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„Bugetul  lau  f\cut  cei  care
nu  sau  dus  la  electorat“

~n vreme ce Adrian Iorgulescu spune c\ bugetul MCC e mai mare ca `n 2005,

Guvernarea PSD a „reu[it“ s\ aloce culturii `ntre 2001
[i 2004, prin bugetul de stat, cele mai mici sume din
istoria postdecembrist\ a României. Este una dintre
concluziile monitoriz\rii realizate de Mona Musc\ `n
acea perioad\, `n calitatea sa de membru al Comisiei
pentru cultur\, arte [i mijloace de informare `n mas\ din
Camera Deputa]ilor. Musc\ a ajuns ca `n 2005, `n timp
ce partidul s\u se afl\ la putere, s\ denun]e un interes
la fel de sc\zut pentru cultur\. Prin proiectul de buget
pe 2006, Ministerului Culturii ia revenit tot 0,15% din
PIB. ~n termeni reali, MCC va primi cu 200 de miliarde
de lei mai mult dec`t `n 2005, iar nu dublul bugetului din
2005, a[a cum se prevedea `n programul de guvernare.

Guvernul T\riceanu propune acela[i buget
pentru cultur\ ca pe vremea lui Theodorescu:

0.15% din PIB

Ave]i `ncredere `n capacitatea noului
ministru al Culturii, Adrian Iorgulescu,
de a ob]ine un buget mai mare de
0,15% din PIB?

Dac\ a]i fi fost `n continuare ministru
al Culturii [i vi s-ar fi propus un buget
de 0,15% din PIB, a]i fi urmat gestul lui
Mircea Miclea?

Senatorul liberal Varujan Vosganian 
a prezentat weekend-ul trecut la Ia[i
previziunile pentru Bugetul de Stat 
pe 2006

Mona Musc\, fost ministru al Culturii:

„Bugetul pe 2006 nu va acoperi la cultur\ nici m\car infla]ia“

Poetul  Ion  Stratan  a  `ncetat
din  via]\  la  v`rsta  de  50  de  ani

F.C. Bodu
Pentru h`tri [i, `n egal\ m\sur\, pentru cei care cred `n predes-
tinare, coinciden]a dintre numele forma]iei campioane a Ro-
mâniei la fotbal `n sal\, F.C. Bodu, apar]in`nd lui Dumitru Drago-
mir, [i cel al pre[edintelui ANAF, Sebastian Bodu, poate spune
ceva. Pentru cei mai mul]i `ns\, titlul sub care `mi scriu articolul
e doar o trimitere direct\ [i exact\ la ac]iunile din ultima s\p-
t\m`n\ ale [efului Fiscului autohton – [i asta a [i fost inten]ia mea.

Sebastian Bodu, de[i face eforturi s\ ne asigure, pe la di-
verse televiziuni, c\ fotbalul este doar un domeniu „care a venit
la r`nd“, pur [i simplu, [i nu o ]int\ personal\, nu reu[e[te nici-
cum s\ scape de suspiciunea general\ c\ a `nceput cur\]enia,
`n mod cu totul special, prin a ataca fotbalul. Mai exact, pe bo-
g\ta[ii care au acaparat fotbalul. {i-atunci, s\ fie justificat\ frus-
trarea acestor bog\ta[i, ce se simt v`na]i tocmai pe domeniul pe
care-l credeau cel mai sigur? Dup\ reac]ia unor oameni de pres\
(`n special sportiv\), se pare c\ da. Surprinz\tor.

Surprinz\tor pentru c\, altfel, `n deplin\ obiectivitate, oricine
ar observa c\ alegerea domnului Bodu este, `n fapt, o lovitur\
de maestru. Mai `nt`i pentru c\ nimic nu e mai spectaculos (`n
grotescul ei) `n România contemporan\ dec`t lumea aceasta a
fotbalului. Iar ce e spectaculos are audien]\. Iar ce are audien]\,
s\ accept\m truismul, ajunge la urechile unui public foarte larg.
Or, ca [ef al Fiscului, Sebastian Bodu avea nevoie, mai mult
dec`t orice, s\-[i fac\ [tiute unui public c`t mai larg planurile, din
dou\ motive. Primul: pentru a-[i expune programul ferm, st`r-
nind o discu]ie la nivel na]ional cu privire la rolul Fiscului `n Ro-
mânia contemporan\. Al doilea: pentru a putea contracara, de
pe pozi]ii de egal\ vizibilitate, acuzele venite din partea celor vi-
za]i de ac]iunile domniei sale.

Alegerea domnului Bodu este chiar mai important\ `ns\ din
alt punct de vedere. Anume acela c\ pe l`ng\ fotbal s-au oplo[it,
`n ultimii ani, tot felul de personaje cobor`te dintr-o zon\ imund\
a `mbog\]i]ilor tranzi]iei, care, pun`nd m`na pe „puterea gloa-
telor“, cum au g`ndit probabil, adic\ a microbi[tilor, a supor-
terilor, au cugetat c\, la nevoie, vor avea un instrument de care
s\ se foloseasc\ pentru a discuta de pe condi]ii de for]\. {antajul
Stelei cu neprezentarea la meciul de fotbal din cupa UEFA e
relevant `n acest sens, la fel [i [antajul conduc\torilor celorlalte
echipe vizate de ANAF, care amenin]\ cu retragerea din campio-
nat, desfiin]area etc. Miz`nd, de fapt, pe o revolt\ a suporterilor,
a mul]imii...

Din aceast\ perspectiv\, spuneam, Sebastian Bodu a riscat
enorm – dar, dac\ va c`[tiga o asemenea lupt\, cu siguran]\ c\
pe viitor le va c`[tiga pe toate celelalte. Cu alte cuvinte, pre-
[edintele ANAF s-a aruncat pe deplin con[tient `ntr-o v`ltoare,
neaccept`nd, asemenea majorit\]ii celorlal]i „factori responsa-
bili“ români din ultimii cincisprezece ani, politica ipocrit\ a pa[ilor
m\run]i. Iar un asemenea curaj este reconfortant, dincolo de
orice suspiciune pur româneasc\ sub care s`nt plasate ac]iunile
celui care conduce Fiscul autohton.



Emininke or loaz\
La deschiderea actualului an [colar l-am auzit pe pre[edintele ]\rii,
Traian B\sescu, declar`nd `n fa]a elevilor c\ domnia-sa nu a fost
niciodat\ premiant, dar asta nu l-a `mpiedicat s\ ajung\ pre[e-
dintele României. Nu [tiu cum se vor fi sim]it profesoarele din
spatele lui, de[i b\nuiesc c\ foarte fericite n-au fost – de-aia [i
p\reau c\ vor s\-i sparg\ timpanele `ntr-un moment muzical so-
lemn, c`nt`ndu-i tremurat o melodie ce amintea de sc`r]`itul cretei
pe tabl\. O [i merita fostul nepremiant.

Partea comic\ (sau trist\, depinde cum vre]i s-o lua]i) e c\ dom-
nul B\sescu are dreptate. M-a convins demult – [i poate ar
convinge [i un cititor obiectiv – raportul dintre educa]ie [i reu[it\
`n via]a mea personal\.

Din clasa I p`n\ `n clasa a VIII-a am luat exclusiv [i sistematic
premiul I, ceea ce m-a plasat pe pozi]ia – deloc de invidiat – a
tocilarului clasei. {i (cum zic to]i tocilarii) z\u c\ nu eram a[a! M\
uitam cu invidie la [mechera[ii `n devenire care `mi mai asigurau
protec]ie contra temelor [i c\rora toate feti[canele le aruncau
priviri `ngrozite, dublate de chicoteli ilogice. M\ admirau p\rin]ii
[i m\ r`deau colegii. Via]\ pe dos. Cu alt cuv`nt, na[pa.

~n primul an de liceu a fost [i mai r\u. Fiind `ntr-un liceu
aproape exclusiv masculin, `ntr-o lume colc\ind de instincte vagi
conturate, s`rguin]a [colar\ [i aprecierile profesorilor m\ exclu-
deau din aproape orice ga[c\ prestigioas\. Am ajuns cur`nd,
al\turi de al]i preadolescen]i porni]i pe `nv\]\tur\ din lips\ de alte
reflexe, ciuca b\t\ilor de joc ([i nu doar de joc). Via]a social\ –
zero. Mi-a trebuit un an ca s\ m\ prind cum stau lucrurile, s\
descop\r alte distrac]ii, s\ `ncep s\ chiulesc [i s\ `nv\] prost, s\
fug ̀ n ora[, s\ colind discotecile [.a.m.d. Culmea gloriei am atins-o
`n clasa a XII-a, c`nd era s\ r\m`n corigent la vreo cinci materii,
am fost `n pericol de exmatriculare de trei ori [i eram gata-gata
s\ pic [i bacalaureatul. Cu acel eu dezechilibrat [i bun de nimic
m-am re`nt`lnit peste vreo trei ani, `n facultate, c`nd m-a acostat
o student\ [i mi-a spus c\-[i aminte[te de mine – de pe vremea
c`nd eram punker [i umblam prin ora[ vopsit pe fa]\ ca un indian.

E drept, s-ar putea spune c\ dup\ liceu situa]ia se schimb\,
iar valorile veritabile ies `n eviden]\. Serios? Pe Alina am cu-
noscut-o acum cincisprezece ani, `n primul an de facultate – cel
mai slab an al meu. Atunci am impresionat-o; [i nu fiindc\ i-a[ fi
recitat din Verlaine sau a[ fi impresionat-o cu analize de text, ci
fiindc\ – acum citez – „p\reai a[a, [mecher, [i erai `mbr\cat ca
un papagal“. Slav\ papagalului!

Dar la maturitate se schimb\ lucrurile... Sau nu? Deocam-
dat\ nu m-am hot\r`t. Un lucru `ns\ [tiu: c\ singura reu[it\ ma-
terial\ concret\ a noastr\ e apartamentul `n care st\m [i care e
rodul muncii de magazioner [i v`nz\tor `n SUA, munc\ pentru
care z\u c\ ajungeau [i patru clase primare. ~n România, ca s\
ob]in acela[i rezultat dintr-un salariu de profesor (om cu diplo-
m\, cu [ase ani de studii superioare), ar fi trebuit s\ muncesc
vreo 35-40 de ani. {i asta dac\ la sf`r[itul orelor de curs m\
`nchideam `ntr-un dulap [i m\ decuplam, ca robo]ii, p`n\ a doua
zi diminea]a la 8. Astfel, pe la 65 de ani a[ fi avut banii de
apartament, a[ fi ie[it la pensie [i... yes! A[ fi `nceput s\ tr\iesc
din plin. Ce-i drept, cu o pensie de profesor...

Apropo, vi-i aminti]i pe colegii vo[tri chiulangii, pe prietenii
vo[tri bi[ni]ari, b\t\u[i, golani, cei despre care p\rin]ii v\ spu-
neau s\ nu face]i ca ei dac\ vre]i s\ v\ mearg\ bine `n via]\?
Nu-i a[a c\ `i vede]i zilnic fie `n parlament, fie manageri, fie [efi
de orice fel? Dar fo[tii premian]i, \ia care mai s`nt `n ]ar\, pe ei
i-a]i v\zut? Cam greu – majoritatea le mediteaz\ copiii celor dint`i.

A[a c\ are dreptate domnul B\sescu. Dar se pare c\ [i cu un
doctorat `n economie (parc\), a[a cum are baronul Mischie de
Gorj, te descurci bini[or. Numai c\ de-un doctorat e `n stare s\-[i
fac\ rost tot românul. Chiar [i fo[tii premian]i.

Radu  Pavel GHEO
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Mona Musc\ denun]\ subfinan]area cronic\ a sistemului

S`nt suficien]i ace[ti bani
pentru a administra cultura
român\?

Doamna Musc\ sus]ine c\
`n proiectul de buget pe
care l-a]i f\cut la preluarea
mandatului se propunea
cel pu]in dublarea sumelor
pentru cultur\... {ti]i pe ce anume ve]i

cheltui banii `n 2006?

Nu vor fi alocate fonduri
din banii MCC pentru
Catedrala M`ntuirii
Neamului?

„Nu [tiu exact c`t la
sut\ din PIB reprezint\
acest buget, [tiu doar
c\ el este mai mare
cu 200 de miliarde
de lei vechi fa]\ de cel
de anul trecut. Oricum
e mai mult ca `n 2005.“

Nicolae Manolescu,
pre[edintele Uniunii
Scriitorilor din România:

„Evident c\ este o
foarte grav\
`nc\lcare a
promisiunilor
f\cute `n campania
electoral\. Nu v\d
cultura
descurc`nduse cu
ace[ti bani. Ce s\ mai discut\m...
Acest procent nu are nici o leg\tur\
cu ministrul, ci cu o subcultur\ a
unora sau a altora de pe la
Ministerul de Finan]e. Este mult sub
necesar, ca [i `n cazul bugetului de
la Ministerul ~nv\]\m`ntului. Aveam,
oricum, a[tept\ri mai mari de la
aceast\ guvernare.“

Mircea Vasilescu,
redactor[ef
„Dilema Veche“:

„Avem o ]ar\
s\rac\... Pe de o
parte, s`nt
chestiunile
obiective: c\ ]ara e
s\rac\, pe de alta,
e [i o incapacitate
a tuturor guvernelor

de a vedea lucrurile pe termen mai
lung. ~n cultur\ [i `n educa]ie banii
se investesc pe termen lung –
acesta mi se pare termenul corect.
Dac\ dai bani mai mul]i pentru
educa]ie [i cultur\ acum, vei avea

rezultate mai bune peste 10 sau 15
ani. Asta e tot: incapacitatea
guvernelor noastre de a vedea pe
termen mai lung [i politica de azi pe
m`ine.“

C. Rogozanu,
critic literar:

„~n ultimul an,
Ministerul Culturii
nu a ie[it cu vreo
viziune nou\ `n
eviden]\. Poate
doar cu demisia
furtunoas\ a
doamnei Mona
Musc\, dar asta nu are nici o
leg\tur\ cu lumea cultural\. ~n rest,
`n continuare se subven]ioneaz\
edituri pentru publicarea unor c\r]i,
o manier\ `nvechit\ de sprijin care
favorizeaz\ clientelismul, oric`t de
multe bune inten]ii ar avea juriile
`ntocmite. Nu am v\zut schimb\ri de
atitudine `n nici un domeniu vizibil,
nu exist\ o nou\ filosofie a
Ministerului de[i, cel pu]in teoretic,
guvernul [ia schimbat culoarea
politic\ `n decembrie 2004. A[a c\
nu ma[ mira s\ se p\streze [i
procentul alocat culturii. C`nd nu ai
viziune, c`nd nu [tii exact ce ai de
f\cut, c`nd singurele interven]ii s`nt
pentru Catedrala M`ntuirii Neamului
sau mai [tiu eu ce alte megalomanii
cu vechi r\d\cini române[ti, atunci,
`n mod evident, nu [tii exact nici c`]i
bani `]i trebuie! Propun s\ se
mic[oreze procentul: dac\ nu au un

program de reformare sau de
sus]inere a unor institu]ii [i
proiecte, atunci se anun]\ noi
cheltuieli aiuristice de fonduri, oric`t
de pu]ine ar fi ele...“

Liviu Antonesei, scriitor:

„Educa]ia [i cultura
au fost `ntotdeauna
cenu[\resele
sistemului. Poate
doar pe timpul
domnului Caramitru
sau ob]inut ceva mai
mul]i bani pentru
cultur\. Am v\zut pe
vremea domnului Theodorescu cum
se `mp\r]eau sumele clientelar,
acum, din ceam v\zut, banii se vor
aloca ceva mai corect. Dar banii s`nt
pu]ini pentru c\ a[a `n]eleg
politrucii no[tri s\ respecte cultura.
Sigur c\ nu se respect\ programul
de guvernare prin acest procent
alocat culturii, iar domnul
Iorgulescu, dac\ ar avea aceea[i
coloan\ vertebral\ ca domnul
Miclea, [iar da demisia. Mona
Musc\ ar fi ob]inut cu siguran]\ mai
mul]i bani, fiind mai b\t\ioas\.“

{tefan
Agopian,
scriitor:

„Cea[ putea s\
comentez la o
m\g\rie ca asta?“

Adrian Iorgulescu, actualul ministru al Culturii:

Vom administra
cultura pornind
de la ace[ti bani
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E [i al nostru, [i al lor. A devenit
ceva mai irlandez c`nd „a fost
scris“ de Bram Stoker, un pic
ungur c`nd a fost interpretat de
Bela Lugosi, german `n Nosferatu
lui Murnau [i apoi al lui Herzog,
american pe m\sur\ ce a fost
acaparat de Hollywood, alternativ
[i chiar autoironic `n filme
produse de Mel Brooks sau de
Andy Warhol. La `nfruntat pe
Batman `n benzi desenate prin
anii ’70, apoi a ajuns rivalul lui
Buffy la televizor [i al oricui ar
juca jocul video japonez
Castlevania. Se spune c\ ar fi
fost sursa de inspira]ie, via
Lugosi, pentru Count von Count,
unul dintre personajele din
Sesame Street. {i recent ia]i
putut citi jurnalul imaginat de
Marin Mincu.

Umbra  lui  Dracula
`n  libr\rii

Taci [i `nghite
Punem pariu c\ dup\ o r\pide amu[inare a titlului a]i b\ga m`na
`n foc c\ iar lu\m pe cineva din scurt, c\ fr\gezim ceva stil An-
drei Gheorghe. Eh, s-avem pardon, de data asta chiar c\ v-a]i
pripit ca o m\m\lig\. Dac\ n-a]i [tiut, afla]i c\ Taci [i `nghite nu-i
o mustr\tur\ zv`rlit\ cu n\duf spre targhet, ci un potol gre]os de
bun, cu sa] [i greutate, ca un pumn `n ficat, de la noi din popor,
pentru popor. Deci: „Se pune laptele la fiert: c`nd d\ `n clocot se
adaug\ sarea [i m\laiul, prepar`nd o m\m\ligu]\ moale pripit\.
Se trage vasul de pe foc, se adaug\ untul [i 200 g. sm`nt`n\ ames-
tec`nd totul foarte bine, apoi se toarn\ compozi]ia ob]inut\
`ntr-un vas mare, se neteze[te deasupra iar cu o lingur\ mare
umezit\, se fac [ase ad`ncituri `n care se sparge c`te un ou. Se
presar\ fiecare ou cu pu]in\ sare, apoi se introduce `n cuptorul
fierbinte, la foc potrivit; se ]ine p`n\ se coaguleaz\ albu[ul. Se
serve[te cu sm`nt`n\“ (apud. Elena Rusu, Din buc\t\ria ]\r\-
neasc\ tradi]ional\, Buc., Ed. Ceres, 1983, p. 36.). Dup\ ce a]i
`nghi]it compozi]ia, plus o parte din virgulele din re]et\, n-ave]i
dec`t a t\cea. Oare din ce cauz\? S\ fie bun\ciunea care v-a
t\iat macaroana? Ori greom`ntul pr\v\lit peste biata fiere? N\u-
ceala colesterolului? Nu putem [ti.

Oricum, v-am preg\tit ceva numai bun de `nghi]it pe sto-
macul gol, c\ci din h\rnicie [i prostie am ajuns a ne scrie rubri-
cu]a la cr\patul zilei (orele cinci zerozero). S\ v\ ]in\ loc [i dom-
niilor voastre de o r\pide de[teptare, spre a v\ l\sa cu ochii c`t
cepele [i gura c`t [ura. Dar despre ce tot vorbim? Despre marea
gr\din\ a Domnului, `n care zburd\ cu `ng\duin]\, oric`t de greu
ne-ar fi s\ recunoa[tem, [i mul]i prost\naci. Sau s\ le spunem
mai bine ni[te zg`tii de copii mari (cam cretini, `ntre noi s\ r\m`-
n\). Aceste bine mistuite cuget\ri ne-au fost smulse de aurita
Carte a recordurilor, care [i-a s\rb\torit taman `n 2005 o jum\-
tate de veac de c`nd se tot ca]\r\ pe piscuri. Ce crede]i c\ am
g\sit la capitolul „M`ncare [i b\utur\-lumea material\“? Patru
pagini mari [i late care c`t pe ce s\ ne pr\v\leasc\ `n icter
mecanic. Ia b\ga]i la ghiozdan.

{ti]i care-i cel mai rapid sandvi[ f\cut cu picioarele? Hm?
A[a-i c\ nu pute]i adormi? P\\\i, Rob Williams din USA a `ncro-
pit `n doar 1 min. [i 57 de sec. folosindu-se numai de ]urloaie,
cit\m, un sandvi[ cu br`nz\ de Bologna, salat\, ro[ii feliate, mu[-
tar, maionez\, mur\turi t\iate [i m\sline pe scobitori. Drept `i c\
n-am aflat [i cine a h\p\it contra-cronometru m\iastra lucrare. ~n
schimb, ne-a fost servit numele unui englez iute de gur\, care `n
10 dec. 2003 a `nfulecat `ntr-un minut 43 de verze de Bruxelles
g\tite. El este, nu cumva s\ uita]i, Dave Mynard. Dup\ cum ar
trebui nemurit prin ve[nic\ ]inere de minte americanul Scott Jec-
kel, care a suflat cu nara la o distan]\ de 4,96 m un... un... V-am
prins c\ nu [ti]i: un fursec! Sau indianul K.S. Raghavendra, care,
pe 9 sept. 2003, a sf\r`mat cu dosul `ncheieturii m`inii 13 ou\ `n
30 de sec. Sau englezul Andy Szerbini, care a m`ncat cu un b\]
de cocteil 226 de boabe de fasole `n 5 min.

C`t despre gigan]ii haleurilor, afla]i urm\toarele. C\ cea mai
mare bomboan\ de ciocolat\ este BaciOne, de 5.980 kg., fa-
bricat\ de Nestlé Italia [i expus\ pe 26 oct. 2003 la fabrica Pe-
rugina San Sisto. C\ cea mai mare pizza f\cut\ vreodat\ este
una preg\tit\ timp de 39 de ore `n Africa de Sud, cu un diametru
de 37,4 m. C\ cel mai mare tort de nunt\ din lume a c`nt\rit
6.818,40 kg [i a fost `n\l]at de mae[trii cofetari din Uncasville,
Connecticut. C\ cel mai lung salam a m\surat 151,89 m [i a fost
capul de oper\ al mezelarilor friulani din Udine. C\ cea mai
mare cea[c\ de cafea a f\cut s\ susure 1500 de l de cappu-
ccino, dat, fire[te, `n clocot italian, de data asta la Verona. C\
cea mai lung\ acadea a avut 3 m lungime, 1,98 m l\]ime [i
2158,7 kg, spre delectarea a jdemii de limbi suedeze.

Nu v\ nelini[te[te `ns\ faptul c\ nu a]i descoperit cine, unde,
c`nd, dar mai ales ce a `nnodat cu limba? Sta]i calmi: Al Gliniecki
din Orlando, Florida, a `nnodat, iar cit\m, cu propria limb\ `n doar
trei min. 39 de codi]e de cire[e. V-a]i ogoit? Vi s-au limpezit
g`ndurile? Nu mai vorbim de Jamie Rickers, despre care n-ave]i
`nchipuire c`te boabe de fasole a aruncat `ntr-o g\leat\ cu bob`r-
nacul. Iar ne[tiin]a asta v-ar putea da un fior de nesiguran]\. Na:
a b\gat la co[ 982 de boabe; e bine?

Ar mai fi fost de adunat t`mpenii g`rl\, dar deja ne st\ `n g`t
m\m\liga `n care am strecurat [i-o mare br`nz\. Vre]i s\ [ti]i c`te
semne am cules chinuit, bob cu bob, `n doar 24 de min. [i 12
sec.? 4.635. T\ce]i [i-nghi]i]i.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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Casiana  IONI}|

LAMERICA

Re]eta luiRe]eta lui

Bela Lugosi,
maestrul filmului horror

Coperta jocului Castlevania



Scurt prolog: „– Cea]i
putea s\ ne spune]i despre
«globalizare»? Dar
«glocalizarea» ce ar fi?“

„– Despre «globalizare» nu
[tiu mare lucru, `ns\
despre «glocalizare»…
nam nici o idee.“

MariusAdrian Hazaparu

Internetul,  `ntro  barc\

Mail  to:  maria_business@
popricani.ro

Pute]i comanda acest Kohe
lucrat manual de c\tre
b\[tina[ii din Fakaofo la
num\rul de telefon +690.3130
sau prin fax la +690.3118.
Aten]ie `ns\! Comenzile
s`nt onorate `n limita stocului
disponibil (fiind lucrate
manual, produc]ia ia ceva
timp).

H5DD1
Era o vreme `n care credeam c\ presa de sticl\ din România este
alc\tuit\ din dou\ categorii de ziari[ti: oameni one[ti, care-[i fac
meseria [i, dac\ ies `n fa]a poporului, adopt\ doar masca tele-
geniei; a doua categorie, cei care au centrul de greutate jos `n
via]a de zi cu zi (fapt care-i `mpinge s\ adopte pozi]ii umile) [i `[i
construiesc frun]i late atunci c`nd ies la v`nat audien]e. Ocupan]ii
ambelor categorii puteau fi u[or cataloga]i, p`n\ la proba con-
trarie, ca inofensivi. Ei bine, precum `n cazul temutului virus H5,
[i specia jurnali[tilor de televiziune a suferit o muta]ie, ap\r`nd,
implicit, o nou\ „tulpin\“ de ziarist telecolor: Dan Diaconescu. Le-
gal sau ilegal, nu e nici acum clar, Consiliul Na]ional al Audien]ei
s-a comportat, c`nd H5DD1 a `nceput s\ fac\ victime, precum
Comitetul Epizootic `n cazul gripei aviare: a `ncercat s\ izoleze
„virusul“ care i-ar fi `nsp\im`ntat [i pe cei mai rutina]i corespon-
den]i de r\zboi. F\r\ mare succes, `ns\: H5DD1 a stat ascuns o
perioad\, `n care a `ncercat s\ emit\ inclusiv de la sudul Dun\rii,
dup\ care a reap\rut, nefiresc de normal, pe tubul catodic.

{i, cum se `nt`mpl\ `n cazuri de felul \sta, a reintrat `n scen\
cu for]e `nt\rite [i manifest`nd o agresivitate sporit\: nu mai t`rziu
de prim\vara acestui an, H5DD1 a realizat o copie de prost-gust
a invaziei extratere[trilor lui Orson Welles, cu ziari[tii r\pi]i `n ro-
lurile principale; presa, `n ansamblul s\u, a condamnat sceneta
eliber\rii ziari[tilor, iar H5DD1 a cerut gazetarilor s\-[i prezinte
scuze (pentru ce, nimeni nu [tie, probabil, nici ast\zi…). Au ur-
mat emisiuni memorabile [i de nest\vilit la trustul de aparta-
ment, vadimii [i becalii s-au l\f\it ceasuri `ntregi pe scaunul ro[u
din fa]a gazdei, Prigoan\ [i-a scos proteza `n direct, direct pe
mas\, tot soiul de interlopi (unii dintre ei put`nd fi, simultan, „inter-
poli“) au bifat prezen]e memorabile la Curtea Regelui Stupoare.

H5DD1 a atins octava cea mai `nalt\ s\pt\m`na asta, `n emi-
siunea de acum celebr\ cu Gigi Becali. Nici acum nu-mi pot da
seama cum e posibil ca, `ntr-o ]ar\ cu pres\ profesionist\, s\
existe un asemenea reprezentant al s\u, care tolereaz\ invita-
tului ie[iri la adresa cuiva de genul „homosexual“, „ce fa]\ are
\sta“ sau „handicapat“. H5DD1 nu s-a mul]umit doar s\-l „as-
culte“ pe R\zboinicul Luminii, i-a dat, `n ajutor, [i c`rlige de care
s\ se aga]e: „Am `n]eles c\ Na[u a zis despre dumneavoastr\
c\…“; „Bbb\\i, ce zdrean]\!“. {i altele asemenea… ~n felul \sta,
a[tept cu ner\bd\toare grea]\ emisiunea `n care Jiji [i cu
H5DD1 vor organiza un concurs de tir cu poza lui Sebastian Bo-
du lipit\ `n mijlocul ]intei. Iar presa, `n totalitatea sa, s\-[i cear\
scuze „ha[cinciului“ pentru c\ nu suport\ s\ vad\ a[a ceva…

Editorial cu feti[cane

Bobo

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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VOI  NA}I  ~NTREBAT,  f\r\  zah\r  V|  R|SPUNDE

Salut\ri de la Petrila
de ION  BARBU

Globalizare [i glocalizare

De la Coarnele Caprei la insula Fakaofo

De la st`nga la dreapta (`n picioare): Erupi Gaualofa, Kelehoma Peleti, Temalo Elekana,
Penehe Tulafono, Vaopuka Iehe, Lihe Sosene. Tot de la st`nga la dreapta (pe scaune):
Teao Tinielu, Tai Aviu, Tu Matini, Uaea Iasona, Ioane Levao, Pulenuku-Keli Neemia (din Fakaofo)

eveniment



Este u[or de b\nuit c\ la conturarea celui mai faimos personaj al s\u, Henry Wilt, prota-
gonistul ciclului de romane amintit mai sus, a contribuit serios [i experien]a autorului `n
`nv\]\m`nt. Ca [i Tom Sharpe `n via]a real\, Henry Wilt este profesor la un colegiu tehnic.
Wilt se chinuie s\ predea literatura unor elevi de la seral – zidari, strungari, m\celari –
interesa]i exclusiv de scandaluri, b\t\i [i sex. Wilt se simte un ratat. Promovarea `n
`nv\]\m`nt `i e refuzat\ sistematic [i nici c\snicia nu-i merge, a[a c\ t`n\rul cocheteaz\ cu
ideea de a-[i omor` nevasta. Pe deasupra, femeia cunoa[te un cuplu de americani obseda]i
de sex, care `i invit\ la o petrecere, iar din acel moment via]a t`n\rului profesor o ia razna
complet: la petrecere se face de r`s, `n]epenindu-se accidental (dar foarte sugestiv) `ntr-o
p\pu[\ gonflabil\, so]ia `l p\r\se[te, iar p\pu[a gonflabil\ devine protagonista unei anchete
legate de o presupus\ crim\. Prins `n acest bizar triunghi erotico-poli]ist, Wilt se zbate s\-[i
pun\ ordine `n via]\, numai c\ eforturile sale s`nt mereu sursa unor noi accidente cara-
ghioase, iar finalul c\r]ii este la fel de imprevizibil ca [i restul ac]iunii.

Tom Sharpe, Wilt, traducere [i note de Radu Pavel Gheo,
colec]ia: „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 372 de pagini, 24.95 RON

Nu se mai f\cea!
Se f\cea c\ `nnebunisem sau, m\ rog, era c`t pe ce s\ devin
balamucalgiu, tratat cu du[uri sco]iene, b\t\i `n moalele capului,
sistematice, c-o m\turice de cimbri[or `nmuiat\ `n ]uic\ de zar-
nacadea murat\, b\l\cit total (eventual numai picioarele… mem-
brele – ptiu! drace! – inferioare) `ntr-un h`rd\u cu doagele de
stejar `mb\tr`nite-n cercurile ruginite de plictiseala clipei… M\
dilatasem brusc `n casa (a[a-mi pl\cea de mult s\ am una cu
patru camere, fix patru, c`te `nc\peri are [i inima, calea[ca aia
ciudat\ de carne, pomp`nd pe bune via]a: sistol\, diastol\, sis-
tol\ etc.), `n proprietatea privat\ a… sufletului meu `nchis er-
metic. {i, iat\, bolovanul se chiflicise `n roua permanent\ a nos-
talgiei giugiulite de zefiri inventa]i, desigur-desigur! de z`noaice
bulbucate lumesc `n locurile divinizate-n c\r]ile cu poze ale
copil\riei mele de[ucheate de-o imagina]ie hip-hop! Zgrip]orii, la
datorie, con[tiincio[i, c\scau pliscuri fer\struite `n [apte perechi
de din]i, `ncercau s\-mi sf`rtece buc\]ica de luciditate r\mas\.
{i-am sc\pat, am sc\pat, fugind ca bezmeticul, sumar `mbr\cat,
probabil `n pijama… aveam [i tulbur\ri de memorie, de olfac]ie, `mi
mirosea `ntruna a ferfenea de Satannici hlizit, confuzii de…
[oldologie: c`te coapse conduce o iubit\ penal\?... dou\, trei… hm,
cinci? Principalu-i c\ le onduleaz\ meseria[, razant cu a]`]area
b\rbatului de c\tre femeie… Am luat-o razna pe ponoare `ntom-
nate, mocirlite `n ploi cu dichis: pic, pic, pic… dar stropii chibzui]i
chineze[te-n cre[tet se l\]iser\-n firfirici, `n… aia… le]caie… iar\[i
le]caie… {i se s\ltase ca-n termometru mercurul unei melancolii
de plantagenet pr\bu[it `ntre p\tlagini… fiindc\-mi cheltuisem,
absolut perdant, derutant, bugetul, ocrotit un timp `n banc\, apoi
scos pe de-a-ntregul [i dizolvat `n specula]ii p\guboase cu flu-
turii paraginilor liliachii ale maturit\]ii absurde… ale b\tr`ne]ii
ru[inoase, tic\lo[ite-n n\ravuri pestri]e, `n m`r[\vii delicioase…
M\ decavasem la c`rciuma „Pirat“ (unde se f\cea c\ m\-mpot-
molisem, vizavi de Palatul Culturii, de fostul Tribunal, `ntr-o curte
minuscul\, cu fra]ii de n\zdr\v\nii duioase, la o mas\ de lemn,
`n scaune cu pai[pe picioare – patronul le construise a[a din
cauz\ c\ tuturor clien]ilor li se rupea `n pai[pe, declamau mereu
sintagma asta bizar\). Odat\, exasperat, ne-a `ntrebat: `n fond,
de ce nu vi se rupe-n trei[pe, `n cin[pe etc. Am t\cut m`lc. Nu
[tiam! Deci ad\staser\m acolo, umili]i de crupa chelneri]elor cu
fi]e tr\snet printre [pri]e. Ne b\teau `n suflet, ne t\iau venele,
min]ile, afec]iunile secrete, viciile `mbrobonate liturgic… totul…
ne h\cuiau orologiile stricate ale Palatului, harcea-parcea… [i…
alcooliza]i autumnal, num\ram fir cu fir, ca `ntr-un extaz cu bul-
buci de [\mp\nic\ spart\-n votci dilii, nalba pustiit\ de brume,
[op`rlele `ncre]ite de frigul luminii albe, reci… [i bolboroseam
ca-n somn… [i pip\iam pere]ii, doream ad`nc s\-i jupuim de
razele turtite pe ei, lipite, una cu tencuial\… Auscultam (eu, me-
dicinist ratat, cu cracii stetoscopului `nfip]i `n urechi!) canarii din
colivii, buldogii de faian]\, `ncremeni]i `n m`r`ituri sfioase. ~ns\
poezia se termina `n opt versuri. C`ntecel, ce mai tura-vura. Ple-
cam profund nedumeri]i de insurec]ia sever\ a anotimpului. Nici
nu mai nimeream acas\…

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL
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Lipsa  de  implicare  –
devenit\  tradi]ie

AnaMaria Onisei

Miercuri, de la ora 11.00, la Galeriile Pod Pogorfiul din Ia[i
a avut loc conferin]a de pres\ prilejuit\ de avanpremiera
programului „Les Belles Etrangères“. Sus]inut de Ministerul
Culturii din Fran]a, programul presupune promovarea
a 12 autori români contemporani (Gabriela Adame[teanu,
{tefan Agopian, Ana Blandiana, Mircea C\rt\rescu, Gheorghe
Cr\ciun, Leti]ia Ilea, Dan Lungu, Ion Mure[an, Simona Popescu,
Marta Petreu, Cecilia {tef\nescu [i Vlad Zografi), care vor
participa la dezbateri [i vor fi edita]i `ntro antologie.

Tema conferin]ei de pres\ din cadrul programului „Les Belles Etrangères“ de la Ia[i:

De ce institu]iile statului nu fac
mai mult pentru scriitorii români

{tefan Agopian, surprins `ntre Cecilia {tef\nescu [i Marina Constantinescu



„De ce vor intelectualii s\-i serveasc\ pe tirani? De ce devin tiranofili unii dintre
intelectualii care tr\iesc `n societ\]i democratice, libere? Se pot oare g\si r\spun-
suri definitive? Pot fi aceste r\spunsuri c\utate mai ales pe t\r`mul filosofiei politice
[i morale, pe t\r`mul psihologiei [i metafizicii, a[a cum `ncearc\ Lilla, `n bun\ tra-
di]ie straussian\? Eu sugerez o contextualizare istorico-sociologic\ a `ntreb\rilor [i
r\spunsurilor, pornit\ de la str\vechea, dar mereu reinventata `nclina]ie a intelec-
tualilor de a transforma prestigiul [i autoritatea `n putere. Ced`nd «tiranului
interior», intelectualul se pr\bu[e[te asemenea unui `nger damnat, subjugat de de-
monia puterii, apoi de puterea `ns\[i. C\derea sa `n plasa tiraniei este ultimul pas
`ntr-o tragedie a spiritului. Mai exact: tragedia spiritului nes\buit, care [i-a rupt leg\-
turile cu etica [i morala, [i-a tr\dat menirea, opt`nd pentru imoralitatea [i amorali-
tatea unui eros al domina]iei.“ (Sorin Antohi)

Mark Lilla, Spiritul nes\buit. Intelectualii `n politic\,
studiu introductiv de Sorin Antohi, traducere din limba englez\ de Mona Antohi,
colec]ia: „Opus. {tiin]e politice“, Editura Polirom, 240 de pagini, 19.50 RON

Timp de dou\ ore, sala studio a
TVR Ia[i a g\zduit miercuri, 19
octombrie, de la ora 18.00, o
dezbatere despre „Literatura
român\ `n spa]iul occidental“,
moderat\ de Marina
Constantinescu. Gabriela
Adame[teanu, {tefan Agopian,
Gheorghe Cr\ciun, Dan Lungu,
Simona Popescu [i Cecilia
{tef\nescu au fost provoca]i s\
vorbeasc\ despre traducerile
unora dintre operele lor `n limba
francez\, despre participarea lor
la „Les Belles Etrangères“, dar [i
despre meseriile pe care le
practic\ `n afara scrisului.

Singura  [ans\  a  lui
{tefan  Agopian:  Nobelul
pentru  literatur\

George Onofrei

O povestire
de D.B. Caulfield

(balad\ pedagogic\)

Ai spune c\ se-nt`mpl\ des [i eu nu te-a[ contrazice deloc. {i ce
dac\, totu[i? Poate ar trebui s\ le spunem mereu oamenilor lu-
cruri care s\-i ajute.

Asta mai degrab\ dec`t orice altceva.
Am tot v\zut-o de c`nd m-au trimis la intersec]ia dintre 8 [i 14.

M\ rugase mama s\ `ncerc (era vorba de ajuns acas\ mai u[or,
ca s-o ajut, ̀ n]elegi) [i am f\cut o cerere. M\ rog, nu conteaz\. Da,
`[i iau ma[in\ [i pe urm\ se poart\ de parc\ asta a fost tot. Dup\
aia nu mai conteaz\ nimic, poa’ s\-nceap\ distrac]ia, `n]elegi tu.
Trecea cu rahatu’ de Jag de parc\ a[a ar fi trebuit s\ fie de c`nd
lumea, [tii, s\-i fac\ to]i loc, asta fiind, m\ rog… Sigur c\ o o-
pream mereu, numai c\ uneori nu ai ce-i face, [i asta-i tot. N-ai
ce-i face. A[a erau lucrurile pentru ea. O opream [i ea avea o ]iga-
r\ `ntre din]i mereu (era genul acesta de fat\), [tiu eu, venea pro-
babil de la cluburi de astea de beatnici, cu jazz [i negri [i tot res-
tul, nu [tiu, pentru c\ mirosea pu]in [i a brandy, dar asta nu era
ur`t, cum s\-]i zic, avea clas\. Asta-i chestia, c\ avea clas\. S\
vezi, c`nd o opream, parc\ era obi[nuit\ sau a[a ceva. ~mi arun-
ca o ochead\ dulce [i zicea: „Salut, George, care-i faza?“. Asta
m\ termina, c\ zicea a[a „care-i faza?“, de parc\ a[ fi fost unul
dintre prietenii ei, pricepi, care o invit\ undeva sau a[a ceva. Nici
nu apucam s\ `ncep cu agent Slim [i tot rahatu’. Zicea ea direct
„care-i faza“.

Acum, tot oprind-o, era [i un fel de glum\ `ntre noi, sincer s\
fiu, `mi chiar doream de la un timp s\ mearg\ prea repede ca s-o
pot opri. Era [i aiurit\ `ntr-un fel, vreau s\ zic c\ nu era genul de
calendar, Monroe sau cam a[a. De[i nu era nevoie ([tia c\ o las
f\r\ amend\), zicea mereu c\ e ziarist\ [i c\ se gr\be[te la nu
[tiu ce subiect fierbinte. Vezi, era a[a de aiurit\ c\ nici nu se
g`ndea s\ mai inventeze [i altceva ca scuz\. Nu [tiu cum m-am
trezit c\, v\z`nd-o disp\r`nd `n noapte, m-a trecut un frison [i
mi-a p\rut r\u de ea, mi s-a f\cut cumva mil\ sau cam a[a [i a[
fi vrut s-o invit `n ora[. Nu [tiam `ns\ cum s\ nu par murdar, pri-
cepi, m\ prinsesem eu cam printre ce tipi se-nv`rte [i nu [tiam
cum s\ fac s\ nu sun ca ei. Era vorba s\ priceap\ [i s\ zic\ „da“,
s\ mergem la un film cu The Duke sau mai bine ceva de dra-
goste, `n fine, p`n\ la urm\ s\ o aduc la mama [i dup\ aia tot
restul, m\ rog.

Asta a ]inut mult timp, apoi a `nceput sau s-a terminat totul,
totul fiind zorii gri ai unei alte asemenea zile, `n care a v\zut-o,
ca de obicei, de departe. F\r\ a mai apuca `ns\ s\-i atrag\ aten-
]ia asupra modului nes\buit totu[i `n care `n]elege s\ conduc\ [i
chiar f\r\ a mai apuca s-o invite la un muzical, a[a cum se ho-
t\r`se cu c`teva nop]i `nainte.

Aceasta `ntruc`t Jane (Mansfield, dup\ cum avea s\ se con-
state `n urma decesului instantaneu) s-a l\sat purtat\ (mai repe-
de dec`t oric`nd) de Jaguarul ei ro[u direct `n st`lpul semaforului
inutil pentru ea.

Agentul de circula]ie George Slim a r\mas s\-[i `ngrijeasc\
mama bolnav\ (care mam\ a dat dovad\ de o remarcabil\ longe-
vitate), s\ se uite regulat [i cu o egal\ pl\cere la „I love Lucy“ [i
s\-i urasc\ pe adolescen]i pentru felul `n care conduc. De altfel,
a [i fost declarat la un moment dat recordman absolut `n ceea
ce prive[te num\rul amenzilor aplicate. Ceea ce-i un mod de a tr\i
la fel cu oricare altul. Despre perioada iluminat\ `n care a fost,
am spune, `ndr\gostit vorbe[te mereu plictisitor. Odat\ dorin]a
disp\rut\, imediat o urmeaz\ [i spiritul. Cam a[a ceva spunea, `n
linii mari, un scriitor francez.

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE
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Cecilia {tef\nescu: „Ne ducem `n Fran]a
necunosc`ndune propriul public“

Gheorghe Cr\ciun, Marina Constantinescu, {tefan Agopian, Simona Popescu, Dan Lungu, Cecilia {tef\nescu [i
Gabriela Adame[teanu `n dezbatere la Sala Studio a TVR Ia[i

„De dou\ s\pt\m`ni nu mai pot dormi noaptea din cauza suc-
cesului Ceciliei {tef\nescu“, a declarat `n glum\ autorul lui Fric



Interviu de George Onofrei

Domnule Lungu, ce s-a mai `nt`mplat
prin România dumneavoastr\ `n
ultimele luni?

Dar, de obicei, vara nu scrie]i?

Ce ve]i lua `n Fran]a din România
personal\ a lui Dan Lungu?

Dar ce ve]i uita inten]ionat?

~n ce const\, mai exact, bursa?

Tocmai, domnule Lungu!
V\ vedeam un om
serios, un sociolog
„de perspectiv\“, cum
se spune, dar v-a]i
apucat de literatur\.
Cum a]i alunecat pe
panta asta?

De ce continu\ lumea s\ vad\
facerea de literatur\ ca pe o
activitate boem\, „u[uratic\“?

Ce poezie g\sea `n autoriza]iile de
construc]ii?

{i dumneavoastr\ a]i debutat cu
poezie, dar am observat c\ v-a]i l\sat
destul de repede, n-a mai ap\rut nici
un vers de dumneavoastr\…

Dar de ce scriitorii care se formeaz\
ulterior ca romancieri `ncep cu
poezia ini]ial?

S\ ne `ntoarcem. Cum v-a]i apucat
deci de literatur\, `nainte s\ v\
alege]i o meserie?

Ce avea]i `n bibliotec\ atunci?

Cum v-a]i descurcat cu lecturile din
programa [colar\?

B\ie]ii ace[tia de ga[c\
`n ce m\sur\ fac parte din biografia
dumneavoastr\?

Acum ar fi mers la [trand?

Era]i `n vreo ga[c\?

~i invidia]i pu]in?

Dac\ ar fi venit la [coal\, poate c\ ar
fi fost [i mai r\u pentru
dumneavoastr\…

Unde crede]i c\ s`nt cele mai
durabile g\[ti de la noi?

„Prin g\[ti literare eu nu `n]eleg grupuri literare – [i ]in la separa]ia asta.
O ga[c\ are o solidaritate care se bazeaz\ pe interes [i pe impostur\.
O ga[c\ `ncearc\ s\ ob]in\ ceva ce nu e legitim. Pe c`nd un grup `ncearc\
s\ `[i apere ni[te interese legitime, se bazeaz\ pe o identitate a valorilor,
pe un altfel de con[tiin]\.“
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interviu `ntrebarea moarte nare

DA
N
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N

GU

REPERE:

n. 1969,
Boto[ani
conferen]iar dr.
la Catedra de
Sociologie,
Universitatea
„Al.I. Cuza“,
Ia[i
`n 1996, ini]iaz\
grupul literar
Club 8
`ntre 2001 [i
2002 a fost
redactor-[ef al
revistei de
cultur\ „Timpul“

Muchii (ver-
suri), Editura
Junimea, Ia[i,
1996
Cheta la flegm\
(proz\ scurt\),
Editura OuTo-
pos, Ia[i, 1999
Construc]ia i-
dentit\]ii `ntr-o
societate to-
talitar\. O cer-
cetare socio-
logic\ asupra
scriitorilor, Edi-
tura Junimea,
Ia[i, 2003 (no-
minalizat\ la
Premiul pentru
Teorie Literar\
al Asocia]iei
pentru Litera-
tur\ General\ [i
Comparat\ din
România)

C|R}I:

„Iarna pe uli]\“ de George Co[buc:
asta a fost prima poezie pe care
am scriso `n via]a mea



~ntr-unul dintre scurtmetrajele
t`n\rului Corneliu Porumboiu, Visul
lui Liviu, personajul tocmai din asta
tr\ie[te, din bi[ni]\, ajung`nd s\ `[i
`ntre]in\ din `nv`rtelile lui chiar
familia…

G\[tile literare au norocul unei astfel
de coeziuni ca a acelora „de dup\
blocuri“?

Cum stau lucrurile `n politic\? S`nt
mai degrab\ g\[ti sau grupuri?

A]i g\sit vreun critic literar care s\
fie de ga[c\ cu dumneavoastr\?

De exemplu, Lumini]a Marcu, `n
prefa]a ultimei dumneavoastr\ c\r]i,
v\ d\ drept un scriitor t`n\r sigur.
Cum r\spunde]i unei asemenea
laude de[\n]ate?

Scriitorii schimb\ brusc tonul c`nd
vine vorba de critici, devin foarte
serio[i. Parc\ am vorbi de
masonerie!

Mai poate critica literar\ din
România s\ lanseze pe cineva prin
„puterea condeiului“?

Avem oameni de o asemenea
autoritate care s\ `[i pun\ la b\taie
credibilitatea, s\ `[i joace cartea pe
un autor necunoscut?

Anul acesta v-a ap\rut un al doilea
volum `n „Ego. Proz\“, dar face]i
parte [i din primul val lansat cu
aceast\ colec]ie a Polirom-ului, `n
mai 2004. Pe c`]i dintre colegii
dumneavoastr\ de colec]ie i-a]i citit?

Cum v\ raporta]i la acest val?

Ace[ti autori nu formeaz\ cumva
o ga[c\?

Cei care au publicat aici s-au
desprins cumva de grup?

Bine, dar atunci gruparea de la Arad
e ciudat\ din acest punct de vedere:
C\t\lin Lazurca, scriitor care [i-a
publicat recent cartea utiliz`nd ca
titlu chiar numele „Celebrul animal“,
nu s-a distan]at prin ceea ce a scris
de grupul s\u. {i-a scos `n eviden]\
`ntregul grup, nu numai pe sine.
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C|R}I:Cum a ie[it traducerea `n francez\ la Raiul g\inilor (Le
Paradis des poules), prima dumneavoastr\ carte tradus\
`ntr-o limb\ str\in\?

Care e istoria acestei traduceri?

`ntrebarea moarte nare interviu

Povestirile
vie]ii. Teorie [i
documente,
Editura
Universit\]ii
„Al.I. Cuza“,
Ia[i, 2003
Proz\ cu
am\nuntul
(proz\ scurt\),
Editura
Cronica, Ia[i,
2003
Nunt\ la parter
(teatru), Editura
Versus, Ia[i,
2003 (volum
nominalizat la
premiile
Asocia]iei
Scriitorilor din
Ia[i [i la
premiile Uniunii
Scriitorilor din
România)
Raiul g\inilor
(fals roman de
zvonuri [i
mistere),
Editura
Polirom, Ia[i,
2004 (carte
nominalizat\ la
premiile
Ziarului de Ia[i
[i la premiile
Funda]iei
Euridice)
Incursiuni `n
sociologia
artelor, Editura
Universit\]ii
„Al.I. Cuza“,
Ia[i, 2004
Le paradis des
poules,
Editions
Jaqueline
Chambon,
2005

Cu cu]itul la os
(Green Hours,
Teatrul Luni,
regia Bogdan
Tudor, 2002)
Nunt\ la parter
(spectacol-lectu
r\ la Teatrul
Odeon, regia
Peter Kerek,
2003)

Premiul Socie-
t\]ii Junimea
pentru acti-
vitatea literar\
pe anul 1993
Premiul Editurii
Nemira pentru
proz\ scurt\
(1997)
Premiul USR,
filiala
Dobrogea,
pentru debut `n
proz\ (1999)
Premiul Goethe
Zentrum pentru
promovarea
originalit\]ii, ca
reprezentant al
Clubului 8
(2001)

TEATRU:

PREMII:

Dan Lungu (centru), al\turi de criticul Doris Mironescu (st`nga) [i poetul Emil Brumaru
(dreapta), [i-a lansat volumul de povestiri B\ie]i de ga[c\ la Ia[i, `n libr\ria Humanitas
„Eugène Ionesco“, luni, 17 octombrie 2005



SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 48, 2228 OCTOMBRIE 200510

Trei  perioade

Dup\  1990

De ce art\ contemporan\? De ce MNAC?

Este al patrulea dosar dedicat artei contemporane `n „Suplimen
tul de cultur\“. De la primele numere am preferat s\ scriem
dinspre zona vizualului, iar inten]ia noastr\ a coincis cu des
chiderea Muzeului Na]ional de Art\ Contemporan\ de la Palatul
Parlamentului. Era un subiect ignorat atunci de pres\ – sau, `n cel
mai bun caz, legat de persoane politice. ~mi permit s\ spun c\ am
fost aten]i doar la ce se vede, nu [i la ce se spune. A fost bine, a
fost r\u? Dup\ un an, s`nt cel pu]in 10.000 de persoane care pot
spune c\ la MNAC se face treab\ bun\. Dac\ nu m\ crede]i,
veni]i s\i num\r\m.

De  ce  MNAC?
23.14 Pentru c\ e bine s\ te sim]i `n prezent, nu alerg`nd spre el
prin România.
23.15 Pentru c\ nu s`ntem parteneri media, pentru c\ nu pri-
mim bani ca s\ scriem, pentru c\ nu ne d\m sms-uri nici cu
{tefan Tiron, nici cu Ruxandra Balaci.
23.18 Pentru c\ ni s-a spus de mai multe ori: voi nu ave]i stu-
dii de specialitate, voi nu prinde]i subtextul sau supratextul (excep-
]ia o face Matei Bejenaru). Mai bine s\ fim acolo, dec`t s\ c\u-
t\m aiurea, `n jocurile de limbaj ale diferi]ilor moguli din dome-
niu. La urma urmei, r\m`ne num\rul de vizitatori, iar nu discu-
]iile sterile pornite din.... Iar noi (care noi? George Onofrei, Ana-
Maria Onisei, Cristian Neagoe [i subsemnatul) recunoa[tem
un lucru: s`ntem cet\]eni ai unui regim democratic, iar el se
nume[te arta contemporan\. Vot\m [i ne asum\m votul.
23.25 Pentru c\ scrisul nu poate `nscrie un fenomen at`t de larg.
{i atunci, ce rost are s\ fii cel care d\ sentin]e? E ok s\ fii cel
care invit\ la participare.
23.28 Pentru c\ e accesibil.
23.30 Pentru c\ se face miezul nop]ii [i eu `nc\ nu [tiu dac\ pro-
blema `n]elegerii bate problema explica]iei sau invers.
23.31 Pentru c\ exist\ avangard\, pentru c\ exist\ ironie, pentru
c\ exist\?, pentru c\ exist\!, pentru c\ grani]a etic-estetic a
disp\rut, pentru c\ adio mainstream, pentru c\ nu se mai fac
revolu]ii, pentru c\ altfel limbajul moare, pentru c\ televiziu-
nea a disp\rut, pentru c\ Internetul e confiscat, pentru c\ nu am
obosit.

Dosar realizat de Constantin Vic\

ARGUMENT

( (

(arta
contemporana
arta
contemporana

(

{ti]i povestea cu 50 de ani `n care România
a fost un de[ert cultural. O fi fost `n lumea
literelor, dar `n a artei vizuale nu. Dac\ nu
m\ crede]i, da]i o fug\ la MNAC [i urm\ri]i
retrospectiva kinema ikon – 35 de ani de
art\ contemporan\. E drept c\ ei au fost `n
marginea fenomenului, c\ nu sau impus `n

mainstream, c\ nu au primit premii de
arti[ti ai poporului [i nici la panoul de
onoare nu au fost lipi]i. O bun\ garan]ie
pentru performan]a lor. {i, pe deasupra,
grupul kinema ikon a evoluat, ceea ce nu se
`nt`mpl\ pe la noi. Un alt argument este
setul interdisciplinar de tehnici, arte [i teorii

din care se legitimeaz\ acest grup. Ultimul
argument este cel al conexiunii [i
contextualiz\rii: dac\ România a fost un
de[ert cultural, atunci r\d\cinile lor s`nt `n
arta occidental\. {i performan]a lor tot
acolo se m\soar\. La MNAC am descoperit
povestea avangardei. F\r\ exager\ri.

Miam pus „ikon“ la ma[in\.
{i „kinema“ `n bloc.

Hiperliteratur\  pe  bune 34 de arti[ti, 19 expozi]ii, 11 medii (spa]ii expozi]ionale,
cdrom, instala]ii, network) de exprimare.
O adres\ de email: kinema_ikon@rdslink.ro. Un site
al retrospectivei: http://kinemaikon.projects.v2.nl.
35 de ani de art\ contemporan\.

dosar prob\ scris\
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Dai un ban, dar [tii
c\ face!

Sute de persoane au a[teptat `n ploaie, `n noaptea de vineri spre
s`mb\t\, la Palatul Parlamentului, pentru a vedea ultima
„deconstruc]ie“ creat\ de artistul spaniol Santiago Sierra la
Muzeul Na]ional de Art\ Contemporan\.

Totul a `nceput la ora stabilit\, 23.59. Sierra a [ocat din nou,
construind de aceast\ dat\ un coridor de aproximativ 300 de
metri, de-a lungul c\ruia 450 de femei cereau tuturor vizitato-
rilor, pe un ton t`nguitor: „D\-mi [i mie un ban!“. Vizitatorii, care
nu [tiau nimic despre ce a preg\tit artistul `n România, `n ulti-
mele s\pt\m`ni, au intrat `n tunel singuri, pe r`nd, la intervale de
15 secunde.

La intrarea `n coridor, vizitatorii au fost avertiza]i s\ nu `na-
inteze dac\ au probleme cardiace. Ace[tia urmau s\ urce trei
etaje, din cele patru ale muzeului, iar apoi s\ le coboare `n
atmosfera lugubr\ creat\ de artist. Tunelul, vopsit `n negru [i cu
o l\]ime nu mai mare de un metru, `nghesuia vizitatorii `ntre su-
tele de m`ini `ntinse pentru a primi poman\. Happening-ul s-a
terminat spre diminea]\, dup\ ce au trecut prin tunel to]i cei ce
nu au avut somn [i au fost curio[i s\ vad\ ce a mai preg\tit San-
tiago Sierra. Tunelul a fost distrus `n cursul zilei de s`mb\t\.
Peniten]\, stranietate, r\sturnarea valorilor – `n ace[ti termeni
s-a vorbit despre c\l\toria prin tunelul `ntunecat.

Proiectul este cel mai mare realizat p`n\ acum de artist [i
porne[te de la `ntrebarea: „Ce este o cas\ a poporului?“. Sierra
a ]inut secret\ tema neconven]ionalei expozi]ii „site-specific“,
nimeni ne[tiind ce urma s\ g\seasc\ `n „Coridorul din Casa Po-
porului“.

„Coridorul din Casa Poporului“ reprezint\ cel de-al doilea
episod al seriei de lucr\ri „Under Destruction“, care a fost lan--
sat\ la deschiderea MNAC, `n 2004, de arti[tii elve]ieni Chris-
toph Buchel [i Gianni Motti. Proiectul presupune `n general in-
terven]ii controversate din partea arti[tilor asupra spa]iului mu-
zeului.

Nonconformistul Santiago Sierra s-a n\scut `n 1966, `n Spa-
nia. De-a lungul timpului, artistul a uimit lumea cultural\ cu cre-
a]iile sale. La Bienala de la Vene]ia din 2001, Sierra i-a introdus
pe v`nz\torii senegalezi de po[ete Fendi [i Vuitton contraf\cute
`n spa]iul de expunere, unde `[i puteau continua comer]ul f\r\
a fi deranja]i de eventuale razii ale poli]iei. Singurul lucru pe care
v`nz\torii trebuiau s\ `l fac\ era s\ `[i vopseasc\ p\rul blond. La
edi]ia urm\toare, Sierra a `nchis pavilionul Spaniei cu un zid.
Pe u[a din spate puteau intra doar posesorii de pa[aport spa-
niol, care descopereau interiorul gol [i deteriorat al pavilionului.

D\ pe Spolier, c\ la „Surprize“ nu vezi nimic!
prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Fuck off. Take offset!

POLTUR la tine acas\

Alexandra Croitoru – Powerplay

Duo van der mixt – Two
fabulous journeys
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R\zvan }upa, Elena Vl\d\reanu,
Claudiu Komartin [i Dan Sociu `[i
lanseaz\ cele mai recente
volume `n noua colec]ie de
poezie t`n\r\ a Editurii CARTEA
ROMÂNEASC|. S`nt primii dintre

autorii tineri de poezie cu care
editura revine `n aceast\ toamn\.
~ntrun format inedit, incluz`nd
c`te un CD audio cu toate
versurile recitate de autori, cele
patru volume au intrat, de dou\

s\pt\m`ni, `n libr\rii.
„Suplimentul de cultur\“
continu\, `n acest num\r, pre
zentarea volumelor cu poe]ii
Claudiu Komartin [i Dan Sociu.

AnaMaria Onisei

Dan Sociu s-a n\scut la Boto[ani, pe 20 mai 1978. A publicat
volumele borcane bine legate, pentru `nc\ o s\pt\m`n\ (Edi-
tura Junimea, 2000) [i fratele p\duche (Editura Vinea, 2004).
~n 2002 i s-a decernat Premiul na]ional pentru poezie „Mihai
Eminescu“ (debut). ~i place s\ spun\ c\ nu are un domiciliu
permanent: `n func]ie de chef, e `n Boto[ani, Ia[i sau Bu-
cure[ti.

„~n anul 2005, nici un t`n\r poet nu e at`t de naiv `nc`t s\
cread\ c\ literatura l-ar putea `mpropriet\ri cu ceva.
Cum spunea [i B\sescu, `n cinismul lui de proas-
p\t ajuns: gata cu ANL, tinerii s\-[i ia dou\ jo-
buri dac\ vor cas\. Sigur c\ da, diminea]a `nve-
le[ti ciocolata [i la amiaz\ fugi repede la chi-
o[c, altfel `[i pierzi garan]ia material\. Singura
noastr\ [ans\, dac\ vrem s\ fim poe]i profe-
sioni[ti, adic\ 24 din 24, e s\ s\rim din burs\-n
burs\ (de-ale str\inilor, bine`n]eles) sau s\...“

Claudiu Komartin s-a n\scut la 7 august 1983, `n
Bucure[ti. Absolv\ Colegiul Na]ional „Mihai E-
minescu“ `n 2002, an `n care debuteaz\ publicistic
`n „Contemporanul“ [i „Ziua literar\“. ~ntre 2002
[i 2005 a publicat poezie, proz\ scurt\ [i articole

`n majoritatea revistelor literare din ]ar\, precum [i o
selec]ie de poeme traduse `n limba german\, `n

„Wespennest“ (Viena). Debutul editorial are loc `n 2003,
cu P\pu[arul [i alte insomnii (Editura Vinea, Bucure[ti, 2003),
volum distins cu Premiul na]ional de poezie „Mihai Eminescu“ [i
Premiul revistei „România literar\“ pentru debut `n literatur\. A
fost membru al cenaclului „Euridice“ condus de Marin Mincu [i
al cenaclului Uniunii Scriitorilor condus de Mircea Martin. ~n pre-
zent, studiaz\ la Facultatea de Limbi [i Literaturi str\ine, Uni-

versitatea Bucure[ti.

4X4 poe]i tineri la CARTEA ROMÂNEASC| (II)

Dan Sociu: „Am fost jefuit de viziuni“

Claudiu Komartin: „S ar putea s\ fiu passive agressive“



Eu s`nt bun, tu e[ti bun, el/ ea este bun/ bun\.
Noi s`ntem r\i. Ei s`nt m\run]i, umili]ii [i obidi]ii
lui Dostoievski `n format irlandez, varianta de
insul\. Un s\tuc uitat de Dumnezeu, unde cel
mai bun om este un pescar moroc\nos, iar cel
mai r\u este zvonerul [i r\sp`ndacul satului,
care a salvat un bebelu[ de la moarte.

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

lovitur\ de teatru arta grea

)

Care crea]ie contemporan\,
domnule Iorgulescu?

O strategie de politic\ cultural\ viabil\ [i pertinent\ ar trebui s\
]in\ cont de un element constitutiv al oric\rui demers cultural
inteligent: deschiderea produsului cultural sau, mai preten]ios pus,
deteritorializarea lui. Cu alte cuvinte, s\ po]i s\ fii bun [i
recunoscut ca atare nu doar de prieteni [i vecinii de bloc, ci [i de
cei cu care vii `n contact `n afar\. E tot at`t de adev\rat `ns\ c\
aprecierea interna]ional\ nu e singurul criteriu estetic valabil.
Dimpotriv\, [tim cu to]ii c\ exotismul unor teme [i subiecte
române[ti, ceea ce str\inii nici cu g`ndul nu g`ndesc c\ se poate
`nt`mpla, primeaz\ de multe ori. Succesul `n afar\ al unui spectacol
ca Electra, regizat de Mihai M\niu]iu, e dat `n primul r`nd de
prezen]a grupului maramure[an Iza.

Totu[i, la capitolul intitulat pe site-ul Ministerului Culturii „crea]ie
contemporan\ [i diversitate cultural\“ st\m destul de prost. O
demonstreaz\ felul `n care e g`ndit sectorul artelor spectacolu-
lui. La teatru, sec]iunea de proiecte [i programe interna]ionale
nu e altceva dec`t un inventar al festivalurilor interna]ionale, la
care, cu excep]ia Sibiului, num\rul produc]iilor invitate din afar\
este foarte mic. Deci diversitatea cultural\ e cam `n aer. Nu
exist\ nici un fel de proiecte elaborate de parteneriat cu teatre
din lume [i nici programe de cercetare cu deschidere interna-
]ional\ pe partea de spectacol. De altfel, denumirea unor pro-
iecte e mai mult dec`t elocvent\: „Ia[i-Cern\u]i – o punte de tea-
tru peste timp“. Ce vre]i mai interna]ional dec`t at`t?

Priorit\]ile afi[ate pe site ]in de cultura cu papion, de cultura
`n eprubet\: Biblioteca Na]ional\ (am [i uitat num\rul anilor de
c`nd acest proiect e `n top-ul priorit\]ilor), informatizarea biblio-
tecilor, regenerarea Centrului Istoric al Bucure[tiului etc. Face
excep]ie din nou, ca posibil\ strategie de anulare a defaz\rilor
culturale, Sibiul – Capital\ European\ 2007. Nimeni nu con-
test\ relevan]a bibliotecilor sau a reconstituirii unui sit l\sat `n
paragin\, care ar putea fi excelent exploatat, dar cred c\ ni-
meni nu poate ignora necesitatea unei culturi vii, `n mi[care,
dinamice. O cultur\ care s\ c`[tige c`t mai mult spa]iu [i s\ fie
f\cut\ pentru cei ce tr\iesc `n 2005. O cultur\ care s\ exporte
[i altceva dec`t dansuri populare. Dans contemporan, de exem-
plu, creat de ni[te „b\ie]i tineri“, cum `i numea domnul R\zvan
Theodorescu, care au fost capabili s\ aduc\ `n România, prin
proiectele ini]iate, operatori culturali interna]ionali importan]i,
dispu[i s\ investeasc\ `n programe pe termen lung. Dar cum
s\ le explici acestor manageri culturali c\ spectacolele de dans
nu prea au unde s\ fie jucate [i deci nici v\zute? C\ dansul
contemporan, c\ruia i-a fost dedicat (cu toate controversele de
rigoare) edi]ia de anul acesta a Festivalului de Avignon, e, `n
România, un copil abandonat? C\ exist\ coregrafi care nu se
mai ocup\ de propriile lor proiecte pentru c\ `ncearc\ s\ pun\
la punct un sistem de func]ionare amputat?

Dac\ ceea ce numim cultur\ se face doar `ntre noi [i pentru
noi, atunci e mult mai onest s\ uit\m de „perspectiva interna]io-
nal\“ [i de dimensiunea contemporan\. ~n fond, de ce s\ pro-
mov\m ce cre\m ast\zi? Doar Eminescu e [i na]ional, [i universal.

Pe 7 noiembrie are loc concursul pentru ocuparea postului
de director al Centrului Na]ional al Dansului, care ar fi trebuit
s\ se desf\[oare de mult. Numai c\ numirea unui director nu
poate rezolva problema finan]\rii acestui spa]iu pentru ca el s\
poat\ fi folosit nu doar pentru repeti]ii. Se pare c\ fiecare mi-
nistru al Culturii a reu[it din plin s\ marginalizeze dansul con-
temporan. Pentru c\, aten]ie, pe acela[i site, link-ul de dans nu
func]ioneaz\. Ape[i [i a[tep]i. Cel pu]in a[a s-a `nt`mplat du-
minic\, 16 octombrie. {i pe cuv`nt c\ mi-am pus to]i prietenii s\
dea un click. Nimic. Om fi avut noi ghinion, cine [tie!
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SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

Oglind\, oglinjoar\, cine e cel mai bun din ]ar\?

Schilodul din Inishmaan, de Martin McDonagh

~n Fran]a, un discurs recent al primului
ministru, despre cultur\ [i viitorul ei, a f\cut
s\ curg\ mult\ cerneal\. Dominique de
Villepin [ia declarat inten]ia de a „reinventa“
rolul jucat de stat `n promovarea artei. Ziari[tii
au vorbit imediat despre postura „prezi
den]ial\“ pe care [iar fi asumato de Villepin,
cultura fiind p`n\ acum, ca [i politica extern\,
un domeniu de predilec]ie al pre[edintelui
statului. {i se aminte[te c\ Jacques Chirac,
`n calitate de candidat la pre[edin]ie, `n 2002,
a promis explicit construc]ia unei s\li
de concert moderne, demn\ de o capital\
a culturii cum este Parisul.

Discursuri pe tema culturii la Paris
[i la Bucure[ti

Unul dintre proiectele de restaurare a s\lii de concerte Pleyel de la Paris



~n afara genera]iei MTV, Tindersticks

Ultima perioad\ a fost un tur de
for]\ pentru publicul de film de la
noi. Sezonul de toamn\ `nseamn\
filme unul dup\ altul. Ce s\ mai
zici dac\ trebuie s\ [i scrii despre
ele? Te foie[ti `n scaun, treci
st`ngul peste dreptul [i dreptul
peste st`ngul, te mai ui]i la ceas.
Nu e frumos s\ pleci. Asta
`n caz c\ filmul te plictise[te.

c

c

Din c`nd `n c`nd, dai peste o trup\
care nu seam\n\ cu nimic altceva.
Tindersticks, spre exemplu. Pentru c\
nu au g\sit nici un titlu potrivit pentru
primele dou\ albume (1992 [i 1995),
cei de la Tindersticks leau dat chiar
numele trupei. 

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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Gyuri Pascu – 12 ani,
12 balade

Drago[ Bâsc\

Diminea]a devreme. Telefonul sun\. R\spund.
Ioan Gyuri Pascu m\ anun]\ c\ vrea s\ vin\ la
Ia[i, unde ar dori s\-[i lanseze ultimul CD [i
prima sa carte. Mi se pare incitant [i zic c\ da,
m\ intereseaz\. ~nchid [i adorm cu g`ndul la
casetele cu Divertis pe care le ascultam `n a-
dolescen]\ [i la singura dat\ c`nd l-am v\zut
c`nt`nd, la o edi]ie foarte veche a „S\rb\torii
Muzicii“, `n fa]a Casei Studen]ilor. Acum, c\
m-am dezmeticit, pot s\ v\ povestesc [i vou\
`n c`teva cuvinte despre ce e vorba.

Dup\ 12 ani de la lansarea primului LP,
botezat Mixed Grill, [i nou\ albume, Ioan
Gyuri Pascu s-a g`ndit s\ lanseze o
compila]ie cu cele mai frumoase 12 balade [i
s\ promoveze acest material printr-un turneu
`n 12 ora[e. Pe l`ng\ acest CD, Gyuri Pascu
ne aduce o carte de aforisme pe care a
scris-o anul acesta – ~n C\utarea Armoniei,
ap\rut\ la Editura Cartea Daath. Obi[nuit s\ `l
v\d tot timpul `n postura de membru al trupei
Divertis, am fost surprins s\ aflu c\ a avut
timp [i pentru multe altele. Am aflat, de
exemplu, c\ a c`ntat `n deschiderea concer-
telor Scorpions sau Jethro Tull, `n 1993, res-
pectiv 1994. Sau c\, `n 1995, a fost prezent
la „Cerbul de Aur“. A jucat `n filmul O var\ de
neuitat al lui Lucian Pintilie, a scris muzic\
pentru scurtmetrajul Zapping al lui Cristian Mun-
giu [i a fost distribuit `n filmele Corul pompi-
erilor [i `n Occident, la ultimul scriind [i c`teva
teme pentru coloana sonor\.

Ioan Gyuri Pascu `[i va lansa baladele la
Ia[i, vineri 28 octombrie, `ncep`nd cu ora 20, `n
clubul Blackout.

Tindersticks au demonstrat c\ pot c`nta orice

Nu e o gre[eal\! Titlul corect
al filmului e „O crim\ ferpect\“



Editura LiterNet anun]\
apari]ia unui nou volum: 

„Spre deosebire de
at`]ia al]i poe]i mai v`rstnici
sau mai tineri, Ana
Blandiana este de]in\-
toarea unei inteligen]e
superioare, nu numai
intuitiv-sintetic\, a[a cum
st\ bine unui poet, ci [i
abstract-analitic\, cum
este indiferent pentru un
poet, dar este
indispensabil pentru un

intelectual adev\rat. De
altfel, nici poezia nu mai
este ceea ce a fost la
`nceputul secolului trecut
[i, dac\ ne g`ndim bine,
aproape to]i marii poe]i ai
timpului nostru au fost
oameni de o superioar\
inteligen]\. Rareori afl\m
o poezie scris\ cu mai
mult\ inteligen]\ dec`t
poezia Anei Blandiana.
Metaforele ei par s\ fie
anticipate, spontaneitatea

ei este deja – [i mereu –
locuit\ de g`nd. Totul este
g`ndit. Nimic nu este
`nt`mpl\tor, nimic nu este
nemeritat. {i, totu[i,
reflec]iile despre poezie
ale autoarei ne dau uneori
o imagine nu doar diferit\,
ci chiar opus\: poetica, nu
o dat\, contrazice poezia.
Poeta se `nchipuie pe
sine scriind lucruri la care
«nici nu (s)-a g`ndit», pe
care «altcineva» le scrie

prin intermediul ei. Remi-
niscen]\ rimbaldian\ pe
care Ana Blandiana o au-
tentific\ printr-o com-
para]ie sinonim\ cu un
poem: «...Ar trebui poate
s\ fiu jignit\ de aceast\
dependen]\ total\ de for]e
pe care nu le pot influ-
en]a, dar m\ simt fericit\
[i m`ndr\ ca o doamn\ de
la curte c\reia regele i-a
d\ruit un copil»“.

(Mircea Martin)

Nout\]i  la  Editura  LiterNet  –  Fragmentarium de  Ana  Blandiana

~nc\ din timpul studen]iei am fost
atras de fotografia de jurnalism
pentru faptul c\ `mi aducea `n fa]\,
cu obiectivitate, un anume adev\r
despre lume. ~n anii ’80 am cump\rat
sistematic „Fotografia“, o revist\ a
profesioni[tilor din România, care
atunci `[i putea permite s\ publice
al\turi de sumar un text explicativ de
genul: „Articolele [i imaginile din
revist\ reflect\ punctele de vedere
ale autorilor, [i nu neap\rat pe cele
ale redac]iei“, simbol al libert\]ii
asumate de fotografi chiar `n cei mai
`ntuneca]i ani din istoria noastr\
recent\. Poate nu `nt`mpl\tor, `n acea
perioad\ aparatura [i consumabilele
foto erau tot mai greu de g\sit pe
pia]a româneasc\ [i m\ g`ndesc dac\
nu cumva autorit\]ile comuniste nu
`ncercau `n disperare s\ `[i p\streze
monopolul imaginilor asupra realit\]ii
triste de atunci printro penurie
`ntre]inut\ de aparatur\ [i
consumabile foto.

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Ceferist clujean
~ncep`nd din luna iulie a anului \sta aviar, neno-
rocit de inunda]ii [i p`n\ `n urm\ cu vreo dou\-trei
s\pt\m`ni, am fost suporter al lui CFR Cluj. Am
fost ceferist clujean cum s-ar zice. Problema e
cum s-ar fi zis dac\ ]ineam cu Av`ntul Frec\]ei?
C\ eram av`ntat frec\]ean. Sau dac\ ]ineam cu
Pandurii T`rgu-Jiu a[ fi fost un pandur [i un jian?
M\ rog, cert e c\ am ]inut cu echipa lui Dorinel.
{i la meciurile cu Saint Etienne. {i cu Athletico
Bilbao. M\ bucuram c\ un b\tr`nel de-al nostru `i
poate ]ine la respect pe arogan]ii \ia c\rora le cu-
legem c\p[unile. M-am bucurat [i c`nd CFR-ul a
bumb\cit Timi[oara [i c`nd a dat vreun tun `n de-
plasare.

Povestea de dragoste a sc`r]`it `ns\ c`nd un om
din conducere, un om care pare `ntreg la minte,
a spus c\ are multe de `nv\]at de la Jean P\du-
reanu. Adic\, vii tu t`n\r [i-n puteri [i-]i alegi mo-
del un b\tr`n `n\crit `n rele [i care dup\ auto-
denun]urile f\cute ar fi trebuit s\ doarm\ la prici
la pu[c\rie? Am zis c\ e o r\t\cire de moment. O
fi alt Jean P\dureanu. Omul de la Cluj face o
confuzie.

Dar acum dou\-trei s\pt\m`ni a intervenit rup-
tura definitiv\, iar c`nd conducerea clujean\ a de-
clarat c\-l sprijin\ pe Mircea Sandu, c\ altul mai
bun de pre[edinte nu s-a inventat, ei bine, de a-
tunci am devenit suporter al adversarilor CFR-ului.
{i, de atunci, m-am bucurat ca un meschin c`nd
Clujul a pierdut acas\ cu Pandurii. Am zis c\ a[a
le trebuie c`nd au luat cinci boabe `n Groap\.
Poate asta s\ demonstreze c\ exist\ un Dum-
nezeu care `]i mai d\ peste degete c`nd votezi pe
cine nu trebuie. Pentru c\ e o mare dezam\gire
ca tocmai `n locul de unde speri s\ izbucneasc\
diziden]a, fotbalul curat, exact acolo s\ bor[eas-
c\ obedien]a neghioab\.

~n plus, acum privesc cu al]i ochi [i longevitatea
lui Dorinel Munteanu, care `ncepe s\ mi se par\
m\car a[a, pu]in, o form\ de indecen]\. Dorinel
tr\ie[te doar din pase lungi [i lovituri libere. Cam
pu]in totu[i. Va mai juca un meci, va mai juca
dou\, hai trei, dar dup\ asta, totul se va sf`r[i. E
p\cat c\ marii no[tri fotbali[ti nu [tiu s\ se retrag\
la timp. Hagi s-a retras cu nervii la p\m`nt, dup\
ce altoia doi-trei adversari pe meci, plus arbitrii
mai prost plasa]i. Gic\ Popescu a terminat-o cu
na]ionala direct de pe plaja de pe stadionul „Na-
]ional“. Lung a jucat ultimul meci la Kosice. Nu
[tiu de ce [i Dorinel parc\ vrea neap\rat s-o
sf`r[easc\ prost. S\ se retrag\ `n plin\ neputin]\.
Mi se pare c\ elogiile care i se aduc vin mai mult
ca o `ncurajare pentru cineva de la care nu te a[-
teptai s\ dea o pas\ ca lumea. Cred c\ s`nt
trei-patru `nchiz\tori mai buni ca el pentru na-
]ional\, dar, probabil, nici unul nu-l sus]ine pe
Mircea Sandu.

Adic\ e o mare dezam\gire Clujul [i o biza-
rerie insisten]a lui Dorinel. {i ce dac\ va fi cel mai
b\tr`n din divizia A? {i ce dac\ va avea 200 de
selec]ii la na]ional\? Pesemne, cum spunea ci-
neva, exist\ un talent al unora `n lucrurile care nu
conteaz\ absolut deloc. Oameni care se `mp\-
uneaz\ cu statistici de almanah [i cu anuare `n
care nu prea scrie c\ din minutul 55 juc\torul Do-
rinel Munteanu s-a cam plimbat pe teren, dar a
mai bifat o selec]ie.

Volumul poate fi desc\rcat
gratuit, `n format pdf, de pe
site-ul Editurii LiterNet, la
adresa http://editura.
liternet.ro.

Istoria a dou\zeci
de ani `n fotografii



Unul dintre cei mai importan]i
dramaturgi contemporani,
britanicul Harold Pinter, a fost
distins, pe 13 octombrie, cu
Premiul Nobel pentru literatur\.
„Premiul recompenseaz\ un
autor care `n dramele sale
descoper\ adev\rata
profunzime a cuvintelor, cre`nd
pasaje de o intensitate
nemai`nt`lnit\“, `[i motiveaz\
Academia Regal\ a Suediei
alegerea. ~n v`rst\ de 75 de ani,
Pinter a debutat `n 1957 cu
lucrarea The Room. Au urmat
peste 20 de piese de teatru [i
20 de scenarii, ecraniz\ri dup\
romane celebre precum Iubita
locotenentului francez al lui
John Fowles, colabor\ri cu Alan
Bates sau Karel Reisz, regie
pentru numeroase spectacole
de teatru [i o tumultoas\
implicare `n via]a politic\.

AnaMaria Onisei

„Interferen]ele  politicului“
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Ciuda
C`nd am citit articolul „Moar-
tea Domnului Cristi Puiu“
(ap\rut `n nr. 32 al „S\pt\-
m`nii financiare“), mi-a venit
r\u [i, `n acela[i timp, o idee.
G\sisem f\r\ prea mult efort
o intrare furtunoas\ `n En]i-
clopedia de s\pt\m`na asta
[i aflasem care e clubul de
parazi]i intelectuali care mi
se potrive[te: Clubul „Sobor
de snobi care s\ t\m`ieze“
cel mai nou film al lui Cristi
Puiu. Totu[i protestez,
`ntruc`t mi-a[ dori foarte mult
s\ t\m`iez [i primul film,
Marfa [i banii, [i, dac\ se
poate, chiar Un cartu[ de
kent [i un pachet de cafea!

Simpaticul domn care a
scris articolul (spre triste]ea
lui, nu-i voi pomeni numele,
pentru c\ n-are rost) `i do-
re[te tot binele din lume lui
Cristi Puiu – a se vedea mai
ales din titlu [i, pe l`ng\ asta,
urm\re[te scoaterea la iveal\
a „mizeriei“ care ar fi, de
fapt, Moartea domnului
L\z\rescu. Filmul e `ngro-
zitor, opera e o f\c\tur\,
„operatorul b`]`ie camera `n
ultimul hal (cic\ [i asta e
art\!!!), mai r\u dec`t un
ageamiu `n ale filmatului“ [i e
clar c\ regizorului nu i-a „mu-
rit nimeni drag din cauza
unor m\celari numi]i doctori
`n România“. Nu [tiu de ce
m\ mai obosesc s\ scriu,
c`nd ar fi mult mai simplu s\
dau copy/ paste [i s\ v\ ar\t
articolul `n toat\ frumuse]ea
generozit\]ii sale umane.
~ns\ mi-e greu s\ `n]eleg
cum se pot `ngr\m\di, mes-
chin, `n at`t de pu]ine r`nduri,
at`ta ciud\ [i rea-voin]\. A-l
numi pe regizor „impostor“ [i
a declara c\ i-ai face „cu
mare pl\cere «toaleta» [i l-ai
l\sat neterminat“ s`nt ni[te
semne clare de `ntunecare a
min]ii [i de dispari]ie com-
plet\ a bunului-sim], din
ra]iuni de ciud\ – gelozie,
necaz, pic\, pizm\, pornire,
ranchiun\, (rar) `nciudare,
(pop.) n\duf, obid\, pizmuire,
pofid\, (`nv., reg. [i fam.)
parapon, (`nv. [i reg., `n
Bucov.) b\s\u, (`nv. [i reg.)
m\raz, sc`rb\, (reg.) pild\,
z\c\[eal\, z\c\[ie, (prin
Mold.) b\nat, (Transilv.) d`c\,
(Ban. [i Olt.) inat, (Mold.)
poxie etc. (sursa: Dic]ionar
de sinonime, Luiza [i Mircea
Seche, Editura Litera
Interna]ional, 2002).

Jurnalistul `nciudat cred
c\ e „incult `n cap“, formul\
memorabil\ pe care singur o
pune `n pagin\. Expresia e,
de altfel, unica demn\ de
re]inut din toate r`ndurile
sc`rbite ale Mor]ii..., o moarte
de sens, de idee [i de cultur\
cinematografic\.

Harold Pinter, o pies\ de Nobel

Dramaturgul britanic
este unul dintre cei care
s-au opus, `n repetate
r`nduri, invaziei americane
`n Afganistan [i Irak

Proz\:

Poezie:

Piese  de  teatru

Filmografie

The Birthday Party, pies\ de Harold Pinter pus\
`n scen\ `n 1966 (sus) [i 2005 (jos)


