœciñski, autori
care [i-au c`[tigat de mult prestigiul `n lumea
literar\ contemporan\ polonez\. A treia carte
de reportaje este Noi, cei din Jedwabne a

Annei Bikont. Ie[irea lui Tadeusz Ró¿ewicz [i
Plin\ de nisip de Dariusz Suska s`nt cele
dou\ volume de poezii intrate `n final\. Lista
finali[tilor din acest an se `ncheie cu Goldi de
Ewa Kuryluk, o poveste intim\ de familie. 

Pe 2 octombrie va fi anun]at c`[tig\torul
statuetei NIKE, realizat de artistul Gustaw
Zem³a, [i al cecului de 100.000 de zlo]i
(25.000 euro).

Momente  unice  din  via]a  televiziunii
prezentate  de  CCF  Ia[i

~n cadrul „Zilelor europene ale
patrimoniului“, Centrul Cultural
Francez din Ia[i v\ invit\, `n
premier\ la Ia[i, `n clubul
Blackout, la evenimentul „Les 24
heures de la Télé“, vineri, 23 septembrie, de
la ora 19.00. „«24 de ore din arhivele
televiziunii» este ocazia de a ne `ntoarce `n
timp, de a vedea [i revedea pe marele ecran,
timp de o or\ [i 30 de minute, imagini de
arhiv\ ale micului ecran, momente unice din
televiziune, scene emo]ionante, amuzante
sau uimitoare din sport, muzic\, variet\]i“,
precizeaz\ organizatorii.

Nervo[ii
A f\cut carier\ acum c`]iva ani o imagine cu un
Gino Iorgulescu supraponderal alerg`nd dup\ un
Zotta care era `nc\ arbitru. Alerg`nd s\-l `nha]e [i
s\-l scarmene. O scen\ de maidan. Sau de „Casca-
dorii r`sului“. De atunci, lucrurile au evoluat, iar
num\rul de nervo[i a crescut `ngrijor\tor. Au de-
venit chiar o categorie. ~[i pot face sindicat.

Basarab Panduru e, probabil, cel mai nervos
antrenor din Divizia A. Alintat Pandi[pan, de[i o
nuan]\ ceva mai r\zboinic\ ar fi mers `n context,
nu o chestie dulceag\ [i pu]in polemic\, el [i-a a-
menin]at juc\torii c\-i rupe cu b\taia dac\ mai co-
menteaz\ ceva la deciziile sale. A intrat pe teren
dup\ Claudiu R\ducanu s\-i modifice fizionomia,
a f\cut ziari[tii boi [i cretini. ~n general, are `n re-
pertoriu cam tot ce-l poate descrie pe un obscur
violent de prin divizia D. Ca juc\tor al lui Panduru,
trebuie s\ te fere[ti deopotriv\ de crampoanele
adversarilor [i de directele sale de fost mare ju-
c\tor nerealizat. {i de antrenor care se rateaz\ pro-
gramatic, pentru c\ nu-[i poate st\p`ni nervii.

Ioan Becali are un cu totul alt soi de nervo-
zitate. Becali mocne[te. Sau Nelu, cum `i zicea ci-
neva mai aproape de specificul comunei Pipera.
Nelu-Giovanni nu se simte bine dec`t acolo unde
are loc un conflict. Totu[i, nu e vorba numai de-
spre violen]\ simbolic\, de[i Nelu nu d\ cu pum-
nul. Doar cu capul `n gur\. La bud\. ~n caz c\
prinde un ziarist f\r\ martori. Vine la `nt`lnirea cu
galeria cu c`teva zeci de bodyguarzi cu care la
revolu]ie ai fi `mpr\[tiat to]i golanii din Bucure[ti,
plus zonele limitrofe. ~n plus, str`mbele aruncate
c`nd ]i-e lumea mai drag\ de Becali, doar pentru
a pune paie pe foc, tot la violen]a simbolic\ duc
cu g`ndul. Nu trebuie s\-]i etalezi for]a, doar s-o
sugerezi. S\ ar\]i c\ e [i ea o variant\ `n caz c\.

Uneori mi se pare o corvoad\ s\ joci al\turi de
R\doi. Violent, url\ la coechipieri reamintindu-le
f\r\ a nominaliza c\ are un na[ cu stare. Uneori,
sare ca orbetele, nu se uit\ unde love[te, `n cine,
minge, adversar. O energie prost canalizat\, dis-
tructiv\. {i autogolul cu Rosenborg a venit tot
dintr-un astfel de exces de zel care nu-[i avea
rostul. Atitudine de caftangiu. Ochii pe butelie, ori-
c`nd te po]i alege cu un pumn `n fa]\. Oarece dife-
ren]\ fa]\ de calmul lui Belodedici. Sau fa]\ de
{tef\nescu.

Ar mai fi nervo[i. De Meme n-am pomenit,
pentru c\ nici m\car nu [tie s\ dea cu pumnul. El
e doar la stadiul de membru aspirant. Iar nu-
m\rul nervo[ilor nu face dec`t s\ explice ciom\-
gelile din tribun\. Tot mai frecvente [i tot mai
ur`te. Dar ce mi se pare important e c\ aceast\
violen]\ a oamenilor `n[ira]i mai sus nu motiveaz\
juc\torii, ci sperie, deruteaz\. Nu are rolul de a
mobiliza, ci de a-i face pe juc\tori s\-[i piard\ bu-
sola. {i poate mai are menirea [i de a rezolva c`-
teva probleme personale ale nervo[ilor nominaliza]i.

Din c`nd `n c`nd, apar [i victime. De pild\,
Sorin C`r]u, care-[i be[telea constant elevii, a pri-
mit interdic]ie de a sta pe banca Arge[ului din pri-
cina unor probleme cardiace. Bine, oricum, nu
st\tea el pe banc\, ci turtea o minge la c`]iva metri
mai `n fa]a secunzilor [i-i `njura de acolo pe neta-
lenta]ii \ia din echipa proprie. Cu o satisfac]ie
incredibil\.

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU
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Biljana Durdevic (Serbia) – Ultimele clipe ale lui Mo[ Cr\ciun, ulei pe p`nz\, 180x200cm, 2001



„Nici m\car cei mai mari poe]i nu
pot exprima tragedia `ntr-un alt
mod dec`t prin raportarea la
circumstan]ele imediate. Cea mai
bun\ cale de a `nfrunta tragedia
este s\ pr\je[ti ou\ pentru
refugia]i.“

Andrei Codrescu

Andrei Codrescu, scriitorul român
care `n 1966 a l\sat `n urm\ un
regim comunist care „asasina
oamenii `n propriile apartamente“
pentru a g\si un New Orleans
`mb\tat `n jazz [i versuri de
Ginsberg, are `n aceste zile casa
plin\ de refugia]i. ~n locuin]a sa
din Baton Rouge a f\cut dintr-un
refugiu un spa]iu al poeziei.
Aproape to]i poe]ii din Cartierul
Francez al New Orleans-ului [i-au
g\sit ad\post, `n urma uraganului
Katrina, `n Baton Rouge, la
Codrescu. „Nici m\car nu mai
dormim, pentru c\ ne este fric\ s\
nu pierdem ceva important“, a
descris autorul lui Casanova `n
Boemia atmosfera din re[edin]a sa
pentru „The New York Times“.

George Onofrei
„Poetul Andrei Codrescu, n\scut `n Ro-
mânia, caut\ neobi[nuitul `n via]a de zi cu
zi.“ S`nt cuvintele care `l descriu pe co-
mentatorul de radio Andrei Codrescu pe
site-ul National Public Radio al Statelor
Unite. Scriitorul este ascultat s\pt\m`nal
de aproape 15 milioane de americani.
S-a apucat de gazet\rie spre sf`r[itul a-
nilor ’70, c`nd a realizat c\ vremea po-
eziei trebuie combinat\ cu cea a unui trai
mai bun. Imediat dup\ revolu]ia din de-
cembrie 1989, a revenit `n ]ar\. Abia da-
c\ reu[ea s\ lege dou\ cuvinte `n româ-
ne[te: se schimbase mult ]ara, se schim-

base [i limba vorbit\ de oamenii de pe
strad\. „~ncercam s\ `mi obi[nuiesc din
nou oasele capului cu aceast\ limb\“, `i
m\rturisea Codrescu lui Horia-Roman
Patapievici `ntr-o edi]ie a emisiunii „Idei
`n libertate“ de pe TVR Cultural, reluat\
`n aceast\ var\. Au urmat mai multe vo-
lume publicate ̀ n România, dintre care „u-
nele probabil c\ nu s-au g\sit niciodat\ `n
libr\rii. Poate c\ nu au ajuns niciodat\ a-
colo, pentru c\ n-a avut nimeni interesul“.

Comentariile sale despre via]a cotidi-
an\ din America i-au fost citite de ro-
mâni `ntr-o cheie mai cur`nd poetic\, se
„pl`ngea“ Codrescu `n interviul acordat
„Suplimentului de cultur\“ `n luna a-
prilie. „Scrisorile din New Orleans“, a-
p\rute `n „Dilema“ `ncep`nd din 2000
([i, acum, `n „Dilema Veche“) s`nt tra-
duse de Ioana Av\dani [i reprezint\
versiunea româneasc\ a cronicii s\pt\m`-
nale ]inute de scriitor concomitent `n [a-
se publica]ii americane. {i-a mutat re-
vista pe Internet – „Exquisite Corpse. A
Journal of Books & Ideas“ (www.
corpse. org) – pentru c\ spa]iul oferit de
acesta este cu mult mai generos dec`t cel
tipografic: „{i tonul revistei noastre s-a
schimbat. Putem s\ combin\m textul cu
sunetul [i imaginea, prin urmare e un
mediu foarte prielnic stilului nostru“.

De[i e `ncrez\tor `n viitorul poeziei,
recunoa[te c\ impactul rubricii de la ra-
dio l-a ajutat s\-[i publice poeziile la
edituri mari din Statele Unite: „S`nt un
caz unic `ns\. Mul]i dintre autorii cei mai
buni din Statele Unite nu au acces la
editurile mari, care public\, de obicei,
lucr\ri mediocre, dar care se v`nd foarte
bine“. Dar abia filmul Road Scholar l-a
adus `n fa]a lui David Letterman la o or\
de maxim\ audien]\, iar nu c\r]ile sale.

„Nu dormim
ca s\ nu pierdem
ceva important“

Ca scriitor care locui]i `n Baton
Rouge, cum v-a transformat via]a
uraganul Katrina?

~ngrijesc o cas\ de refugia]i. Se pare c\
aproape to]i poe]ii din Cartierul Francez
al New Orleans-ului [i-au g\sit ad\post
`n casa mea. Nici nu mai dormim,
pentru c\ ne este fric\ s\ nu pierdem
ceva important.

C`t vor mai r\m`ne oaspe]ii
dumneavoastr\? Crede]i c\ New
Orleans-ul va fi, `n cele din urm\,
reconstruit?

Nu. New Orleans-ul a avut o perioad\
foarte bun\, iar acum se va scufunda
`ntr-un fel de mizerie m\rea]\, precum
Vene]ia, devenind doar un punct de
atrac]ie turistic\. Oamenii vor veni aici s\
joace jocuri de noroc `n cazinouri [i vor
sim]i grandoarea a ceea ce a fost odat\ acest
ora[, pe care biroul pentru turi[ti se va str\dui
din r\sputeri s\ o recreeze.

Trebuie s\ fi]i chiar at`t de defetist?

S`nt convins c\ ora[ul va fi retehno-
logizat, dar `mi este fric\ de faptul
c\ prin acest proces `[i va pierde
sufletul – oamenii care c`ntau
blues-ul vor fi plecat. Mul]i dintre
scriitori [i arti[ti nu vor mai reveni `n ora[.
Nu mai au case, a[a c\ se vor `ntoarce la locurile
de ba[tin\.

{i totu[i, cea mai mare problem\ nu este nici m\car pierderea unei `ntregi
culturi, ci c\ a ap\rut astfel o clas\ de refugia]i pauperi.

~n zona New Orleans-ului, zeci de mii de oameni au fost dezr\d\cina]i. Cei mai
mul]i au pierdut totul. Nu a mai existat o astfel de situa]ie care s\ pun\ asemenea
probleme civile de la R\zboiul Civil.

Fragment din interviul acordat de Andrei Codrescu
cotidianului „The New York Times“

Luiza  VASILIU
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Scrisoare de dragoste c\tre New Orleans (fragment)
„M`ntuirea New Orleans-ului venea din
muzica lui, din buc\t\ria, festivalurile [i
s\racii lui. Aici a func]ionat cea mai bru-
tal\ pia]\ de sclavi din America [i tot
aici `[i aveau cap\tul cel mai nordic fi-
lierele caraibiene de trafic cu arme, rom
[i fiin]e umane. Sclavii [i, mai apoi, re-
fugia]ii, imigran]ii, pira]ii [i arti[tii care

`mpu[cau francul [i-au adus aici cultura
din Africa sau de prin locurile de pe
unde fugiser\. Muzica New Orleans-ului
a c\l\torit apoi pe fluviu `n sus [i a
devenit muzica Americii. Timp de se-
cole, noi am fost un generator de energii
culturale [i umane, dar toat\ aceast\ re-
v\rsare nu a adus ora[ului nici un fel de

amenaj\ri funciare, nici o g`ndire
strategic\ pentru viitor, nici un strig\t
global de ajutor pentru a-i `mpiedica
pieirea. Geni[tii armatei au salvat eroic
ora[ul cel pu]in o dat\, la inunda]iile din
1927, dar atunci, ca [i acum, a fost un
r\spuns la o situa]ie de criz\, nu un plan
deliberat, o preocupare pentru viitor. {i

iat\-ne acum, scufund`ndu-ne `n apele
care ne `mpresoar\, `nec`ndu-ne `n pro-
priile reziduuri, `n s\r\cie, `n incompe-
ten]a [i l\comia `nainta[ilor no[tri.“

Andrei Codrescu – „Dilema Veche“,
nr. 86, 9-15 septembrie

Andrei Codrescu ad\poste[te
poe]ii New Orleans-uluiUn Portnoy

mai mic
N-are rost s\ v\ povestesc
cum am sc\pat din burta
motanului negru [i gras. E
de necrezut, la fel ca finalul
Scufi]ei ro[ii, c`nd, dac\ mai
]ine]i minte, v`n\torul `i taie
burta lupului [i le scoate
afar\ pe nepoat\ [i bunic\.
De c`nd am p\]it-o cu
Behemoth, s`nt mult mai
circumspect\: m\ uit `n
st`nga [i-n dreapta c`nd
traversez, dar mai ales
atunci c`nd deschid o carte.
Am `n]eles c\ fic]iunea se
transform\ `n realitate c`t ai
zice „pe[te“, dac\ ai `ndr\znit
vreodat\ s-o superi cu ceva
(chiar [i f\r\ s\ fi vrut). Nu
[tiu exact cum st\ treaba:
oare personajele se fac
oameni cu s`nge cald, sau
unor oameni fa]a de carne li
se transform\ `n h`rtie aspr\
la atingere, iar corpul `ncepe
s\ fie scris, cu litere luate din
c\r]i? Fenomenul e nou
pentru mine [i `nc\ nu-l pot
`n]elege pe de-a-ntregul.

S\ v\ explic (poate cineva
se va dovedi mai `n]elept
dec`t mine [i va [ti s\-mi
deslu[easc\ de ce-ul [i
cum-ul). Dup\ ce-am ie[it din
burta motanului, am f\cut
repede un du[ [i-am fugit la
cursul de german\. Ap\ruse
un tip nou, `mbr\cat `n
negru, cu fa]\ de pu[tan,
care e mare fan de oper\, ca
[i bunicii lui, [i care ar fi `n
stare s\-]i spun\ una-alta
despre marii libreti[ti. L-am
spionat, cu o coleg\ de-a
mea (care spune c\
seam\n\ cu Mister Bean la
bibliotec\). Pedant, afectat
(n-are mai mult de 20 de
ani), vorbe[te hipercorect,
pu]in [i la obiect. Ce mai, un
plicticos ciud\]el. P`n\ c`nd
un alt coleg de curs,
absolvent de filosofie f\r\
umor, a f\cut un banc cu
aluzie deocheat\ la o
fotografie din manual. Lumea
a z`mbit discret, poanta nu
era cine [tie ce. „Bean“ `ns\
(doar nu crede]i c-o s\-i dau
numele real) a chicotit `ncon-
tinuu o or\ `ntreag\. L-am
`ntrebat ce are [i mi-a spus
c\ gluma fusese prea tare.
Cam atunci mi-a picat fisa.
Bean era de fapt personajul
din cartea lui Philip Roth,
Complexul lui Portnoy:
onorabilitatea pe fa]\ [i toate
porc\riile din lume `n g`nd.

{tiu c\ nu m\ crede]i [i
`mi pare foarte r\u. Doar at`t
v\ spun: a[tepta]i-v\ la ce e
mai teribil din partea c\r]ilor –
o mic\ invazie livresc\ se
preg\te[te!


