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Gabriela Adame[teanu, {tefan Agopian,
Gheorghe Cr\ciun, Dan Lungu, Simona
Popescu [i Cecilia {tef\nescu s-au aflat la
Ia[i, pe 19 [i 20 octombrie, pentru a participa
la mai multe `nt`lniri cu publicul `n cadrul
unei avanpremiere a programului �Les Belles
Etrangères�, organizat\ de Centrul Cultural

Francez [i �Suplimentul de cultur\�.
Citi]i `n acest num\r un dosar de patru pagini
dedicat evenimentului. Acesta se constituie
`ntr-un parteneriat `ntre revistele �Observator
cultural� [i �Suplimentul de cultur\�.

�Mi-a[ dori ca tinerii 
s\ nu aib\ nevoie
de Uniunea Scriitorilor�
Interviu cu Nicolae Manolescu, pre[edintele
Uniunii Scriitorilor din România
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Citi]i-ne online la

www.polirom.ro/supliment.html
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Jonathan Scheele, [eful Delega]iei Comisiei
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{ase �frumo[i str\ini� s-au aflat la Ia[i pentru avanpremiera programului

�Les Belles Etrangères�

Editorii despre participarea României la T`rgul Interna]ional de Carte de la Frankfurt:

�~n sf`r[it, un
stand la nivel
european�

ARS COQUINARIA
�Caltabo[ul. Prolegomene�
de Adriana Babe]i, pag. 4

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL
�Vai de cafelele mele�
de Emil Brumaru, pag. 6

ARTE VIZUALE
�Postproduc]ia�
de Matei Bejenaru, pag. 15

Bugetul culturii ar putea
ajunge la 0.20% din PIB
Parlamentarii din Comisiile de cultur\ au acceptat amendamen-
tul formulat de Mona Musc\ prin care se propunea majorarea
bugetului culturii la 0,20 % din PIB. Cre[terea de 0,05 % din
PIB ar urma s\ se adauge banilor deja aloca]i culturii prin pro-
iectul de buget. Musc\ a criticat, `n cadrul comisiilor reunite
care au analizat proiectul de buget, faptul c\ majoritatea aloc\-
rilor bugetare din acest domeniu s`nt inferioare necesarului.
Potrivit deputatului liberal, bugetul din 2006 destinat culturii
este mai mic, `n termeni reali, dec`t cel din 2005.

Membrii Comisiilor de cultur\ au fost, de asemenea, de
acord s\ suplimenteze cu 7 miliarde de lei fondurile destinate
Memorialului victimelor comunismului de la Sighet [i s\ aloce
15 miliarde de lei pentru Monumentul Marii Uniri de la Arad.
Pe de alt\ parte, ei nu au fost de acord ca Institutul Cultural
Român [i SRTV s\ primeasc\ mai mul]i bani de la buget.

Propunerile Comisiilor pentru cultur\ urmeaz\ s\ fie ana-
lizate de Comisiile de buget-finan]e, care vor lua o decizie.

(MEDIAFAX)



Exist\ un `nceput pe care
nu-l cunosc suficient pentru
a-l putea relata [i care, `n
mod obi[nuit, r\m`ne `n
umbr\: efortul consistent al
organiz\rii, p\strat cu
elegant\ discre]ie de
membrii Asocia]iei Printemps
Roumain, care ne-au g\zduit
la Lille timp de o s\pt\m`n\,
`ntre 3 [i 9 octombrie `n
cadrul Zilelor culturale
române � este vorba despre
pre[edintele acestei asocia]ii,
Cozmin Luc\u, Cristian
Foc[a, vicepre[edinte, Cris-
tian Preda, trezorier, secre-
tarul Ioana Ocneanu-Thiéry,
Mihai Tivadar (care s-a
ocupat de spectacolele rock),
Jerôme Thiéry (care s-a
ocupat de tot) [i Daliana
Grigore, care s-a descurcat
foarte bine ca traduc\toare.
I-am cunoscut acolo pe
Florica Glitia, cu un vernisaj,
pe fotograful care a venit din
România, Horia Preja, [i pe
domni[oara Ludivine Nay-
rand, care a f\cut lectura `n
francez\ din volumul O lume
disp\rut\ (autori: Paul
Cernat, Ion Manolescu, Ioan
Stanomir, Angelo Mitchievici,
`n traducerea excelent\ a
Ioanei Ocneanu-Thiéry).

Angelo Mitchievici

Pe ceilal]i doi companioni
i-am cunoscut `ntre timp,
Florin L\z\rescu, scriitor,

[i Cristi(an) Mungiu, un regizor
foarte t`n\r, dintr-o genera]ie prin
care cinematografia româneasc\
anchilozat\ chiar se mi[c\. Dl
L\z\rescu (Florin), a c\rui moarte
o anun]\ cu succes cinematogra-
fele de o lun\, a fost deosebit de
viu, cu un discurs precis, profe-
sionist, prezent`nd literatura t`-
n\r\ unui public interesat. Poliro-
mul a deschis, practic, por]ile
autorilor români tineri, fiind
prima editur\ care a f\cut din
acest lucru un program eficient.
Mi-a pl\cut la el o anumit\ fer-
mitate [i cred c\ acest fapt a f\-

cut impresie [i publicului. Cris-
tian Mungiu, [i el cum nu se
poate mai viu, a captivat sala [i
prin propria prezen]\ plin\ de u-
mor, de[i pelicula a �vorbit�
elocvent pentru el.

Ce mi se pare remarcabil,
dincolo de presta]ia invita]ilor
sau a gazdelor, ]ine de aceast\
ini]iativ\ �colateral\� institu]i-
ilor �abilitate� de a face selec]ii
printre scriitorii, cinea[tii, ar-
ti[tii plastici români etc. Iar fap-
tul c\ aceast\ ini]iativ\ vine din
Fran]a nu m\ surprinde, abia
`ntr-o alt\ cultur\ ceea ce este al
t\u devine deodat\ mai prezent,
mai intens, mai precis reliefat.

Asocia]ia Printemps Rou-
main are printre membrii ei oa-
meni de forma]ii diferite (Anca
Luc\u, de exemplu, lucreaz\ `n
cercetare `n domeniul geneticii),
care `ns\ `[i reg\sesc o sensibi-
litate [i un orizont cultural co-
mune. ~n plus, Fran]a a fost prin
excelen]\ gazda extrem de gene-
roas\ a arti[tilor, o patrie a artei
`n care românii pot reg\si le-
g\turi uitate [i nostalgii vechi,
un spirit afin [i o bucurie a vie-
]ii dintr-o belle époque `ngro-
pat\ de regimul comunist `n Ro-
mânia.

Lentoarea  [i  lini[tea
`ncepeau  imediat  ce  intrai
`n  libr\rie

~n prima s\pt\m`n\ au fost or-
ganizate trei `nt`lniri cu cititorii
[i trei proiec]ii de film urmate
de discu]ii cu regizorul. Prima
`nt`lnire a avut loc `n libr\ria
�VO� (al c\rei specific este c\
organizeaz\ `nt`lniri `n limba
scriitorilor invita]i [i este sin-
gura libr\rie din Lille [i una
dintre pu]inele din Fran]a care
vinde exclusiv carte `n limb\
str\in\). �Patroana� se nume[te
Mon Jie, este de origine vietna-
mez\, o doamn\ cu sim] ironic
deosebit, cum `i st\ bine cuiva
care se afl\ `n preajma c\r]ilor.
Sala de sus, extrem de cochet\,
destinat\ `nt`lnirilor, `ntre]inea
aerul de intimitate al unui loc
izolat, ferit de zgomotul inutil al
str\zii. Cealalt\ a fost la �La
Colombe d�argent�, care vinde
carte pe teme sau de autori din
jurul Mediteranei. C`nd am in-
trat, am avut o clip\ impresia c\
m\ aflu nu `ntr-o libr\rie, ci
`ntr-o bibliotec\, din acelea ase-
m\n\toare unui cabinet de curi-
ozit\]i, unde al\turi de geme [i
arme orientale tr\iesc `ntr-o ar-

monie aparte ciudate fiin]e exo-
tice, c\r]ile. Scaunele aveau `nflo-
rituri arabe, unele dintre ele ar\-
tau ca ni[te perne mari, lentoa-
rea [i lini[tea `ncepeau imediat
ce intrai acolo. Era un parfum
aparte de vag, de dep\rtare [i de
lassitude.

Librarul Saďd mi-a ar\tat pe
perete foarte aproape de tavan
ceva ce nu remarcasem de la `n-
ceput � [i atunci am `n]eles din
plin magia locului. Erau un [ir
de c`rlige, iar `n centrul tava-
nului trona un c`rlig mare, ca [i
cum `ntregul apartament ar fi
fost prins de el ca o momeal\.
Libr\ria era o fost\ m\cel\rie,
c\r]ile se aflau acolo unde at`r-
nau alt\ dat\ trupurile spinte-
cate ale porcilor sau vitelor, `n
locul reliefului elastic al h\lcilor
[i ciolanelor. Saďd `mi z`mbea
curtenitor, cu un fel de `n]elep-
ciune [i bucurie a pove[tilor
orientale, ceva din magia lor era
acolo, iar � coinciden]\ � pe
mas\ se afla, printre alte c\r]i,
un volum al Nop]ilor bengaleze
de Mircea Eliade. Mi-a spus c\
România, de[i nu este ]ar\ medi-
teranean\, are un �spirit� ase-
m\n\tor acestei zone.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Raportul de ]ar\
[i raportul de for]e
~nc\ de la preluarea func]iilor de c\tre membrii puterii actuale, Tra-
ian B\sescu a �`mp\r]it� atribu]iile, cel pu]in la nivelul percep]iei
publice, `n felul urm\tor: pre[edin]ia este r\spunz\toare de re-
zolvarea problemei corup]iei, `n timp ce guvernul va trebui s\ ri-
dice nivelul de trai, s\ asigure protec]ia social\, s\ rezolve adic\
problemele imediat palpabile ale cet\]enilor. Repet, asta la ni-
velul imaginii. Pentru c\, `n fapt, pre[edintele nu are cum s\ aib\
un rol decisiv `n st`rpirea corup]iei. Dar `n calculul lui Traian B\-
sescu intra mai mult ideea de a beneficia de pa[ii inevitabili ̀ n acest
sens pe care România trebuia s\-i fac\.

Raportul de Monitorizare dat publicit\]ii mar]i vine `ns\ s\ inver-
seze... raportul. De for]e, de ast\ dat\. Dintre Traian B\sescu [i
C\lin Popescu-T\riceanu. Pentru c\ problema cea mai mare a
României r\m`ne, conform Comisiei Europene, tocmai cea a lup-
tei `mpotriva corup]iei, care nu a `nregistrat progrese spectacu-
loase. Care, de fapt, nu a `nregistrat progrese. Ceea ce face inu-
tile r\]oielile pre[edintelui c\tre diverse institu]ii, ceea ce duce
oarecum `n ridicol promisiunea cu ]epele din Pia]a Victoriei a ace-
luia[i pre[edinte pe vremea c`nd era candidat.

~nc\ o dat\, cu riscul de a agasa, subliniez c\ acest e[ec, `n
contextul unui raport care nu poate fi considerat totu[i
nefavorabil, nu apar]ine `n fapt pre[edintelui, ci, m\car `n egal\
m\sur\, guvernului. Dar mai cu seam\, apar]ine sistemului con-
stituit `n cincisprezece ani � [i nimeni, `n afara v`nz\torilor de ilu-
zii, nu putea crede c\ acest sistem va putea fi destabilizat `n mai
pu]in de-un an. (Iar aici, `ntr-o parantez\ scurt\, poate ar trebui
men]ionat c\ ie[irea `n public a lui Mircea Geoan\ spre a
vocifera `mpotriva corup]iei pe care actuala putere n-a reu[it s-o
st`rpeasc\ este dezgust\toare, cinic\ [i stupid\.) ~ns\ acest par]ial
e[ec neapar]in`nd `n fapt pre[edintelui, nu `nseamn\ c\ nu
apar]ine [i la nivelul imaginii. Pentru c\ bun\ parte din cota de
popularitate, `nc\ uria[\, a lui Traian B\sescu s-a constituit toc-
mai �pe spinarea� acestei fermit\]i `mpotriva corup]iei.

De partea cealalt\, surprinz\tor poate pentru mul]i anali[ti
politici, care se `nc\p\]`neaz\ s\ nu accepte posibilitatea ca actua-
lul guvern s\ aib\ [i calit\]i, C\lin Popescu T\riceanu a `nregis-
trat totu[i o victorie: pentru `nt`ia oar\ de c`nd se afl\ la putere,
guvernul condus de el a primit, `n ciuda rezervelor exprimate de
Comisia European\, o confirmare oficial\ extern\. Adun`nd cele de
mai sus, nu putem evita `ntoarcerea c\tre momentul c`nd, hulit
de `ntreaga pres\ [i subminat prin declara]ii publice de pre-
[edinte, premierul [i-a retras demisia, neprovoc`nd astfel at`t de
doritele, `n anumite medii, alegeri anticipate. Iar revenind la acel
moment, putem spune c\ el a fost hot\r`tor [i fericit. ~n lipsa lui,
cu siguran]\ c\ ast\zi n-am mai vorbi despre [ansele pe care le
avem de a adera `n 2007, ci de iminen]a activ\rii clauzei de salv-
gardare.

~ntr-o concluzie ce n-are motive s\ mascheze morala, putem
spune c\, dup\ un Raport de Monitorizare pe care l-am a[teptat
cu sufletul la gur\ [i pe motiv c\ el avea s\ se constituie `ntr-o
not\ acordat\ de Europa noii puteri, r\sufl\m oarecum u[ura]i.
N-avem motive de entuziasm, dar m\car optimismul ni s-a
p\strat intact. Ceea ce nu-i deloc pu]in lucru `ntr-o ]ar\ `n care,
`n mod obi[nuit, optimismul nu poate ]ine mai mult dec`t trei zile.
Ca, de altfel, orice alt\ minune.

CCeennttrruull  ddee  CCrreeaa]]iiee  ��AAnnddrreeii  {{eerrbbaann��  vvaa  ppuurrttaa  aalltt  nnuummee

Centrul de Cercetare [i Crea]ie Teatral\ �Andrei {erban� nu va mai
purta numele cunoscutului regizor, deoarece acesta a refuzat de-
finitiv s\ se ocupe de proiect. Printr-o scrisoare adresat\ minis-
trului Culturii, Andrei {erban interzice s\ i se mai foloseasc\ nu-
mele pentru proiectul Centrului, a explicat Adrian Iorgulescu.

Responsabilitatea de a g\si o alt\ variant\ pentru viitorul Cen-
trului `i va apa]ine de acum lui Ion Caramitru, directorul Tea-
trului Na]ional din Bucure[ti. Ion Caramitru a precizat c\ nu
`n]elege de ce Andrei {erban dore[te ca respectivul Centru s\ aib\
autonomie absolut\.

Centrul de Cercetare [i Crea]ie Teatral\ �Andrei {erban� a fost
`nfiin]at prin Hot\r`rea Guvernului nr. 803 din 14 iulie privind
stabilirea unor m\suri pentru organizarea [i func]ionarea Tea-
trului Na]ional �I.L. Caragiale� din Bucure[ti. Adrian Iorgulescu
a mai spus c\ principalele motive pentru care Andrei {erban vrea
s\ renun]e s`nt legate de faptul c\ respectivul Centru nu este or-
donator principal de credite [i nu poate emite certificate de ab-
solvire reprezentative.

Angelo Mitchievici [i Florin L\z\rescu s-au aflat luna aceasta la Lille, `n cadrul
Zilelor culturale rom=ne, organizate de Asocia]ia Printemps Roumain

La Lille 3, `nt`lnirea a fost organizat\ de Ca-
tedra de studen]i str\ini, Catedra de Limbi
romanice, slave [i orientale a doamnei Dei
Cas [i �Action Culture�. Norah Dei Cas de
la Facultatea de Litere, Universitatea Lille 3,
a fost moderatorul `nt`lnirii la care a parti-
cipat [i Bernard Escarbelt, profesor la cate-
dra de englez\ [i directorul departamentu-
lui �Action culture�, care se ocup\ de ac]iu-
nile culturale din cadrul Universit\]ii Lille 3.
Am realizat c\ `mi place mai mult s\ ascult
dec`t s\ vorbesc [i c\ a[ fi preferat s-o
ascult nu numai pe doamna Dei Cas vor-
bind despre Borges [i al s\u Funes cel care
nu uit\ [i Uruguay, ]ara pe care a fost obli-
gat\ s-o p\r\seasc\ demult, pe domnul Es-
carbelt de o ]inut\ jovial degajat\, [i deo-
potriv\ pe românii afla]i acolo, pe cei care
studiaz\ acolo de ani buni. Dar [i pe Flo-

rin L\z\rescu, care mi-a devenit prieten (al
c\rui nou roman Trimisul nostru special, cu
o prefa]\ de Paul Cernat, st\ s\ apar\ la
Editura Polirom) [i pe Cristian Mungiu ale
c\rui scurtmetraje (M`na lui Pauli[ta, o
parodie soap, Corul pompierilor, care mi-a
pl\cut [i cel mai mult, straniu amestec de
scene ŕ la Kusturica cu o diavoliad\ bulga-
kovian\, Curcanii nu zboar\, `mpins aproape
spre cine verité [i Zapping), surprinz\tor
de mali]ioase [i tandre, le-am v\zut abia
acolo, al\turi de filmul Occident.

Am realizat c\ ei m\ intereseaz\ mai
mult dec`t �evenimentul cultural�, c\ `nt`l-
nirea a avut loc mai ales atunci c`nd ei au
vorbit, [i nu eu/noi, [i c\ tot timpul mi-am
dorit s\-i ascult, pentru c\ `n povestitor se
afl\ [i gustul inefabil al pove[tii celuilalt,
`n cel care o spune, [i un ascult\tor.

Oamenii m-au interesat mai mult dec`t �evenimentul cultural�

Lille-ul `n mai mul]i prieteni



Tinerii din ziua
de azi...
...nu s`nt serio[i, dom�le! Numai la distrac]ii le st\ mintea! Nu mai
`nva]\, nu se g`ndesc la ziua de m`ine, beau, se drogheaz\ [i nu
mai au pic de respect pentru p\rin]i, pentru profesori, pentru b\-
tr`ni, pentru natur\, pentru stratul de ozon, pentru patrie, neam [i
ram! Nici nu se compar\ cu tinerii din ziua de ieri! Nu, nici vorb\...

Dar [ti]i ceva? Eu m-am s\turat s\ aud lamenta]ii din astea!
Paradoxal, m-am s\turat de ele pe m\sur\ ce am `nceput s\ `m-
b\tr`nesc. C`nd auzeam cum s`nt probozi]i tinerii, la 20 de ani
r`njeam jenat, la 25 `ncercam s\ m\ ap\r, la 30 eram dispus s\
negociez. Acum nici nu mai vreau s\ aud. Recunosc doar at`t:
tinerii din ziua de azi nu seam\n\ deloc cu tinerii de ieri-a-
lalt\ieri, adic\ bugetarii [i pensionarii de azi. {i `i mul]umesc lui
Dumnezeu pentru asta!

Dup\ 1989, odat\ cu instaurarea regimului Iliescu, au `nceput
protestele studen]e[ti. V\ aminti]i? Tinerii \ia neserio[i au orga-
nizat mitinguri, mar[uri de protest, [i tot ei au fost ciom\gi]i [i
omor`]i de trupele de mineri ̀ n Pia]a Universit\]ii sub ochii [i, une-
ori, cu sus]inerea cet\]enilor responsabili. La Ia[i, tot `n prima
jum\tate a anului 1990, mar[urile de protest ale studen]ilor erau
huiduite de pensionarii [i gospodinele din blocurile pe l`ng\ care
treceau manifestan]ii. ~n]elep]ii `n ani aruncau cu borcane `n stu-
den]i [i-i `njurau ca la u[a cortului. Recunosc c\ de multe ori
mi-am dorit, total necre[tine[te, ca unii dintre ei s\ zac\ acum `n
apartamentul lor friguros, speria]i de o `ntre]inere gigantic\, [i s\
`njure guvernul pentru pensia mic\ [i s\r\cia mare � s\r\cie la
care, prin vot sau prin atacuri [i intimid\ri la adresa nes\bui]ilor
protestatari din anii �90, au contribuit [i ei.

~n timp, am avut ocazia s\ cunosc o mul]ime de tineri-tineri
(adic\ de 18-25 de ani), exact cei afla]i la v`rsta drogurilor, lipsei
de respect [i a indiferen]ei fa]\ de viitor. Mul]i dintre ei s`nt stu-
den]i, iar mul]i dintre studen]i [i-au luat [i c`te o slujb\. Merg la
cursuri [i `n timpul liber muncesc ca s\ c`[tige un ban sau ca s\-[i
fac\ un CV pentru viitoarea carier\. Al]ii lucreaz\ ca voluntari la
diferite organiza]ii nonguvernamentale. Genera]ia mea nu f\cea a[a
ceva. {i nici cea a p\rin]ilor mei. Ni se p\rea c\ pozi]ia de stu-
dent ne e suficient\ pentru a c`[tiga respectul celor din jur. {i,
cum a[a li se p\rea tuturor, nu aveam nici o problem\.

Dar cel mai bine se vede diferen]a `ntre tineri [i b\tr`ni la c`te
un loc din acelea pl\tite de la buget, cum s`nt diversele institu]ii de
stat, bibliotecile publice, secretariatele de facult\]i [.a.m.d. De la
revolu]ie `ncoace prin locurile acelea au mai ajuns [i tineri, din-
tre care `n momentul revolu]iei unii erau `nc\ la [coala general\.
Desigur, tinerii s`nt de obicei subordona]ii, iar b\tr`nii � [efi. Nu
conteaz\ c\ uneori [eful cu vechime n-ar fi `n stare nici s\
citeasc\ fi[a postului pe care candideaz\ c`te un t`n\r. Nu asta
e diferen]a esen]ial\. B\tr`nii h`r[i]i, acri, ]`fno[i, adesea incom-
peten]i [i deloc dispu[i s\-[i repare o gre[eal\, fie c\ ]i-au `ncur-
cat actele, fie c\ nu-s `n stare s\ g\seasc\ ceea ce cau]i, s`nt o
pacoste [i-o pierdere de vreme [i nervi pe capul omului. Prin
compara]ie, orice func]ionar t`n\r este m\car mai politicos [i mai
competent. ~n func]ii mai `nalte, oamenii �cu experien]\� aproape
sigur nu [tiu ce au de f\cut (de aceea folosesc adesea un jargon
ininteligibil [i desemantizat), nu se pricep s\ lucreze cu un cal-
culator (dar au laptop hiperperformant), nu cunosc limbi str\ine.
Se g\sesc totu[i `ntotdeauna ni[te tineri informaticieni, transla-
tori sau altceva care mai preiau [i din sarcinile incompetentu-
lui-[ef. E cazul cel mai frecvent `nt`lnit `n România.

Uite, de-aia m-am s\turat. O genera]ie plin\ de personaje
gata s\ fac\ sluj `n fa]a oric\rui [ef, care a mul]umit din inim\ parti-
dului [i care ne-a l\sat principiile �Timpul trece, leafa merge� [i
�Noi ne facem c\ muncim, ei se fac c\ ne pl\tesc� nu are dreptul
moral s\-i critice pe tinerii de azi. ~n ceea ce prive[te com-
peten]a, `ncerca]i [i compara]i. Mai vorbim dup-aia. C`nd mai
`mb\tr`nim [i noi.

{i-s tare curios s\ aud ce-or s\ zic\ peste 30 de ani tinerii de
azi despre tinerii de m`ine.

Radu  Pavel GHEO
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Green Addicted
Oana Stoica
Green Hours a `mplinit 11 ani. V`rst\ onorabil\
pentru un club de jazz la care teatrul s-a aliat firesc.
~n subsolul din Calea Victoriei 120 a avut loc `ntre
19 [i 23 octombrie Gala �11 Ani de Green Hours�.
Asta a `nsemnat lansarea ([i concertul aferent)
albumului Paris �Transylvania Express al trupei
saxofonistului german de origine român\ Nicolas
Simion.

Au concertat [i jazzmanii din New York, `mpreun\
cu românul Lucian Ban, adic\ Alex Harding�s
Blutopia & Lucian Ban. {i pentru c\ lucrurile nu se
puteau `ncheia simplu, pe 21 octombrie, la ora 11
seara, a fost lansarea-concert a celui de-al 11-lea
album al Green Records, `n acela[i timp primul
dublu-CD din jazz-ul românesc, 11 cu East Village �
Open Formula (Live at Green Hours). Albumul a
fost `nregistrat cu sprijinul Radio Bucure[ti `n edi]ie
de colec]ie, doar 500 de exemplare. Asta ca s\ nu
spunem c\ nu am avut bani pentru mai multe, adaug\
cu of bosul de la Green, Voicu R\descu.

Cea mai folosit\ expresie de c\tre arti[tii prezen]i
la conferin]a de pres\ a fost �primul meu spectacol a
fost la Green�. Lucru important pentru un artist
t`n\r, fie el actor, regizor sau scenograf, s\ g\seasc\
locul unde s\ dea �bun\ ziua� publicului. Green
Hours a fost prima scen\ pentru mul]i arti[ti din
t`n\ra genera]ie. Pentru Green, regizorul Radu Afrim
a trecut Carpa]ii ca s\ descopere No Mom�s Land `n
subsolul din Calea Victoriei. A[a c\, la aniversar\,
actorul Toma D\nil\ a propus, pe l`ng\ paharul
regulamentar de vin, [i tricouri inscrip]ionate Green
Addicted. {i cu figura lui Otto von Otterle, mascota
clubului al\turi, am ad\uga noi. Concluzia e una.
Unora le place jazzul, altora le place teatrul, multora
le place Greenul.

Oana Stoica

Spectacolul Sell me porne[te de la foto-
grafiile Mihaelei Marin [i se bazeaz\
pe muzica Earthei Kitt. Un num\r de

cabaret `n care Mazilu cucere[te at`t prin
dans, c`t [i prin actorie. Povestea t`rfei mele
vesele, ca s\-l parafraz\m pe Marquez, i se
potrive[te lui Mazilu ca o m\nu[\. Seduc\-
tor, u[or arogant, mofturos, capricios [i cu
umor, personajul se joac\ pe sine cu nedisi-
mulat\ pl\cere. El se reinventeaz\ tot timpul,
de la lasciva m`ng`iere cu fumul de ]igar\ la
pseudostripperul caraghios Pierrot. Se pune
tot timpul `n vitrin\, la v`nzare. Euro, dolari
[i, de ce nu?, lei grei, orice moned\ e bun\
pentru a cump\ra. Ce? Iluzia iubirii, a pl\-
cerii la minut pe care generos o ofer\.

�Take my love, take me�, cum bine zice
Eartha Kitt.

Mazilu st\p`ne[te numerele de cabaret
prin tehnica dansului, dar [i prin expresivi-
tatea deosebit\ a chipului s\u, mai ales a
privirii. Danseaz\ `n egal\ m\sur\ pe mu-
zic\, dar [i pe cuvinte sau t\ceri. Se mi[c\
pe un interviu dat de Eartha Kitt, g\sind `n
tonalit\]ile vocii [i `n cuvinte fondul sonor
necesar dansului. Obosit, epuiz`ndu-[i sub-
stan]a, b\tr`nul dandy are un ultim num\r `n
`ncercarea de a-[i reg\si farmecul obraznic
de odinioar\.

Foarte bun R\zvan Mazilu `n final de
spectacol, c`nd danseaz\ pe propria res-
pira]ie. Din fundalul scenei, personajul `n
plin\ glorie prive[te cinic. Coregraful Flo-
rin Fieroiu a gradat g`f`iala divei de cabaret

devenit\ o p\pu[\ defect\ care repet\ me-
canic gesturi c`ndva seduc\toare. Rapelul la
filmul mut trimite cumva personajul `n des-
cenden]a comicilor tri[ti, Chaplin [i Buster
Keaton, cu nota de senzualitate `n plus. Iar
naratorul vie]ii de sub reflectorul din bar
este chiar chipul dansatorului `n care se con-
centreaz\ toate m\[tile, de la Lola din ~nge-
rul albastru, la personajul interpretat de
Liza Minelli `n Cabaret. Nu `nt`mpl\tor i-
deea spectacolului a pornit de la fotografiile rea-
lizate de Mihaela Marin pentru un pictorial
din revista �Tabu�, `n care R\zvan Mazilu
este o Lola Blau la masculin care iese din
scen\ `n fum de ]igar\. Cu vocea de neuitat
a c`nt\re]ei de cabaret Eartha Kitt. �Take my
love, take me.� The end.

Premier\ la clubul Prometheus � Sell me

V`nz\torul
de pl\cere
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Sectorul cultural din România a avut
`ntotdeauna un handicap din cauza
lipsei banilor, bugetul culturii fiind
foarte mic. {i trebuie analizat `n ce
m\sur\ se pot atrage fonduri de la
Uniunea European\, a declarat,
luni, 24 octombrie, Jonathan
Scheele, [eful Delega]iei Comisiei
Europene la Bucure[ti.

�~ntotdeauna cultura a fost un
sector pu]in handicapat din cauza
lipsei banilor. România nu este
singura ]ar\ `n aceast\ situa]ie. Este
evident c\ prin dezvoltare
economic\, România trebuie s\
ob]in\ mai mul]i bani pentru a
sprijini sectorul cultural, care este
foarte important. Bugetul culturii
este foarte mic [i de aceea trebuie
analizat `n ce m\sur\ va fi posibil s\
se ridice, dar din p\cate acest lucru
nu depinde de noi, este o op]iune a
statului�, a explicat Jonathan
Scheele.

El a precizat `ns\ c\ bugetul
na]ional [i european nu reprezint\
singura posibilitate de a sprijini
cultura, România put`nd g\si
[i alte solu]ii de finan]are pentru
obiectivele importante din domeniul

culturii, `n special pentru domeniul
patrimoniului cultural na]ional.

�~n cadrul Fondurilor
Structurale, la nivelul Fondului
European de Dezvoltare Regional\,
s`nt [i vor fi foarte multe posibilit\]i
de a sprijini restaurarea sau
reabilitarea elementelor
patrimoniului prin granturi. S`nt [i
alte posibilit\]i, prin `mprumuturi
din Banca European\ de Investi]ii.
Dar pentru fiecare proiect trebuie
g\sit\ `ns\ sursa financiar\
potrivit\�, a subliniat Scheele.

~ntre programele importante ale
Ministerului Culturii, Scheele s-a
referit la �Sibiu � Capital\ Cultural\
European\ 2007�, care este �un
proiect na]ional ce trebuie ajutat `n
modul cel mai potrivit posibil�

�Suplimentul de cultur\� a
publicat `n num\rul trecut dou\
pagini despre bugetul de 0.15%
din PIB propus anul acesta pentru
cultur\ de Guvern. Procentul este
identic cu acela propus de guver-
narea PSD `n perioada 2001-2005.

Jonathan  Scheele,  [eful  Delega]iei  Comisiei  Europene  la  Bucure[ti,
despre  bugetul  mic  al  MCC:

��~~nnttoottddeeaauunnaa  ccuullttuurraa  aa  ffoosstt
uunn  sseeccttoorr  ppuu]]iinn  hhaannddiiccaappaatt��

Coregraful [i dansatorul R\zvan Mazilu
face pactul cu diavolul [i coboar\

`n clubul Prometheus pentru un spectacol
de dans. C\ci s\ dansezi pe o scen\
de doar vreo cinci metri p\tra]i pare

a fi o adev\rat\ probatio diabolica.



Se `nfrunt\, s\pt\m`n\ de
s\pt\m`n\, `n b\t\lia re-
ality-show-urilor. Prima

echip\, `n fiecare duminic\, pe
Prima TV, la �Aventurile Fa-
miliei Vijelie�; a doua � sear\
de sear\, pe Animal Planet, a-
colo unde le este [i locul, la
�Mo[ia mangustelor�. S\ `ncea-
p\ competi]ia.

Telenovel\
cu  Suricata  Suricatta

�Mo[ia mangustelor� este pri-
mul reality-show cu animale.
Protagoni[tii s`nt simpatica fa-
milie Whiskers (Must\cioare),
un grup de manguste din de[er-
tul Kalahari, Africa de Sud. I-
ni]ial, pentru cercet\torii de la
Universitatea din Cambridge,
care i-au studiat timp de zece
ani, ei se numeau mai banal:
Suricata suricatta, din familia
Herpestidae, ordinul Carnivore.
Pe m\sur\ ce domeniul le-a fost
`mp`nzit cu camere video [i
radioemi]\toare, iar oamenii au
devenit simpli observatori, suri-
catele au primit nume mai u-
mane: Flower, Zaphod, Daisy,
Tosca, Shakespeare, Mozart,
Jogu [i a[a mai departe. ~n total,
40 de manguste, a c\ror via]\
cotidian\, cu bune [i rele,
seam\n\ izbitor de mult cu firul
narativ al unei telenovele: in-
trigi, tr\d\ri, loialitate, priete-
nie, gelozie, pericol, supravie-
]uire, marginalizare.

Flower este mam\ a 29 de
pui [i lider autoritar al grupului,
pe care [tie s\ `l conduc\ `n
perfect\ siguran]\ `n expedi]iile
de v`n\toare. {i-a exilat propria
fiic\, Tosca, deoarece aaaa 

a sfidat-o printr-o leg\tur\ amo-
roas\ cu un mascul din clanul
inamic. ~n aceast\ poveste, Ro-
meo se nume[te Carlos Lazuli [i
face parte din grupul care `i este
cel mai `nver[unat du[man fa-
miliei Whiskers. Zaphod este
partenerul preferat de `mpe-
rechere al lui Flower [i-i este a-
l\turi la bine [i la r\u, mai ales
acum, c`nd a[teapt\ al treilea
r`nd de pui din acest an. Shake-
speare este �eroul�, cel care a
salvat de mai multe ori micu]ii
familiei din fa]a unor pericole
mortale, ultima dat\ cu pre]ul
vie]ii. ~n mare, s`nt o familie care,
atunci c`nd nu se ceart\, se `m-
pac\ minunat.

Familia concurent\ o cu-
noa[te]i bine, iar de la 15 sep-
tembrie, pe Prima TV, o cu-
noa[te]i prea bine. Cap de fa-
milie: Vali Vijelie (Blizzard),
genul Furtun\, specia Catas-
trofe Naturale. So]ie: Carmen.
Copii: cam obraznici. Din ca-
uza mediatiz\rii excesive, m\
opresc aici cu prezentarea.

~nving\tori  la  puncte...

~n fiecare diminea]\, familia Vi-
jelie se treze[te `n România, se
spal\ pe din]i [i `ncepe s\ tr\-
iasc\ pe bani sco[i din manele.
Un pic mai la sud, p\rin]ii au
b\t\i de cap `ncerc`nd s\-i con-
ving\ pe cei mici s\ fac\ du[ul
matinal. La manguste, echiva-
lentul sp\latului de diminea]\
este puricitul reciproc, consi-
derat, de altfel, semnul suprem
de afec]iune `ntre suricate. Bi-
ne`n]eles, aceast\ manifestare a
iubirii nici nu se poate compara
cu profunda declara]ie de dra-
goste a lui Vali Vijelie adresat\
so]iei: �Din partea mea, pot s\
se `nchid\ toate cazinourile. Ca-
zinoul meu e[ti tu�. Frumos.
De[i s-ar putea ca acest lucru s\
fi `nsemnat la fel de bine c\ de
la cazinou nu poate ie[i dec`t `n
pierdere.

{i e cam grav c`nd so]ia e
permanent geloas\ pe protago-
nistele din videoclipurile lui
Vali: �Ai r\mas cu ochii `n fus-
ta femeii�, `i repro[eaz\ so]ului,
f\r\ s\ aib\ habar c`t de mult
seam\n\ cu o mangust\ de la
mii de kilometri dep\rtare. ~n
de[ertul Kalahari, la v`n\toare,
Zaphod g`f`ie agitat [i umilit,
`ncerc`nd f\r\ succes s\ o
protejeze pe Flower de un oare-
care Mangus, mascul Lazuli.
Nici pe el nu-l bag\ nimeni `n
seam\. A[a c\ se mul]ume[te
s\-l `nve]e pe Columbus, fiul
s\u de doar [ase centimetri, o
lec]ie foarte important\: une-
ori, `n via]\, c`nd dai peste o
groap\, mai faci [i buf! ~n
col]ul ro[u, Vijelie se ocup\ de
chestii mai serioase, `nv\]`ndu-i
pe cei mici valoarea banilor:
�Asta-i ma[ina lui fiic\-mea, nu
a ta. Pune-o pe m\-ta s\ fac\
bani [i s\-]i ia una mai mare s\
te joci cu ea�.

La capitolul body-care, Car-
men c`[tig\ un avantaj important
`n fa]a lui Flower. Nici nu se
poate compara tratamentul cu
masc\ regenerant\ [i felii de
castravete pe ochi, la salon de
lux din capital\ semi-europea-
n\, cu o vulgar\ baie de nisip
rece, dup\ o zi fierbinte `n de-
[ert. Nici cu preocup\rile pen-
tru siluet\ nu st\ Flower a noastr\
prea bine: `n timp ce ea se de-
lecteaz\ cu nesim]ire dintr-un
scorpion crocant, Carmen Vi-
jelie sufer\ cu privirea fix\ [i
maxilarele `ncle[tate m`nuind
un aparat de fitness. Iar la ca-
pitolul �cas\�, familia Whiskers
nu are nici o [ans\, cu viziunile
[i locul lor de joac\ improvizat
din butoaie ruginite `n fa]a fami-
liei Vijelie, vil\ `n construc]ie, 4
dormitoare, piscin\ [i 12 u[i din
lemn masiv � 900 de euro fie-
care, m`nca-]-a[.

Cred c\ v-a]i ales c`[tig\to-
rii. Nu uita]i, `i pute]i urm\ri `n
fiecare sear\ pe Animal Planet.

Caltabo[ul. Prolegomene
V\ ve]i `ntreba dac\ nu cumva s-a decretat Ignatul pentru ca ro-
mânii s\ poat\ da iama ceva mai iute printre porcine din cauza
aviarei. Altfel, ce ne-ar fi `mboldit s\ scoatem la `naintare ditai
caltabo[ul `n toamna senin\ [i cald\ a lui 2005? V\ vom spune
acu[ica. Dup\ ce secole la r`nd mai toat\ scriitorimea de pe
mapamond le-a f\cut pe suine troac\ de porci, iaca vine-un sol
de pace taman din Suedia [i-i frige un roman intitulat nici mai
mult, nici mai pu]in dec`t Caltabo[ul. Voluma[ul `i aduce lui Torgny
Lindgren un succes n\prasnic [i la el acas\, printre ghe]uri (e
uns �cartea anului 2002�), [i la tropice, unde-i grabnic tradus [i
`nghi]it pe ner\suflate. S\ r\m`n\ atunci Poliromania mai

prejos? Nici g`nd. A[a a `nceput s\ zburde
`n ograda Denisei c`rn\]\raia suedez\,
frumos preg\tit\ pentru limba noastr\ de
Elena-Maria Morogan. Semn � dup\ mul]i
ne[tiutori � c\ s-a ]icnit Lupul d`nd ochei
pentru mezelul cu pricina.

Numai c\ aceste nemaipomenite lucruri
se petrecur\ anul trecut, `n 2004. Noi unde
eram? Cum de-am s\rit pe te miri ce c\r]ane
cu de-ale gurii, proaspete sau scoase de la
saramur\, [i pe caltabo[ l-am uitat? Cum de
le-am dat pe toate pu]in la cuptor, le-am
`mp\nat cu laude, le-am mai condimentat
spre a vi le servi fr\gezite, [i numai pentru
caltabo[ul care ne `mbia sfielnic de pe raft
n-am avut ochi? Mare nedreptate! O repar\m

degrab\, c\ci ne r`c`ie `nc\ pe timpane [i-n cord vorbele arhitec-
tului (ne repet\m) �foc de de[tept [i demolator la greu� pe care-l
`nt`lnir\m s`mb\t\ diminea]a `n Pia]a 700, coco[at de un rucsac
cu gogonele. Pentru a c`ta oar\, ca un maestru, el ne ar\t\ ca-
lea cea dreapt\: �Ciau, p\pu[\ blond\. V\z c\ participi la man[a
a doua de mur\t\nii. B\\\, pui [i tu trei verze [i-o m\slin\ pentru
iarn\ [i pac la suplimentu. Imediat tre s\ afle tot universu c\ aia,
\la. Las\-te, fato, de cioace slabe [i `ndeas\-i o laud\ lu sue-
dezu... am uitat cum `l cheam\..., cu maio[u..., care nu-i maio[,
nici s`ngerete... [i nici caltabo[, `n m\-sa. Da-i zice caltabo[, c\
n-ai cum s\ traduci potolu care `i cic\ o chestie numa de-a lor,
suedez\. M\, poanta-i absolut mortal\, ascult\ la b\tr`nu, c\ci
m-am c* pe mine de pl\cere. Bag\ masiv c\ merit\. Le faci [i lu
b\ie]ii de la Polirom o bucurie [i-i scrof\i sincron [i pe sup]in\torii
cueliului, care chiar merit\ una-n flit din partea mea. ~n]elegi ce
vreau s\ dezvolt. Hai, adio [i n-am texte�.

Ce s\ mai zicem? Am t\cut ca porcu-n p\pu[oi, ne-am t`r`it
t\g`r]ele pe ro]i p`n\ la libr\rie, am dat 14,9 roni, hai 15, pe
c\r]ulana verzulan\, am ochit laudele de pe ultima pagin\, am
de[ertat saco[a acas\, am v`r`t Caltabo[ul `n geanta de voiaj,
l`ng\ prelungitorul de 5 m [i lampa de carte, [i la 13.30 am urcat
cu o ma[in\ de teren `n mun]i, la Borlova. Acolo ne-am zv`rcolit
de r`s [i de m`ncat p`n\ la 1.20 la congresul scorpionilor din Ba-
nat, iar de la 1.45 p`n\ la 5.50 ne-am ghiftuit cu tot Caltabo[ul ca
supliment la desert. Ce-am f\cut dup\ aia nu mai conteaz\.
Somnul era oricum dus pe pustii, g`ndurile � `n clocot aburit de
pl\cere, da� [i de-un soi de invidie, da� [i de-o str\luminare la
`ntrebarea de ce nu are prozatorele român succes, de-o pild\,
`n Suedia. Sau `n Fran]a. Sau, de ce nu?, `n Brazilia. Cum naiba
s\ faci din caltabo[ roman [i s\ [i plesneasc\ de succes, pentru
toate gusturile, ba[ca pe-al nostru, care-i cam vegetarian?
Iac-a[a, ca Lindgren \sta.

Ni-s siguri c\ v-am a]`]at papilele, dar n-o s\ v\ deslu[im
acum despre ce-i vorba [i nici care-i re]eta svedului. Ni-s `nc\ [i
noi nedumeri]i. Ce-am desprins `ns\ din prima? C\ trebe
neap\rat s\ fii p\lit bine la mansard\ sau s\ ai un talent n\ucitor
ca s\ sco]i la `naintare un fel de mezelic patentat de ]\r\netul din
nordul Suediei. Porc\ria cu pricina (c\ci, basic, din porc se face)
`i noul Graal, L`na de aur et`c`et`c`, `n c\utarea c\reia pleac\
prin ce]urile nordului `n 1947-�48 un `nv\]\tor vindecat de
tuberculoz\ [i, ]ine]i-v\ bine, Martin Bormann (criminalul de
r\zboi). A[a-i c\ vi se pare cam aiurea aventura lor care, v-a]i
prins deja, nu-i numa� una gastronomic\? De[i afla]i c\ ei caut\
pe bune [i descoper\ Caltabo[ul, chintesen]a tuturor calta-
bo[ilor din lume, f\cut (precum o Opera Magna) de Ellen din
Lillsjöliden `ntr-un bordei pr\p\dit. Vi-s n\uci]i? Foarte bine. A[a
s\ [i r\m`ne]i p`n\ s\pt\m`na viitoare, c`nd v\ vom servi cu
vigoare partea a doua la \ste prolegomene. Caltabo[ul revine.

* Cuv`ntul care `ncepe cu c [i se termin\ `n \cat noi nu putem
a-l scrie `n rubricu]\. De aceea l-am pr\v\lit cu mult\ ru[ine
`n subsol.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Doamnelooooooooor [i doooomnilooor, da]i-mi voie s\ vi-i
prezint: `n col]ul ro[u, familia Vijelieeeeeeee!!! Cinci mem-

bri, cap de familie manelist, femeie cu gabarit, b\iat cu
viitor `n cariera de tinichigiu. ~n col]ul albastru,
avantaj numeric, dar cu grav complex de `n\l]ime,

v\ prezent\m familia Whiskers. Patruzeci de
membri ([i `n continu\ cre[tere), mari amatori
de insecte, lungime medie 30 de centimetri.

{i de crunta-mi
Vijelie tu te aperi
c-o mangust\?

Flower, Zaphod, Daisy, Tosca, Shakespeare, Mozart, Jogu [i a[a mai departe. ~n total, 40
de manguste, a c\ror via]\ cotidian\ seam\n\ izbitor de mult cu firul narativ al unei telenovele

Vali Vijelie (Blizzard),
genul Furtun\, specia
Catastrofe Naturale.
So]ie: Carmen.
Copii: cam obraznici. 



Am auzit prima oar\ de
mun]ii P\durea Neagr\
prin clasele primare, c`nd
doamna `nv\]\toare, fost\
tovar\[\, g\sise prilejul,
la o lec]ie de Cunoa[terea
mediului `nconjur\tor, s\
ne explice diferen]ele
dintre r`uri, fluvii, m\ri,
oceane, lacuri... Atunci am
aflat c\ �fluviul Dun\rea
izvor\[te din mun]ii
P\durea Neagr\� [i
descoperirea mi-a r\mas
`ntip\rit\ `n memorie p`n\
`n ziua de azi, ca o mare
lec]ie de via]\. Zilele
trecute `ns\ ajung pe
site-ul http://www.clock
types.com. {i aflu c\ nu
doar Dun\rea `[i are
ob`r[ia `n P\durea Neagr\
din Sud-Vestul Germaniei,
ci [i�

Marius-Adrian Hazaparu

O  ferm\  a  timpului

C\ tot vorbeam despre primii
ani ai form\rii noastre intelectu-
ale (sau nu), `mi uram cu `nver-
[unare o coleg\ pentru c\ avea
un ceas din acela cum
numai `n casa bunici-
lor (nu ai mei, evi-

dent!) mai

v\zusem. Mare, cu pendul\ [i
care, din or\ `n or\, `]i f\cea
pl\cerea s\-l auzi c`nt`nd. V\
`ndrum spre link-ul �cuckoo
clocks�. G\si]i acolo o poveste
mult mai interesant\ dec`t cele

ale invita]ilor de la �Iar-
t\-m\� ori �Surprize, sur-
prize�, o poveste despre cea-

surile c`nt\toare. Ap\rut c`nd-
va prin secolele al XVII-lea � al
XVIII-lea, `n P\durea Neagr\,

din Germania, se spune c\ pri-
mul ceas care imita sunetele cu-
cului a fost proiectat de Franz
Anton Ketterer. A fost de-ajuns

ca secretul (sau sunetul?) cea-
sului s\u s\ ajung\ la urechile
altora pentru a transforma re-
giunea `ntr-o uria[\ fabric\ de

ceasuri [i pe la 1800 s\ existe
deja `n jur de 600 de manufac-
turieri, `n mare parte fermieri
din P\durea Neagr\.

Destinatar:  prim\ria
Barcelonei

~n scurt timp, cei care lucrau
manual ceasurile cu cuc au
disp\rut, l\s`nd loc unor adev\-
rate ateliere de produs ceasuri.
~nc\ o dat\ capitalismul [i eco-
nomia de pia]\ au `nvins. �Afa-
cerea� cu ceasuri n-a r\mas de-
loc o glum\ sau o pasiune efe-
mer\ a unor fermieri pe timp de
iarn\. G\si]i, pe www.cukoo
clocks.com, un veritabil maga-
zin online, de unde v-a]i putea
achizi]iona o astfel de bijuterie.
Site-ul se laud\ cu o ofert\ de
ceasuri originale, direct din P\-
durea Neagr\, cu cinci ani de
garan]ie [i, pentru cei pe care
tradi]ionalul `i sperie, cu efecte
electronice. Mai mult, cic\ [i

primarul Barcelonei, Juan Clos,
n-a rezistat tenta]iei de a avea un
�ceas-cuc�, de-acolo, de la
mama lui. Pesemne lui N\stase
nu i-a [optit nici o pas\re despre
existen]a site-ului, c\ ar fi cum-
p\rat [i el c`teva, s\ fie sigur c\
s`nt originale [i c\ p\c\leala cu
tablourile-falsuri va fi dat\ ui-
t\rii. V-a]i dat seama, vorbim
`ns\ de oameni cu bani, a[a c\,
dac\ v\ tot bate g`ndul s\ cum-
p\ra]i un ceas, sparge]i pu[cu-
li]a cu economii pentru rata la
ma[in\! {i pe cele ale priete-
nilor, eventual ale prietenilor
prietenilor vo[tri, c\ci pentru un
ceas cu cuc pre]urile ajung p`n\
la 2.500 de dolari.

***

M-am r\t\cit c\ut`nd oferte
avantajoase, care `]i permit s\
economise[ti p`n\ la 50 de do-
lari. Iar de Cr\ciun se anun]\ pro-
mo]ii pe care n-ar trebui s\ le
rata]i! Link-urile le g\si]i voi.

~n scurt timp, cei care lucrau
manual ceasurile cu cuc au

disp\rut, l\s`nd loc unor adev\rate
ateliere de produs ceasuri

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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teorie [i practic\ pop-cultura
)

Am fost dintotdeauna u[or oripilat de g`ndul
c\ va veni [i timpul s\ plec `n c\t\nie. C\
armata te face b\rbat, c\ f\r\ ea nu se uit\
fetele la tine [i nu po]i s\ te ̀ nsori. Am str`ns
cu stoicism din din]i c`nd, `ntr-a doi[pea,
ne-au aliniat `n sula goal\ `n fa]a comisiei de
recrutare [i a trebuit s\ defil\m `n fa]a ma-
rilor generali desfigura]i de rachiu.

Aveam cele mai frumoase descrieri ale vie-
]ii cazone de la cuno[tin]e. {i, dac\ ar fi s\
fac un top al activit\]ilor soldatului român,
cred c\ ar fi a[a:
! pe locul trei s-ar afla m\suratul holului

cu b\]ul de chibrit, sub atenta
supraveghere a caporalului care,

prietenos, `]i mai trage c`te un [ut `n
burt\ ca s\ `]i fortifici abdomenul;

! pe locul doi cred c\ a[ pune ]ambalul,
un frumos obicei nocturn prin care e[ti
`ntors de c\tre camarazi, prin somn, cu
tot cu pat, strivindu-]i colegial mecla de
parchetul unit\]ii;

! namb\r oan, z\ best \v ol, nedetronat
de multe decenii, `ncercat de tata [i
bunicu�, r\m`ne scosul pi[atului din
veceu cu [nurul de la bocanc, cu doi
caporali urin`nd p\rinte[te pe m`inile
tale; chintesen]a armatei, rezumatul
absolut.

{tiam c\ de armat\ scapi dac\ ai anumite
probleme cum ar fi platfus sau degete lips\ pe
la m`ini. A[a c\, din dou\ `n dou\ luni, me-
dicii `mi puneau piciorul `n ghips, ne`n]ele-
g`nd nici `n ruptul capului de ce `i tot rugam
s\ mi-l trag\ invers. {i, cum nu reu[eam s\-mi
confec]ionez un platfus ca lumea, am `nce-
put s\ am diverse accidente casnice, soldate cu
pierderea treptat\ a unui num\r considerabil
de dege]ele. Ajunsesem cu dou\ cioturi, dar
m\car eram sigur c\ scap de c\t\nie.

P`n\ c`nd, acum dou\ zile, g\sesc un ziar
pe strad\. M\ descal] ca s\-l pot r\sfoi [i
aflu o formidabil\ veste. Gata cu armata. Vom
fi o na]ie de burlaci, dar am sc\pat. O lacrim\
de fericire mi-a br\zdat obrazul� Doamne,
c`te degete au trebuit s\ cad\ pentru ]ara asta!

SS

Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Gata, tata, nu mai fac armata

Bobo

Ceasurile din ]ara lui Immanuel

Primul ceas atomic construit `n 1949 de c\tre Biroul American de Standarde;
`n imagine, directorul BAS, Dr. Edward Conton, al\turi de Dr. Harold Lyons

Pata Monic\i se scoate
cu sifon Coco[
Afacerea Watergate a r\sturnat un pre[edinte [i a dat cu fundu-n
sus `ntreaga clas\ politic\ american\. Sexgate-ul anilor �90 i-a
adus lui Bill Clinton o pat\ pe memoria colectiv\, arunc`ndu-l `n
afara politicii. }igaretele noastre, unu, doi, trei, nou\, ][pe, c`te-or
mai fi fost, n-au provocat nici un cutremur serios `n r`ndul puterii
[i opozi]iei. La fel, toate afacerile cu iz de western postmodern,
`n care au fost implica]i alde Berceanu, V`ntu, Vlas, St\noiu,
Iacubov, Hayssam [i tot neamul lor de [mecheri made in Roma-
nia. Ceea ce une[te pove[tile americane cu astea române[ti nu
se reg\se[te a[adar nici `n rezultatele la vot, nici `n demisii, c\-
tu[e sau z\brele. �Gate�-urile lor [i �gate�-urile noastre se unesc
`ntr-un singur punct, sau mai multe, de la caz la caz; e vorba de
punctele de rating pe care le fac talk-show-urile unde se spal\
[i petele de pe izmenele domni[oarei Lewinski, [i lacrimile Pri-
mei Doamne, [i [uieratul lui V`ntu, [i z`mbetul de iepure viclean
al lui Ion Iliescu.

Un singur lucru deosebe[te felul `n care se face talk-show la
noi [i �la ei�: probele evidente. Toate astea s`nt clare ca lumina
zilei, dac\ te treze[ti, cumva, `ntr-un talk-show de-acolo: fie c\
ascul]i, `n arhiv\, emisiunile lui Edward R. Murrow, fie pe cele
ale lui Larry King, n-ai s\ tr\ie[ti niciodat\ cu impresia c\ se dez-
bate c`t de puternic arde soarele, de[i afar\ este noapte plin\. �La
ei�, exist\ expresia �beyond any doubt�, adic\ �`n afara oric\ror
dubii�. La noi, dubiile ne conduc existen]a [i ne m\soar\ pa[ii.

N-am tr\it, poate, niciodat\ at`t de puternic sentimentul c\, `n
afara gripei aviare, ne mai amenin]\ o pandemie (care, se vede
treaba, pe unii i-a lovit `n plin), ca luni seara, 24 octombrie.

Pe B1TV, domnul Coco[ `ncerca s\ demonstreze c\ n-a vrut
s\-l ating\ nici m\car cu o floare pe reporterul �Evenimentului
zilei�, c\ruia i-a propus niscaiva cadouri �prietene[ti�. Asta, de[i
orice om putea asculta caseta `n care so]ul Elenei Udrea `i
oferea diverse cadouri ziaristului, a[a, c\ tot s`ntem oameni [i
tre� s\ ne iubim aproapele. {i, ca orice �rumân� adev\rat, domnu�
Coco[, v\z`ndu-se la ananghie, a `nceput s\ trag\ rafale `nspre
to]i afaceri[tii pe care d`nsul `i cuno[tea [i care, la un moment
dat, i-au provocat angoase. �Geaba caset\ pe care se aude clar
c\�, �geaba ziaristul `i puncta la telefon chestiuni de bun-sim],
�geaba exista un prezentator `n studio, unul care, m\car de
dragul bunului-sim] al eviden]ei, ar fi fost dator s\-i dea vreo
dou\ vorbe peste figur\. Se vede treaba, Radu Moraru n-a avut
cojones, la fel cum, ̀ n urm\ cu c`]iva ani, nici Marius Tuc\ n-a avut,
atunci c`nd s-a aflat fa]\ `n fa]\ cu SOV. A[a, din discu]ie, am
r\mas cu ideea c\ po]i s\ ai `nregistrate oric`te casete clare ca lu-
mina zilei, c\ domnu� Coco[ tot ̀ n fecioar\ neprih\nit\ o s\ pozeze.

~n paralel, la televiziunea-nedecomandat\-disconfort II-vede-
re-spre-Pipera, se �dezb\tea� dac\ ho]ul aflat pe proprietatea
so]ilor Iovan a apucat s\ intre `n cas\ sau a fost `mpu[cat `n
curte; dac\ a fost crim\ sau legitim\ ap\rare, dac\, de ce, c`nd,
unde, cum� Nu mai conta c\ se f\cuse deja un raport balistic,
c\ se realizase reconstituirea. Dan Diaconescu mergea din nou pe
s`rm\, vr`nd s\ ne fac\ s\ credem c\ el, de fapt, p\[e[te, mesia-
nic, pe ap\.

~mi amintesc, acum, ce l-a `ntrebat Jay Leno pe Clinton, invi-
tat `ntr-o emisiune, `n timpul Sexgate-ului: �What the hell was in
your head, mr. President?�. Dac\ scandalul `n cauz\ s-ar fi pro-
dus `n România, probabil c\ ast\zi Bill Clinton ar fi fost imaginea
unei campanii finan]ate cu fonduri PHARE, de propov\duire a
monogamiei. Ce pana noastr\!



Grupaj realizat de
George Onofrei

România a participat anul
acesta la cel mai mare
t`rg de carte din Europa cu

un stand na]ional de 96 de metri
p\tra]i. Designerul a fost R\z-
van Luscov, de la Universitatea
de Arhitectur\ �Ion Mincu� din
Bucure[ti. 56 de edituri au dorit
s\ fie prezente `n standul na]io-
nal: 25 dintre ele au expus `n
39 de module personalizate, 22
`n spa]iul comun, iar 13 (unele
prezente [i printre cele 25 amin-
tite anterior) au fost cuprinse
`ntr-un spa]iu numit Art/Travel,
dedicat albumelor [i c\r]ilor fru-
moase despre România [i arta
româneasc\. Printre participan]i
s-au num\rat Humanitas, Polirom,
Paralela 45, ALL, ALL Beck,

Curtea Veche, Nemira, RAO, Ni-
culescu, Vinea, Dacia, Pandora-
M etc.

�Standul na]ional a fost, `n
sf`r[it, unul la nivel european�,
a declarat Denisa Com\nescu,
director editorial al Polirom. �A
fost, `ntr-adev\r, un stand na-
]ional, care a putut rivaliza cu
cele ale altor ]\ri ex-socialiste �
Ungaria, Slovacia, Polonia etc. �,
chiar dac\ a avut o dimensiune
mai mic\�, a spus, la r`ndul s\u,
Radu Dimitriu, directorul Editu-
rii ALL Beck.

Interesul  pentru  literatura
român\  este  deja  mai  mare

Cele trei cataloage de promova-
re a unor titluri semnate de au-
tori români `n ultimii cinci ani

au fost realizate de Asocia]ia E-
ditorilor [i Institutul Cultural
Român. Ele au grupat c\r]ile pe
trei domenii de editare � �Li-
terature. Fiction and criticism�,
�Social Sciences� [i �Art. Tra-
vel� � [i au fost publicate `n
limba englez\ `n traducerea lui
Alistair Blyth. Potrivit AER, a-
ceste cataloage marcheaz\ de-
butul unui program de sus]inere
financiar\ a traducerilor din au-
tori români pentru editorii str\-
ini, realizat de ICR.

Denisa Com\nescu sublini-
az\ importan]a transpunerii pla-
nului `n realitate: �Cu aceste
cataloage, ne-am apropiat `ncet-
`ncet de Europa. Mul]i editori
str\ini le-au luat. Al doilea pas
care trebuie f\cut este finan]area
traducerii unor autori români�.

Directorul editorial al Editurii
Polirom crede c\ `n anii urm\-
tori e nevoie de �mai mult\ siste-
matizare pentru promovarea
literaturii române�. �Cele trei
cataloage s`nt un pas esen]ial.
Dup\ aceea, trebuie munc\ de
presiune din partea editorilor
români care public\ literatur\ ro-
mân\ [i munc\ de convingere c\
literatura român\ merit\. Româ-
nia intr\ `n UE [i e un spa]iu
destul de necunoscut, dar inte-
resul e deja mai mare�, a mai
spus Denisa Com\nescu.

~n cele cinci zile de t`rg,
standul României a g\zduit o
recep]ie pentru colaboratorii
str\ini ai editorilor români parti-
cipan]i, prezentarea c\r]ii Este
sau nu este Ion de Herta Müller
(ap\rut\ la Editura Polirom), o dez-
batere despre Securitate la care
au luat parte scriitoarea originar\
din România [i Horia-Roman Pa-
tapievici, dar [i o discu]ie de-
spre programul �Sibiu � Capital\
Cultural\ European\ 2007�.

�Pentru prima dat\ a avut loc
o recep]ie la standul României,
care a fost plin�, spune Radu
Dimitriu, directorul ALL Beck.
Acesta crede c\ e loc de mai bi-
ne `n anii urm\tori. �Ar fi, poate,
nevoie de un stand mai mare. Dar
cel pu]in acela[i lucru ar trebui
f\cut [i la anul. P`n\ se mai `nz-
dr\vene[te financiar Ministerul
Culturii, nivelul nu trebuie s\
coboare, pentru c\ ar fi p\cat de
Dumnezeu. Anul acesta am `n-
dr\znit [i eu s\-mi chem par-
tenerii `n stand�, a m\rturisit
Dimitriu.

IIssttoorriiaa  FFrruummuussee]]iiii ��  eeddii]]iiee  `̀nnggrriijjiitt\\  ddee  UUmmbbeerrttoo  EEccoo

Editura RAO continu\ seria lucr\rilor de art\, estetic\ [i arhitectur\
cu o carte remarcabil\, `n edi]ie de lux, o extraordinar\ istorie a Fru-
mosului, volum ce poart\ amprenta celebrului Umberto Eco.

Lucrarea, ilustrat\ cu zeci de capodopere artistice ale tuturor timpu-
rilor, nu este totu[i o istorie a artei propriu-zis\ [i nici doar o carte de
estetic\ despre conceptul de Frumos. Premisa de la care porne[te
este c\ Frumuse]ea, cu majuscul\, nu a fost niciodat\ o valoare ab-

solut\ [i imuabil\, ci a cunoscut varii iposta-
ze `n func]ie de timp [i spa]iu, [i aceasta nu
numai `n ce prive[te Frumuse]ea fizic\ (a
femeii, a b\rbatului, a naturii), ci [i `n ce pri-
ve[te Frumuse]ea divinit\]ii sau a ideilor.
F\r\ idei preconcepute, textul analizeaz\
cronologic acele lucruri pe care oamenii
le-au considerat frumoase [i au `ncercat s\
le imortalizeze: natura, trupul omenesc, cos-
mosul, dar [i raporturile matematice, lu-
mina, Dumnezeu [i Diavolul (c\ci exist\ [i
o frumuse]e a r\ului).

Editura RAO, 440 de pagini,
139.90 RON

Vai de cafelele mele!
C`nd am `nceput s\ beau zilnic, ceremonios, cu dichis [i ples-
c\ieli de limb\, p\truns de importan]a viciului domestic, la `n-
dem`na oricui, cafea? Cred c\ la Dolhasca! Zic domestic pentru
c\ obiceiul l-am deprins de la nevast\-mea, prima... Aveam un
somn destul de fragil, niciodat\ nu z\ceam `n orele dimine]ii `n-
cleiat `n vise [i cearceafuri, ochii mi se holbau brusc, mintea era
limpede, trenul care trecea la c`]iva metri de cas\ `mi crea
impresia c\ s`nt t\iat voios `n dou\, cu timpul m\ obi[nuisem. Nu
ar fi fost nevoie de nici un stimulent ca s\ realizez dintr-o dat\
camera uria[\, soba dubl\ de teracot\, dulapul enorm, av`nd
ve[nic deasupra, ordonate pe foi desf\cute de ziar, mere de di-
ferite soiuri, parfumate, galbene, ro[ii, verzui... Dar m-am mo-
lipsit... Fierbeam rapid apa pe aragazul din buc\t\rioara impro-
vizat\ (de fapt, un antreu), ad\ugam trei linguri]e de cafea, `n-
doiam lichidul cu lapte (ca orice ageamiu!) [i, a[ezat pe una
dintre treptele de ciment din pragul u[ii, contemplam fericit
curtea, copacii, drumul, calea ferat\, bariera, cantonul... Deseori
o surprindeam pe eleva Milica, matinal\, sub]iric\, ml\die, cu
gura mu[cat\, `ntorc`ndu-se sp\[it\, cu ochii `n terasamentul de
pietri[, c\lc`nd gr\bit\ din travers\ `n travers\... Venea de la
muncitorii din balastier\, trebuia s\ se spele cu grij\, s\-[i ]in\
comprese reci pe buze, s\-[i schimbe fusta [i bluza pu]ind a
tutun ieftin... [i s\ se duc\ silitoare la [coal\... Cafeaua c\p\tase
un gust delicios! M-am `nr\it, m-am rafinat! Nu mai turnam nici
o pic\tur\ de lapte, am renun]at definitiv la zah\r. Experimentam
fel de fel de combina]ii personale, cu sim]urile a]`]ate de lecturi,
amestecate [i ele savant, `ncuind u[a cu [peraclu (proprietarul
ne dase o singur\ cheie, de alam\, iar nevast\-mea, ca s\ nu o
pierdem, o legase de stetoscopul ei; eu nu aveam!), pun`nd o
p\tur\ `n geamul cu gratii c`rlion]ate floral (odaia fusese pl\nuit\
de gazd\ s\ devin\ pr\v\lie, deci protejat\ de eventualii ho]i!),
cel dinspre gr\dini]a cu crini [i melci bloc`ndu-l pe cel\lalt (d`nd
`ntr-un spa]iu concentra]ionar, destinat g\inilor vagante),
astup`ndu-l total c-un frigider imens, `mpins acolo `mpreun\ cu
vizitiul [i [oferul de pe salvarea de la spital... Un bec de 500 de
kilowa]i, c`t un balon, ilumina feeric, extravagant, plutitor
`nc\perea f\r\delegilor mele: citeam, sorbeam, ]op\iam exaltat
pe covoare, uneori scriam versuri periculos de naive, ca sub
dictare, le intonam cu glas tare, grav, convins, adev\rate imnuri
na]ionale, oprindu-m\ ]eap\n, vertical, cu m`na la invizibilu-mi
cozoroc al [epcu]ei de `nger posedat. Nimeni [i nic\ieri `n lume
nu tr\ia o bucurie mai mare ca a mea!!! Desigur, cantit\]ile de
cafea `nghi]it\ cre[teau treptat. Nu mai pridideam s\ clocotesc
apa, foloseam o oal\ de ciorb\, apoi o g\leat\, `n fine, un cazan
de rufe... Devenisem dependent de cisterne!!! Conectat perma-
nent, ca la terapie intensiv\, mi se administrau perfuzii bestiale
de cofein\ pur\. Fiindc\ am ajuns p`n\ aici... Atunci am desco-
perit `ntr-un volum de coresponden]\ de-al lui Balzac o chestie
demn\ de geniul s\u: tipul m`nca [i za]ul!!! Cu lingura, cu
polonicul! Imediat i-am urmat exemplul. Rezultatul a fost teribil.
Peste o vreme, `mbibat de Comedia uman\, am produs Infer-
nala comedie. M-au `nchis. Dup\ ani grei de temni]\ la ocnele
de sare radioactiv\ fui gra]iat. Astfel am devenit Cer[etorul de
cafea! Ruga]i-v\ pentru sufletul meu...

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL

carte printre r`nduri

SSEEMMNNAALL

Pentru prima dat\ `n ultimii ani,
România s-a prezentat cu un stand la
nivel interna]ional la cel mai
important t`rg de carte din Europa �
T`rgul de la Frankfurt. {i tot pentru
prima dat\ au fost realizate cataloage
de promovare a titlurilor semnate de
autori români. Pare s\ fi trecut moda
standurilor organizate pentru a
promova ni[te func]ionari culturali,
care alc\tuiau delega]iile oficiale [i
care �st\teau pur [i simplu la stand [i
tr\geau la m\sea!� (dup\ declara]iile
secretarului de stat `n Ministerul
Culturii [i Cultelor Ioan Onisei, f\cute
`n �Suplimentul de cultur\� acum
c`teva luni). Herta Müller [i
Horia-Roman Patapievici au fost
vedetele standului românesc,
organizat `n acest an de Asocia]ia
Editorilor din România (AER).
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Evenimentul care a str`ns cei mul]i invita]i
la standul României de la Frankfurt
a fost  lansarea [i lectura Hertei Müller
din volumul Este sau nu este Ion

Editorii despre participarea României la T`rgul Interna]ional de Carte de la Frankfurt:

�~n sf`r[it, un stand
la nivel european�
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O via]\ plin\ de aventuri, precum cea a unui erou de roman, un tempe-
rament vulcanic, o imagina]ie de nest\vilit, un spirit nelini[tit, care tr\-
ie[te pe mai multe continente, parc\ de fric\ s\ nu prind\ r\d\cini. Per-
sonalitatea lui Alexander Hausvater nu poate fi prins\ `n paginile unei
c\r]i, dar spectacolele sale de teatru, `n
care a transferat parte din ceea ce este,
merit\ privite mai de aproape. Este ceea
ce `[i propune volumul M\[tile lui Alex-
ander Hausvater de Cristina Modreanu,
recent editat de Funda]ia Cultural\ �Ca-
mil Petrescu� [i revista �Teatrul Azi�, `n
colec]ia Galeria teatrului românesc, `n-
grijit\ de criticul de teatru Florica Ichim.

Volumul M\[tile lui Alexander
Hausvater a fost lansat duminic\,
23 octombrie, la Teatrul Na]ional
din Ia[i, `n deschiderea
Festivalului de Teatru �Avram
Goldfaden�

�Scriitura testicular\�
n-a murit! (2)

�Aceast\ dispari]ie progresiv\ a rela]iilor umane pune romanului
anumite probleme.�

Michel Houellebecq � Extinderea domeniului luptei

Vom afirma c\ scriitura testicular\ vine pe filier\ rus\ sau
interbelic american\ [i presupune: un story tare, personaje [i
scene. Toate acestea s`nt lucruri de neconceput, groaznice [i de
c\cat. }in `ns\ de adev\rul unei necesare teleologii a romanului.
O prostie. Tot H. (tat\l lor, 23 octombrie, 2005, dixit), spune:
�Scrisul descrie, delimiteaz\. Introduce un dram de coeren]\, un
strop de realism. Ne b\l\cim mai departe `ntr-o cea]\ `ns`ngera-
t\, `ns\ exist\ c`teva repere�. Spune asta tot `n Extinderea�, poa-
te cea mai adev\rat\ scriere a lui, de[i ce a urmat s`nt chestii mai
mi[to de citit, mai mult �romane�.

Mai afirm\m c\ prejudecata �scriiturii etc.� va mai dura mult
pe aici. E verificabil\ afirma]ia prin cercetarea diverselor verdic-
te critice acordate de prin �90 `ncoace, mai simplu � ascult`nd ce
zic oamenii de diferite v`rste. Dac\ vorbesc literatur\, vorbesc
de c\r]i `n care �mai [tii, c`nd intr\ acela-n c`rcium\ [i zice��.
Scene, ca un banc, de care ne-amintim cu drag. Preda, Gro[an,
anecdota [i scrisul. Postul\m c\ a mai scrie a[a, cu poveste
tare, scene [i (terifiant!) personaje memorabile, `nseamn\ s\ r\-
m`i un biet hipiot, demn de afec]iune prin mil\.

Dac\ nu, la fel de r\u, s\ ajungi autor exotic (c\ci estic), ceva
gen Kusturica. Trenul de noapte, ca volum, e de manual pentru
ceea ce zic acum. Prin urmare, nu m\ obosesc s\ nuan]ez.

A[a cum e aiurea s\ spui bancuri la mas\, e la fel de aiurea
s\ faci proz\ anecdotic\ cu sentiment. E retard. {i ce s\ facem, ce
s\ facem, f\r\ aceste ingrediente necesare (personaj, story, sce-
ne)? S\ facem psihologisme? S\ facem chestii obositoare? S\ nu.

R\spunsul meu specific (al meu fiind) e s\ ne g`ndim c\
�sigur, ne d\m num\rul de telefon, `ns\ de regul\ telefon\m
pu]in (�) crede]i-m\, cunosc via]a; blocajul e total� (M. Houelle-
becq, doar din el cit\m azi). ~n acest teritoriu ar trebui s\ vedem
cum ne descurc\m, cumva. E vorba, mai mult dec`t oric`nd, de
o singur\tate rece [i calm\, invincibil\. Inevitabil, reac]iile noastre
s`nt simulacre. Nimic din presupusa teleologie a unui roman nu
ar trebui s\ reziste asaltului. ��dar ne revedem foarte rar.�

Ce altceva dec`t o voce/atitudine pe care s\ pici [i tu ai mai
putea a[tepta de la gratuitatea de literatur\? A se re]ine, nu vor-
bim nicidecum de un oarecare consens ideatic. Acesta poate
lipsi cu des\v`r[ire. ~n schimb, o bun\ situare a gustului n-ar
strica deloc. Numai eu [tiu c`t\ proz\ t`n\r\ e definitiv rock\r\
sau optzecist\ [i a[a mai departe. E mare lucru s\ [tii unde te
plasezi ca influen]\, apel la autoritate [i ce mai urmeaz\, nu-i
a[a? Hai, cu tupeu, nu-]i trebuie mult\ minte ca s\-]i dai seama
c\, s\ zicem, Andrei Gheorghe, Ada Milea, �frumo[ii nebuni� `n
general, nu-s de-acolo.

~mi propun s\ fac un serial din asta, eventual cu exemple pe
text [i a[a mai departe. S`nt chestiile mele de artist (to]i `[i spun
astfel), f\r\ o super`n\l]ime teoretic\.

Scriitura testicular\ n-a murit! e ca Punk�s not dead de pe
zidurile anilor �90. ~nduio[\tor [i tot ce mai `ncape. ~n acela[i
timp, un cancer abia prezent. Altfel, s-a uitat gagic\-mea pe ar-
ticol [i s-a ofticat c\, cic\, prea dau tare pe Houellebecq, ca [i
cum� Tot ce a ob]inut a fost c\ m-am ambalat [i eu c`t s\ zic
(ast\zi) c\-i cel mai mare scriitor, s\ moar\ du[manii lui!

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE

printre r`nduri carte
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Unii au spus c\ standul
României a fost printre cele
mai frumoase dintre cele ale
]\rilor postcomuniste. Au venit
foarte mul]i agen]i [i editori
str\ini s\ ne viziteze. Dar
evenimentul care a str`ns foarte

mul]i invita]i a fost cel de pe
21 octombrie, de fapt, un dublu
eveniment, prilejuit de lansarea
[i lectura Hertei Müller din
volumul Este sau nu este Ion,
publicat de Polirom cu CD
Audio, realizat `mpreun\ cu
sec]ia român\ a Deutsche
Welle, redactor:Rodica Binder.
A urmat un dialog despre
repercusiunile Securit\]ii
asupra noastr\. Herta Müller a
str`ns foarte multe
personalit\]i, scriitori str\ini,
traduc\torii autoarei, profesori,
studen]i de la diferite
universit\]i germane, agen]i
literari, jurnali[ti str\ini.
Rodica Binder a `nregistrat tot
evenimentul pentru Deutsche
Welle. Anul acesta a fost un
singur astfel de eveniment, care

a polarizat interesul str\inilor
pentru standul României. 

S-a c\utat la Frankfurt `n
primul r`nd literatura
american\ [i apoi cea englez\,
ca de obicei. Am constatat o
comercializare [i mai mare a
sectorului de carte de fic]iune,
se caut\ foarte mult
thrillerurile [i numero[i editori
români s-au orientat c\tre
acestea. De asemenea, din nou
un mic boom al literaturii sud-
americane, cu autori noi, foarte
bine prezenta]i. Ini]iativa ICR-
ului [i a AER-ului de a face
cataloage de prezentare a
autorilor români `n limba
englez\ pe fic]iune-eseu este
foarte bine venit\. Acesta este
un prim pas de a prezenta un
set de autori români care s\
ajung\ la editorii str\ini.

Pachetele respective au st`rnit
interesul, au venit mul]i editori
[i agen]i literari care au fost
surprin[i s\ vad\, `n sf`r[it, [i
la standul României asemenea
materiale informative. Chiar
am avut `nt`lniri cu agen]i
literari [i editori anglo-
americani, care deocamdat\ au
o mic\ reticen]\. Literatura est-
european\ se vinde mai greu,
`ns\, ]in`nd cont c\ vom intra
`n Uniunea European\, spa]iul
românesc va fi unul cu un
exotism aparte.

C\r]ile prezentate la acest
t`rg s`nt poten]ialele mari titluri
de la sf`r[itul lui 2006 [i mai
ales din 2007. Bine`n]eles c\
am f\cut oferte pentru c\r]i
care ar putea deveni
bestselleruri, c\r]i de bun\
calitate literar\.

Din punctul meu de vedere [i al multor par-
ticipan]i la t`rg cu care am avut ocazia s\
stau de vorb\, a fost cea mai bun\ prezen-
tare a României la Frankfurt din ultimii ani,
poate chiar din ultimii 15-16 ani. Pentru
prima oar\ am avut un stand coerent, un
stand `n care nu `]i era ru[ine s\ intri [i care
era `n aceea[i m\sur\ atr\g\tor, prietenos,
`nc\p\tor [i, a[ spune, chiar complex. De[i
num\rul editurilor a fost mai mic, cred c\
am putut avea o imagine destul de complet\
a ceea ce `nseamn\ industria editorial\ din
România. A fost un t`rg � f\r\ a c\dea `n
mania superlativelor � pl\cut. Ca niciodat\,
a existat [i material promo]ional, au existat
ni[te mape `n care au fost prezentate lucr\ri
din ultimii ani ale autorilor români � o cate-
gorie de literatur\, una de istorie, una de
literatur\ confesiv\ [i, `n fine, c\r]i fru-
moase. Cataloagele au fost realizate de c\tre
AER cu un sprijin din partea ICR. Toate aces-
tea au contribuit la crearea unui aer de nor-
malitate, adic\ lucrul cel mai greu pentru
România.

Cred c\ [i num\rul acelora care au vizi-
tat standul a fost mai mare dec`t p`n\ acum.

~n al]i ani c`nd am fost, aerul acela de
precaritate estetic\ a standului românesc
`nl\tura poten]ialii vizitatori. De data aceasta,
f\r\ a fi fost neap\rat asaltat, standul s-a
bucurat de o apreciere peste m\sura efortu-
rilor care s-au depus pentru a fi la un nivel
competitiv.

Am participat la lansarea c\r]ii Hertei
Müller, Este sau nu este Ion, un volum
foarte simpatic de poezii create `ntr-o mani-
er\ suprarealisto-letristo-dadaist\ [i a[a mai
departe, construit\ cu mult\ c\ldur\, [i la
dezbaterea cu Horia-Roman Patapievici [i
Herta Müller pe tema Securit\]ii `n socie-
tatea român\ actual\. A fost o dezbatere ex-
trem de vie, `n care s-au spus lucruri nu nu-
mai adev\rate, dar [i dureroase, cu o parti-
cipare nea[teptat de numeroas\. 

V\ spun acum un lucru anecdotic: `na-
inte de dezbatere fusesem la un etaj supe-
rior, unde se aflau standurile fran]uze[ti, [i
`ntr-o zon\ rezervat\ forumurilor [i confe-
rin]elor se discuta pe o tem\ oarecare. Ei
bine, lucrurile ar\tau mai bine dec`t la noi,
erau doi domni care vorbeau la ni[te
microfoane foarte frumoase, `ns\ `n sal\ nu

se aflau dec`t al]i doi oameni. Am avut un
fel de tres\rire t`mpit-patriotic\ `n momen-
tul `n care am v\zut c\ Herta Müller [i Horia-
Roman Patapievici se bucurau chiar de un
public numeros, care st\tea [i `n picioare,
s-a [i dep\[it ora la care trebuia s\ se ter-
mine evenimentul.

~n public erau români din Germania, dar
[i editori, oameni din domeniul c\r]ii,
foarte interesa]i `n principal de Herta Mül-
ler, care e o personalitate bine cunoscut\
acolo, chiar celebr\, [i care voiau s\ o vad\
discut`nd pe o tem\ ce suna, pentru ei, mai
exotic � Securitatea.

Aproape 300.000 de vizitatori `n cinci zile
{i pentru organizatorii de la Frankfurt, edi]ia de anul acesta a fost una de succes, potrivit primelor date. Evenimentul a reunit un
num\r record de expozan]i: peste 7.200 din 101 ]\ri. Circa 280.000 de vizitatori au trecut pragul t`rgului din 19 p`n\ `n 23
octombrie, care a str`ns `n opt s\li imense circa 350.000 de c\r]i.

Vizitatorii au avut ocazia s\ `nt`lneasc\ vedete precum scriitorul britanic Nick Hornby (autorul volumului Febra stadioanelor,
ap\rut `n române[te la Polirom), actri]a Isabella Rossellini [i regizorul de film Wim Wenders. Jurgen Boos, directorul T`rgului de la
Frankfurt, sus]ine c\ evenimentul, cu rata sa de cre[tere de 6%, este una dintre pu]inele manifest\ri de acest gen cu tradi]ie care
continu\ s\ se dezvolte.

Mircea  Mih\ie[,  vicepre[edintele  Institutului  Cultural  Român:

�La Frankfurt am avut imaginea complet\ a industriei editoriale din România�

Denisa  Com\nescu,  director  editorial  al  Editurii  Polirom:

�O comercializare [i mai mare a sectorului de carte de fic]iune�



Interviu de R. Chiru]\

Ce s-a schimbat la Uniunea
Scriitorilor din România (USR) de
c`nd a]i preluat dumneavoastr\
pre[edin]ia, `n iunie anul acesta?

S-au schimbat foarte multe. Eu s`nt `nc\ `n
perioada de gra]ie pe care am solicitat-o [i
mi-a fost acordat\ pentru evaluare-reevalua-
re, dar, `n acela[i timp, am pus `n mi[care
ma[in\ria: am rev\zut `ntregul program a-
nual, am renun]at la o parte dintre activit\]i,
am p\strat altele, toate urm`nd a fi stabilite
definitiv printr-o hot\r`re a consiliului USR,
pe 10 noiembrie. Schimb\rile s`nt importan-
te: alt tip de colocvii, alt tip de `nt`lniri �
cele care r\m`n au formatul schimbat. ~n al
doilea r`nd, am stabilizat un pic starea finan-
ciar\ a Uniunii, am `nceput s\ colect\m taxa
de timbru, care nu a fost niciodat\ adunat\.

Ce s-a `nt`mplat de nu a fost
colectat\?

De[i legea privind taxa de timbru dateaz\ de
aproape 10 ani, normele de aplicare au ap\-
rut abia `n 2003 [i nimeni nu s-a sinchisit s\
adune ace[ti bani. A existat o tentativ\ a lui
Lauren]iu Ulici, `ncununat\ de insucces � n-a
primit r\spuns nici de la Ministerul de Fi-
nan]e, nici de la Ministerul Culturii. Or, `n
momentul de fa]\ avem deja protocoale
semnate cu principalele edituri din ]ar\, cu
principalii difuzori [i libr\rii. Totodat\,
`ncerc\m o modificare a legii care s\
specifice mai limpede de unde se colecteaz\
ace[ti bani [i unde se adun\. Revenind la
schimb\rile pe care le-am f\cut, trebuie spus
c\ am inaugurat o serie de programe care par
a interesa pe foarte mul]i, cum ar fi lecturile
publice. Am ob]inut finan]are pentru 100 de
lecturi la care vor participa, pe bani, scrii-
tori din toat\ ]ara.

Par a interesa pe cine: pe scriitori
sau pe public?

Ele se adreseaz\ publicului larg, `n special
t`n\r, de aceea am [i `nceput programul la
Colegiul �Sf. Sava� din Bucure[ti. Poate
veni oricine, totul e s\ se fac\ o bun\ pro-
movare. Cred c\ oamenii vor fi mai inte-
resa]i s\ asculte, pentru c\ se vor sim]i mai
aproape de televizor dec`t de carte. S-ar
putea s\-i p\c\lim. N-am o certitudine, `n-
cerc\m tot, dar oricum e un pas care trebuia
f\cut.

Ce schimb\ri s`nt la
capitolul
cheltuieli?

Cheltuieli nu am a-
vut destule, deocam-
dat\. St\m `ntr-o
cl\dire care ar trebui
renovat\, dar, fiind
de patrimoniu, ne
trebuie aprobare [i,
evident, sprijin, pentru
c\ ne dep\[e[te costul.
Nu pot s\ schimb nici re-
]eaua electric\, ve-
che de jum\-
tate de se-
co l ,

nu pot s\ pun becuri mai mari de 40W, pen-
tru c\ risc\m s\ explodeze. De asta m-am
gr\bit s\ asigur\m cl\direa, dac\ p\]im ceva
s\ recuper\m� Trebuie s\ repar\m acope-
ri[ul, deoarece acum dou\ zile, aici, la mine
`n birou, ploua � [i se degradeaz\ tot. S`nt o
mul]ime de lucruri pe care le vom mi[ca
dac\ ne intr\ [i banii din taxa de timbru.
Avem s\li care nu s`nt practice, fiind de-
gradate, avem o arhiv\ la care nu putem
umbla, biblioteca este supra`nc\rcat\. Pe de
alt\ parte, am m\rit salariile tuturor celor
care ]in de USR, le-am m\rit bini[or. C`nd
am v\zut ce salarii aveau, m-am speriat,
m-am `ngrozit. La �România literar\�, unde
tr\im de azi pe m`ine, se dau salarii mai mari.
L-am `ntrebat [i pe fostul pre[edinte Eugen
Uricaru, �De ce n-a]i spus, domnule?�. �S`nt
confiden]iale salariile�, mi-a r\spuns. S`nt
ridicole, nu confiden]iale! ~n fine, `ncerc\m
s\ ob]inem un nou statut, termenul pe care
eu l-am dat este martie 2006. La primul
consiliu din noiembrie o s\ adun\m primele
propuneri�

Ce se va schimba
[i ce va fi p\strat?

Vrem s\ fie mult mai func]ional [i mai adap-
tat nevoilor actuale, adic\ ale unei institu]ii
care trebuie s\ se sus]in\ singur\ [i care tre-
buie s\ apere interesele unor oameni � majo-
ritatea neajutora]i. Nu mai e ca `n comu-
nism, c`nd totul era centralizat [i aprobat de
organele de partid [i de stat. Acest statut fu-
sese schimbat dup\ 1990, dar nu suficient.
Totu[i, USR va r\m`ne o asocia]ie tripl\:
profesional\, sindical\ [i civic\. 

At`t timp c`t din cei aproape 2.400 de
membri jum\tate s`nt oameni b\tr`ni, cu pen-
sii mici, care nu mai public\, s`ntem obliga]i
s\ r\m`nem un fel de sindicat. Noi trimitem
m`ncare acas\ unui num\r de scriitori
b\tr`ni care nu se mai pot deplasa. Al]ii vin
[i m\n`nc\ pe banii no[tri aici, la sediu,
unde exist\ un restaurant privat. N-avem
cum altfel, ar `nsemna s\ `i condamn\m.
Ce va fi peste c`]iva ani, vom vedea...

Declara]i c\ `n USR exist\ [i tineri,
doar c\ nu au activitate. Ce
presupune a avea activitate?

Activitatea scriitorilor const\ `n implicarea
lor `n diferite proiecte ale Uniunii:�Zile [i
nop]i de literatur\�, la Neptun, o mul]ime de
ac]iuni care se petrec `n filiale, �Colocviul
literaturii de tineret�, pe care `l invent\m de
la anul [i am dori s\ vin\ aici at`t membri,
c`t [i nemembri ai USR tineri scriitori � noi
nu vom face dec`t s\ le asigur\m cadrul [i
banii de care au nevoie s\ se adune, `n rest,
pot s\ discute liber. Apoi, mai pot participa
[i la lecturile publice pe care le organiz\m [i
unde le d\m ni[te bani. Asta e activitate. Eu
sper s\ reu[im s\ `i atragem de acum `ncolo.

Dar crede]i c\ tinerii mai s`nt
interesa]i cu adev\rat de USR?

Eu, de fiecare dat\, r\spund la `ntrebarea asta
astfel: mi-a[ dori ca tinerii s\ nu aib\ ne-
voie de Uniunea Scriitorilor. Ce m\ deran-
jeaz\ nu e c\ ei spun c\ n-au nevoie, e drep-
tul lor. M\ deranjeaz\ c\ vorbesc `n necu-
no[tin]\ de cauz\. C\ci s-ar putea s\ aib\
nevoie. C`t\ vreme eu [tiu un singur scriitor
român care a recunoscut public c\ tr\ie[te
din scris (Mircea C\rt\rescu � n.r.), cum s\
n-aib\ nevoie? Doar c\ ei nu [tiu. A[ dori
s\ nu afle niciodat\.

Se vorbe[te foarte mult `n ultimul
timp despre literatura t`n\r\ [i asta e
foarte bine. Dar unii s-ar putea teme
de riscul unei c\deri `n cealalt\
extrem\, a neglij\rii unor scriitori
valoro[i doar pentru c\ s`nt b\tr`ni.
C`t de real e acest risc?

Aici intervin dou\ lucruri diferite: unul este
pia]a [i altul este omologarea. Din punctul
de vedere al pie]ei, nu avem nimic de f\cut.
Cine se bate mai bine, cine se vede mai bine
[i [tie s\ se impun\ va avea o cot\ de pia]\
ridicat\, se va vorbi despre el. La cealalt\
poveste, cu omologarea, intr\ `n joc manua-
lele [colare, emisiunile TV [i radio. Numai
c\, de la o v`rst\ `ncolo, te descurci. Eu nu

mai am ce s\ fac pentru literatura veche.
Uite, `l v\d acum pe domnul Eugen Uricaru
`n fotografie � e problema lui, e major, a
scris nu [tiu c`te romane, a publicat. Un t`-
n\r, c`nd debuteaz\ sau e la a doua, a treia
carte e necunoscut, n-are `nc\ pia]\. Aici pot
s\ fac ceva. Din acest motiv prefer ca, `n loc
s\ discut `n fiecare an `ntr-un colocviu de-
spre situa]ia romanului, s\ fac o dat\ la doi,
trei ani o chestie cu tinerii. De asta am f\cut
la Editura CARTEA ROMÂNEASC| o co-
lec]ie de tineri. La colec]ia de poezie, de
exemplu, `n afar\ de Emil Brumaru [i {er-
ban Foar]\, restul s`nt tineri, aproape debu-
tan]i. Dincolo de o anumit\ v`rst\, te aju]i
singur.

De ce a st`rnit at`tea controverse [i
atacuri de panic\ limbajul frust, pe
alocuri pornografic, folosit de tinerii
scriitori? Nu cumva e prea t`rziu �
s`ntem `n secolul XXI � pentru astfel
de pudibonderii?

Ba da, numai c\ nu to]i scriitorii [i cititorii
apar]in acestui secol. Exist\ un lot important
care apar]ine de secolul XX, dar mai ales de
perioada comunist\, care era pudic\ prin
excelen]\. Dar trece [i asta, deja cred c\
s-au obi[nuit. Venim totu[i dup\ 50 de ani `n
care limbajul a fost cenzurat, iar capitolul
sexual, ca s\ spun a[a, ca [i cel religios au
fost mai abitir cenzurate. Cu toate consecin-
]ele care decurg de aici: faptul c\ nu s-a
constituit mult\ vreme la noi, `n roman de
exemplu, un limbaj erotic. Fie avem cuvinte
care sun\ vulgar, fie care sun\ [tiin]ific [i nu
le po]i folosi `n via]a de toate zilele. Acum,
`ncet, `ncet, se formeaz\ acest limbaj. De
fapt, el `ncepuse s\ se formeze `n anii �30,
`n romanul genera]iei Mircea Eliade [i An-
ton Holban, dar a venit comunismul [i pro-
cesul a fost stopat. Apoi, s-a reluat dup\
1990, cu excesele de `nceput. Vor trece.
Vreau s\ v\ spun c\ atunci c`nd am fost la
Londra prima dat\, acum vreo trei decenii,
`n Pacadilly Circus am v\zut zeci de maga-
zine de scule erotice, toate pline cu lume
curioas\. Am revenit dup\ vreo dou\zeci de
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interviu `ntrebarea moarte n-are

REPERE:

! Pre[edinte al
Uniunii
Scriitorilor din
România

! N\scut la 27
noiembrie 1939
la R`mnicu-
V`lcea

! 1956 � A
absolvit liceul
la Sibiu

! 1962 � Absol-
vent al Facul-
t\]ii de Filologie
a Universit\]ii
din Bucure[ti

! 1974 � Doctor
`n Litere cu
teza �Opera lui
Titu Maiorescu�
la Universitatea
din Bucure[ti

! Profesor
universitar la
Facultatea de
Litere [i mem-
bru corespon-
dent al Acade-
miei Române
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Anul acesta, mai mult dec`t `n al]ii, presa, nu neap\rat
cultural\, [i opinia public\ au ar\tat un interes deosebit
fa]\ de ce se `nt`mpl\ la Uniunea Scriitorilor. Chiar

dumneavoastr\ a]i recunoscut asta la un moment
dat. De unde crede]i c\ vine acest

interes?

Cred c\ principala cauz\ a fost,
din p\cate, scandalul ap\rut `n
jurul fostului pre[edinte al USR
(Eugen Uricaru, acuzat de co-
laborare cu fosta Securitate �
n.r.). A[a se `nt`mpl\ la noi.
Dac\ lucrurile stau bine,

`ntr-un regim de norma-

litate, presa n-are ce s\ scrie. Cum apare o criz\, dintr-odat\ ie[im la
lumin\. A doua cauz\ a fost c\, pe acest fond, au c\zut alegerile pentru
conducerea USR [i atunci lucrurile s-au legat. Poate, `n al treilea r`nd,
faptul c\ am venit o echip\ integral nou\, c\ci nici eu, nici Varujan
Vosganian nu am mai dat pe aici, ceea ce a sugerat c\ vrem s\ schim-
b\m ceva. {i, nu ̀ n ultimul r`nd, a fost un program pe care l-am propus
de la `nceput, de desecretizare a ac]iunilor Uniunii. Am `ncercat s\
deschidem la propriu [i la figurat u[ile. Chiar o u[\ din biroul meu,
care d\ `n sala de al\turi, unde se ]in conferin]ele, blocat\ p`n\ acum
cu ni[te dulapuri [i care se deschide mai nou de fiecare dat\ c`nd avem
musafiri. Am f\cut un site, pe care vom pune tot, ca s\ nu mai existe
impresia c\ aici se `nt`mpl\ nu [tiu ce chestii nemaipomenite, se
cheltuiesc bani anapoda. V\ spun eu, [i nu e nevoie s\ r\m`n\ `ntre
noi, c\ nu se pot cheltui bani anapoda c`nd nu `i ai!

�Vreau, nu vreau, trebuie s\ scriu�
Mai ave]i timp de scris, de critic\? V\ `ntreb ca pe c`nt\re]i: c`nd scoate]i urm\torul
volum?

M\ scol diminea]a c`t pot de devreme [i, `nainte chiar de a-mi duce copilul la gr\dini]\, scriu,
pe la 10.30-11.00 m\ pun `n mi[care, vin la Uniune, apoi la �România literar\�, apoi la
facultate, m\ `nt`lnesc cu tot felul de lume [i seara mai citesc. Vreau, nu vreau, trebuie s\
scriu, n-am `ncotro. Mai am doi ani jum\tate dintr-un contract de cinci p`n\ o s\ scot un
volum integral.

�Mi-a[ dori ca tinerii s\ nu aib\
nevoie de Uniunea Scriitorilor�

��NNuu  ssee  ppoott  cchheellttuuii  bbaannii  aannaappooddaa  cc`̀nndd  nnuu  `̀ii  aaii��



ani, mai era un singur magazin [i acela gol.
Asta e. Fiecare `[i face istoria `n alt moment,
dar respect`nd ni[te etape.

Desigur, dar la noi etapele nu par a fi
`ntotdeauna consecutive, pentru c\,
iat\, am reauzit, dup\ un secol [i mai
bine, teza conform c\reia
�traducerile nu fac o literatur\�,
discutat\ mai ales odat\ cu venirea
lui Paulo Coelho `n România.

Literatura român\ datoreaz\ foarte mult tra-
ducerilor. Degeaba a sus]inut contrariul Ko-
g\lniceanu � desigur, ]inea de romantismul
pa[optist, de na]ionalizare. Traducerile fac o
literatur\, iar literatura român\ este ie[it\
din traducerile din mai multe limbi, `nce-
p`nd din greac\ [i p`n\ la francez\, trec`nd
[i prin engleza american\ [i `n general prin
limbile romanice. Toat\ poezia noastr\
modern\ este produsul poeziei moderne de
limb\ francez\, \sta-i adev\rul. Genera]ia
�80 `n poezie este produsul Genera]iei
�Beat�, a lui Feringhetti [i a celorlal]i poe]i
americani din anii �60.

{i mai este o direc]ie de dezbatere,
cu sens invers: exportul literaturii
române. �Suplimentul de cultur\� a
prezentat opinii pro [i contra privind
cantitatea [i calitatea literaturii
exportate de noi `n Occident. Care e
pozi]ia dumneavoastr\?

Aici e o mare problem\. ~n primul r`nd c\
exportul de carte ̀ nseamn\ intrarea pe o pia]\
str\in\, care are resorturile ei, iar acest lu-
cru presupune un efort conjugat [i un sistem
de p`rghii foarte complicat. Prima p`rghie
este s\ g\se[ti un nativ `n limba respectiv\
care s\ `]i traduc\ volumul, pentru c\ de-
geaba o traduc eu, care [tiu francez\, ger-
man\, englez\ sau italian\ ca la [coal\. ~n al
doilea r`nd, e o poveste de bani. Noi d\m
unul-doi euro pe pagin\ la o traducere, or,
peste hotare, am auzit c\ se pl\te[te [i 80 de
euro. N-am s\ g\sesc niciodat\ f\r\ m\car
70 de euro un traduc\tor bun. Apoi, mai s`nt
rela]iile cu institu]iile respective, care nu se
fac la nivel de Uniunea Scriitorilor, Minis-
terul Culturii sau Institutul Cultural Român.
Nu merg. Rela]iile astea s`nt personale. Eu
ar trebui s\ merg `n nume personal, s\
g\sesc pe cine r\spunde de carte str\in\ la
Gallimard, s\ `l duc la o c`rcium\ unde se
duce de obicei, s\ st\m s\ bem un vin bun,
s\ m\ fac c\ `mi place vinul ro[u fran]uzesc
[i s\ `l [armez cum pot, s\ `l determin s\
citeasc\ zece pagini dintr-o carte [i s\ `i
promit c\ nu se va plictisi. E o politic\, dar
care se face individual, de la caz la caz. Ca
s\ devin\ politic\ de mas\, ia timp [i bani pe
care deocamdat\ nu `i avem.

Mircea Mih\ie[ sus]inea, tot `n
�Suplimentul de cultur\�, c\, pe l`ng\
lipsa de bani, mai avem o problem\:
nu dispunem de literatur\ bun\ de
export.

Mircea Mih\ie[ s\ vorbeasc\ atunci c`nd o
face critic\ de `nt`mpinare. Deocamdat\, el

scrie despre consacra]i. Eu cred c\ avem scri-
itori foarte buni, problema noastr\ e limba.
La muzic\ e mai simplu, picioarele unei dan-
satoare, dac\ mai este [i bun\ ca meseria[\,
pot cuceri Parisul. ~n schimb, un roman tre-
buie s\ fie tradus. Desigur, exist\ o pro-
blem\ c\ nu export\m destul, deoarece, dac\
ne integr\m `n Europa, trebuie s\ ne
integr\m [i cultural, c\ nu o putem face ex-
clusiv cu produc]ia de mas\ lemnoas\ pe
care o avem�

Domnul ministru al Culturii este
convins c\ s`ntem deja integra]i�

Da, teoretic s`ntem `n Europa dintotdeauna,
dar nu am luat nici un Premiu Nobel p`n\
acum, iar `n cataloagele fran]uze[ti ale �La
Rentrée� am v\zut romane poloneze, ungu-
re[ti [i nici unul românesc. S`ntem integra]i
prin absen]\. Institutul Cultural Român vrea
s\ fac\ treab\, dar cu banii pe care `i are

poate exporta foarte pu]in. Poate profit\m
acum, c\ nu mai export\m pui de g\in\.

Legat de Nobel, `n 2005, a fost ceva
agita]ie, s-a vorbit c\ Mircea
C\rt\rescu ar avea [anse s\ `l
primeasc\. Ce ne `mpiedic\ s\
ajungem la mult r`vnitul premiu?

Nu e chiar a[a simplu, e un traseu extrem de
complicat. Noi tot ne-am l\udat c\ l-am
propus pe Blaga, c\ ce bine era dac\ lua Ni-
chita, dar nu am f\cut niciodat\ un demers
oficial [i serios. Nu se poate a[a, dac\ noi
credem c\ Mircea C\rt\rescu sau Blaga me-
rit\, ei s\ [i ob]in\ premiul. E un traseu
complicat, p`n\ ajung s\ fie selec]iona]i,
nominaliza]i� A existat un dezinteres major
pentru aceste etape, dar, `n mod paradoxal,
[i o arogan]\ c\ nou\ ni se cuvine, de ce nu
ni se d\ pur [i simplu. Bine`n]eles c\ s`ntem
neglija]i dac\ nu [tim s\ ne ducem `n fa]\!
Noi nu s`ntem `n toate institu]iile europene,
nu s`ntem `n Parlamentul European, avem
doar observatori. Dar \ia trebuie s\ fie a-
colo, s\ trimitem oameni care vorbesc
m\car o limb\ str\in\, nu cum s-a `nt`mplat
uneori, s\ ne ducem preg\ti]i. Aici e toat\
povestea.

Dan C. Mih\ilescu a denumit cititorii
o �specie pe cale de dispari]ie�.
Ce se `nt`mpl\ cu specia asta?

Eu nu cred `n moartea artei, moartea roma-
nului, moartea muzicii. ~n primul r`nd, m\
`mpiedic\ s\ cred lucrul \sta o simpl\ con-
statare: `n epoca noastr\, e adev\rat, cu o
popula]ie planetar\ pe m\sur\, num\rul de
cititori este mai mare dec`t `n toat\ istoria.
Adic\, `n acest moment, dac\ am face o
socoteal\, am g\si mai mul]i cititori dec`t
to]i cei de la `nceputuri aduna]i peste veacuri
[i pu[i laolalt\. ~n al doilea r`nd, e o
prejudecat\ c\ toat\ lumea trebuie s\ ci-

teasc\. Nu trebuie, nu toat\ lumea trebuie s\
asculte muzic\, s\ [tie tabla `nmul]irii, s\ se
priceap\ s\ taie o bucat\ de lemn [i s\ o
transforme `ntr-o u[\. E adev\rat c\ cei care
nu citesc pierd ni[te lucruri, cum cei care nu
ascult\ muzic\ pierd la fel de mult. Eu am
aceast\ idee c\ mesajul pe care fiecare art\
sau specie `n parte `l transmite este unic [i
irepetabil prin alte mijloace. Deci ceea ce eu
nu descop\r prin citit, pentru c\ nu citesc,
nu am nici o [ans\ s\ descop\r pe vreo alt\
cale, m\ privez de ceva adic\. Bun. Dar
oricum tr\im din priva]iuni. Eu nu m\ pri-
vez de citit, dar de o mul]ime de alte lucruri,
da. Ar putea veni cineva s\ `mi spu-
n\:�Bine, dar tu te-ai uitat vreodat\ cu
microscopul `ntr-o celul\ vie s\ vezi ce
univers e acolo, ce fenomene? Vezi, habar
n-ai!�. ~n al treilea r`nd, panica asta cu
dispari]ia cititorilor este legat\ [i de apari]ia
unor mijloace de dezvoltare cum s`nt televi-
zorul, computerul sau Internetul. Toate a-
ceste mijloace, la apari]ie, au dat semne c\
vor acapara totul, dar `ncet, `ncet s-au spe-
cializat pe ce erau mai bune. ~n momentul de
fa]\, Internetul este una dintre cele mai
extraordinare scule realizate de om vreo-
dat\, dar este una de informare, nu ]ine de
cultur\. Se va specializa pe informare [i `mi
voi face bibliografia pe Internet, voi citi c\r]i
de lucru, care m\ ajut\, dar nu voi citi
R\zboi [i pace pe Internet. E [i incomod. A,
dac\ vreau s\ aflu mai multe despre Tolstoi,
despre momentul `n care a fost scris romanul
[i ce s-a `nt`mplat atunci, da, m\ duc pe In-
ternet.

Spune]i c\, de fapt, Internetul ar
putea fi de ajutor c\r]ilor, [i nu o
amenin]are�

Deja a devenit un ajutor. Las\, c\ se copiaz\
teze de doctorat de pe Internet, asta e,
`ntr-adev\r, de mare ajutor. Ajut\ nu numai
cititului, ci chiar scrisului c\r]ilor�
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REPERE:

! Director al
revistei
�România
literar\� (din
1990)

! Membru
fondator al
Alian]ei Civice

! Pre[edinte al
Partidului
Alian]a Civic\
(PAC) (ales `n
iulie 1991).
Partidul a fost
membru al
Conven]iei
Democrate din
România, pe
listele c\reia
Nicolae
Manolescu a
fost ales, `n
septembrie
1992, senator
de Sibiu

! A publicat
peste 20 de
volume de
critic\, istorie
literar\ [i eseu,
printre care:

! Lecturi infidele
(1966)

! Metamorfozele
poeziei (1968)

! Contradic]ia lui
Maiorescu
(1970)

! Sadoveanu
sau utopia
c\r]ii (1975)

! Odobescu
(1975)

! Teme � [apte
volume
(1971-1988)

! Arca lui Noe �
trei volume
(1981-1984)

! Istoria critic\ a
literaturii româ-
ne, vol. I (1990)

! Metamorfozele
poeziei.
Metamorfozele
romanului
(1999)

! Cititul [i scrisul
(2002)

! La Editura
Polirom au
ap\rut
volumele:
Cititul [i scrisul
(2002) `n colec-
]ia �Ego-grafii�
[i Metamor-
fozele poeziei.
Metamorfozele
romanului
(1999), `n
colec]ia
�Collegium.
Litere�, edi]ie
`ngrijit\ de
Mircea Mih\ie[.

C|R}I:

Ce `nseamn\ succesul pentru un scriitor? Ce trebuie s\
vizeze un t`n\r care se apuc\ de scris?

Succesul `nseamn\, evident, s\ v`nd\ bine [i s\ fie cunoscut de un
public c`t mai larg. Desigur, ar trebui s\ v`neze valoarea, dar se
ob]ine mai u[or succesul. Valoarea o ai sau nu o ai de la `nceput,
succesul ]i-l mai [i faci. Pentru istoria literaturii, conteaz\ valoa-
rea. Succesul e prezent, valoarea ]ine de posteritate.

Ce `nseamn\, pe de alt\ parte, succesul pentru o
editur\?

Aici e mai greu de [tiut, pentru c\ depinde mai ales de pia]\ [i
pia]a e ira]ional\, indiferent c\ e de carte sau de zarzavat. Nici un
editor nu a descoperit exact [i cu certitudine care tip\ritur\ merge

[i care nu, p`n\ unde se `ntinde tirajul. Fiecare se orienteaz\. Ime-
diat dup\ Revolu]ie, de exemplu, au avut succes c\r]ile unor scri-
itori români stabili]i `n str\in\tate. Sau au avut succes c\r]i ma-
jore despre comunism, ori romanul poli]ist, care ap\rea [i `nainte
de 1989, dar cu ]`r`ita. Ei, acum nu mai merge nici unul din \sta,
`mi spun editorii. Gabriel Liiceanu st\ cu volumele enorme din
seria aia de Politologie nev`ndute. Nu mai intereseaz\ pe nimeni.
Nu exist\ o re]et\.

Atunci, ce conteaz\ `ntr-o editur\: afacerea sau�

E o afacere, o afacere mai specific\, cine face afacerea asta tre-
buie s\ aib\ mintea la c\r]i, nu la castrave]i, dar tot o afacere r\-
m`ne. Vorba unui editor:�Domnule, nu vreau neap\rat s\ c`[tig,
dar nici s\ pierd�.

�Nici un editor nu a descoperit exact [i cu certitudine care tip\ritur\ merge�

`ntrebarea moarte n-are interviu

Florina Ilis, Mircea Mih\ie[, Silviu Lupescu, Nicolae Manolescu [i Andrei Oi[teanu pe 13 octombrie, la conferin]a de relansare
a Editurii CARTEA ROMÂNEASC|

�Institutul Cultural Român vrea s\ fac\ treab\, dar cu banii pe care `i are poate exporta
foarte pu]in. Poate profit\m acum, c\ nu mai export\m pui de g\in\.�
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Cum s-a sim]it Gabriela
Adame[teanu la Ia[i, dialog`nd,
discut`nd [i dezb\t`nd cu cititorii?

Eu cred c\ a fost o manifestare foarte bine
organizat\. Partenerii media au fost activi.
Important\ a fost `nt`lnirea cu publicul t`n\r.
Ast\zi am v\zut o sal\ foarte plin\ de elevi
care veniser\ s\ vad\, s\ asculte sau s\ `n-
trebe scriitori. Eu am mai fost, `n urm\ cu

trei s\pt\m`ni, la o `nt`lnire la Colegiul
�Sf`ntu Sava� din Bucure[ti. ~nt`lnirea de la
Ia[i a fost mai cald\ [i mai intens\, a ar\-
tat un mai mare interes. Cred c\ e un `nce-
put foarte bun. Din acest punct de vedere,
e foarte important �s\ se dea drumul� la
lecturile publice, s\ se organizeze c`t mai
multe ̀ nt`lniri cu cititorii. La noi, p`n\ acum,
c`nd `]i ap\rea o carte, se f\cea o lansare
[i asta era tot. Dac\ lansarea e la C\rtu-
re[ti, c`te persoane intr\ `n sal\? O sut\?
Vi se pare mult? C`]iva s`nt ziari[ti, al]ii s`nt
prieteni [i, de fapt, nu ajungi `n fa]a unui
public. Noi trebuie s\ ajut\m literatura,
pentru c\ ea nu este `ntr-o situa]ie public\.

Cum?

O cale s`nt lecturile publice. Nu [tiu dac\
vom avea rezultate extraordinare [i ime-
diate, dar trebuie s\ ̀ ncerc\m. Putem s\ vin-
dec\m �bolnavul� sau s\-l ]inem `n via]\.
Dar cumva trebuie ac]ionat.

Vei pleca mai repede `n Fran]a, ]i-a
ap\rut volumul la Editura Gallimard.
Ce ecouri ai p`n\ acum?

~n acest timp, de c`nd mi-a fost publicat\
cartea la Gallimard, am avut dou\ ecouri.

Unul de la o jurnalist\, care `mi citea car-
tea [i `i pl\cea.

Al doilea, de la �Pages de libraire�, o
publica]ie special\ a librarilor din Fran]a,
unde mi s-a cerut deja un interviu. S`nt
dou\ semnale bune. Nu m\ a[tept la ceva
extraordinar, vreau s\ trezesc un mic inte-
res.

Din `ntreb\rile de p`n\ acum, pe care le
primesc din Fran]a, interesul nu e doar pen-
tru mine, ci [i pentru istoria României, o
istorie care se reg\se[te `n Diminea]\ pier-
dut\. România, care era o pat\ alb\ ̀ n Fran]a,
a `nceput s\ intereseze. Cred c\ noi, cei 12
scriitori, care am func]ionat ca o echip\ la
Ia[i, vom [i mai mult o echip\ atunci c`nd
vom ajunge acolo, `n Fran]a.

(A consemnat Ovidiu {imonca)

Coperta
romanului
Diminea]\
pierdut\
tradus
pentru
Gallimard
de c\tre
Alain
Paruit
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George Onofrei
Ana-Maria Onisei

Miercuri, pe 19 octom-
brie, dup\ `nt`lnirea
matinal\ cu presa,

autorii care vor merge `n
Fran]a pentru dou\ s\pt\-
m`ni la mijlocul lunii noiem-
brie s-au aflat `n Sala Studio
a TVR Ia[i, unde au dezb\-
tut despre felul `n care se pre-
zint\ literatura român\ `n
spa]iul occidental. A doua
zi, cei [ase, `mpreun\ cu cri-
ticul de teatru Marina Con-
stantinescu (realizatoarea e-
misiunii �Nocturne� de pe
TVR 1) s-au `nt`lnit cu c`teva
sute de elevi ie[eni [i profe-
sorii acestora `n sala de fes-
tivit\]i a Colegiului Na]ional
�Mihail Sadoveanu�. Maes-
tr\ de ceremonii a fost chiar
Camelia Gavril\, inspector
[colar general, fosta profe-
soar\ de limba [i literatura
român\ a scriitorului Dan
Lungu. Unii dintre autorii
prezen]i au intrat `n manua-
le: Simona Popescu, Gabri-
ela Adame[teanu, {tefan A-
gopian. Nu to]i profesorii au
fost de acord cu includerea
lor `n bibliografia [colar\
obligatorie, unii �s`nt mai
constesta]i�, dup\ spusele
doamnei Gavril\. Elevii au
venit, evident, cu `ntreb\rile
preg\tite de-acas\.

Cinci dintre cei 12 scrii-
tori (Dan Lungu a plecat
miercuri noapte `n Fran]a)
au sus]inut joi sear\ lecturi
publice la Libr\ria Humani-
tas �Eugčne Ionesco� [i au
r\spuns `ntreb\rilor publicu-
lui. Singurul care �a ie[it�
din ritualul lecturilor a fost
{tefan Agopian, care s-a scu-
zat pentru dic]ia sa [i pentru
faptul c\ `[i iube[te prea
mult c\r]ile spre a putea citi
el `nsu[i din ele. Cu o zi `na-
inte, la conferin]a de pres\,
stabilise la c`teva mii de euro
onorariul pe care [i l-ar dori
numai pentru a fi privit `n
timpul unei lecturi publice.
Ana-Maria Onisei, redactor
la �Suplimentul de cultur\�,
a citit `n locul prozatorului
c`teva pagini din Fric.

�De ce scrie]i?� a p\rut a
fi cea mai dificil\ `ntrebare a
serii [i, totodat\, cea mai
contestat\. ~n urma r\spunsu-
rilor scriitorilor, poetul Emil
Brumaru i-a �acuzat� c\ au
inventat dinadins r\spunsuri
u[oare la o `ntrebare at`t de
grea: �Eu habar n-am de ce
scriu, nu [tiu at`t de bine ca
voi de ce fac asta. A[ vrea s\
am asemenea certitudini. A-
ceast\ `ntrebare nici nu se
pune, de fapt!�.

La finalul serii, Centrul
Cultural Francez a oferit gra-
tuit publicului c\r]i `n limba
francez\.

Timp de dou\ zile, [ase dintre cei 12 autori
selec]iona]i `n programul francez �Les Belles
Etrangères� s-au aflat la Ia[i pentru a
participa la mai multe `nt`lniri cu publicul.
De[i invita]iile la avanpremiera ie[ean\ au fost
f\cute cu mult timp `nainte, numai Gabriela
Adame[teanu, {tefan Agopian, Gheorghe
Cr\ciun, Dan Lungu, Simona Popescu [i Cecilia
{tef\nescu le-au onorat. Centrul Cultural
Francez din Ia[i [i revista �Suplimentul de
cultur\� le-au oferit celor [ase autori
posibilitatea de a se `nt`lni cu publicuri
variate: elevi [i studen]i, scriitori ori cititori
afla]i `nt`mpl\tor (sau nu) `n libr\rie.

Gabriela Adame[teanu: �~]i ap\rea
o carte, f\ceai o lansare [i asta era tot�

{ase �frumo[i str\ini� s-au aflat la Ia[i pentru avanpremiera programului

�Les Belles Etrangères�

Miercuri, 19 octombrie, la Galeriile �Pod
Pogor-fiul� din Ia[i a avut loc conferin]a de
pres\ prilejuit\ de avanpremiera programului
�Les Belles Etrangères�. La aceasta au
participat doar cinci dintre autorii selec]iona]i.
{tefan Agopian, Gheorghe Cr\ciun, Dan Lungu,
Simona Popescu, Cecilia {tef\nescu, al\turi de
moderatorul `nt`lnirilor, criticul de teatru Marina
Constantinescu.

Miercuri, 19 octombrie, la Galeriile �Pod
Pogor-fiul� din Ia[i a avut loc conferin]a de
pres\ prilejuit\ de avanpremiera programului
�Les Belles Etrangères�. La aceasta au
participat doar cinci dintre autorii selec]iona]i.
{tefan Agopian, Gheorghe Cr\ciun, Dan Lungu,
Simona Popescu, Cecilia {tef\nescu, al\turi de
moderatorul `nt`lnirilor, criticul de teatru Marina
Constantinescu.
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{tefan Agopian: �Dou\ zile foarte bune�
{tefan Agopian, cum a
fost manifestarea de la
Ia[i?

~ntr-un singur cuv`nt: extraor-
dinar\! A fost repeti]ia genera-
l\ pentru o pies\ `n care `nc\
n-am debutat.

Starea ta de un pesimism
moderat `nainte de Paris
se p\streaz\?

Da, starea mea general\, de pe-
simism, c\ nu vom avea sufi-
cient ecou, c\ nu vom avea pu-
blic, se p\streaz\. S-a mai `m-
bun\t\]it starea mea momenta-
n\. Au fost dou\ zile foarte bu-
ne pentru scriitorii români.

Cum vi s-a p\rut avanpremiera
de la Ia[i?

Ia[ul este unul dintre pu]inele ora[e
ale ]\rii care [tiu ce `nseamn\ mana-
geriat cultural. Fiind scriitor român
[i tr\ind `n România, la Ia[i este una
dintre pu]inele d\]i c`nd m\ simt, cu
adev\rat, un scriitor, adic\ simt c\
tr\iesc ̀ ntr-o lume normal\, unde scri-
itorii s`nt b\ga]i `n seam\, unde pot
s\-[i exprime opiniile, se pot `nt`lni
cu cititorii, pot s\ dea autografe.

Ce a avut `n mod special Ia[ul
`n privin]a manageriatului
cultural?

Am sim]it c\ la Ia[i se `nt`mpl\ ceva
foarte serios. {i asta am observat cu
o s\pt\m`n\ `nainte de a veni aici, ur-
m\rind modul `n care a fost promo-
vat evenimentul. S-a f\cut o prezen-
tare cu fotografiile celor 12 autori
invita]i, difuzat\ ̀ n presa central\ [i ̀ n
revistele culturale, `n special `n �Ob-
servator cultural�. A existat o exce-
lent\ mediatizare, `nainte de eveni-
ment. Dincolo de asta, ce s-a obser-
vat la Ia[i ]ine, iar\[i, de o promo-
vare complex\ [i bine g`ndit\. Am
`nceput cu o conferin]\ de pres\, am
continuat cu o discu]ie liber\ `ntr-un
studio de televiziune, ne-am `nt`lnit
cu elevii Colegiului Na]ional �Miha-
il Sadoveanu�, am citit `ntr-o libr\-
rie. ~ntre timp, presa ne-a r\sf\]at,
am dat interviuri. Am sim]it c\ s`n-

tem trata]i ca o grupare care repre-
zint\ o [ans\ pentru literatura român\
de a deschide o u[\ spre Occident.

Dup\ cele dou\ zile petrecute la
Ia[i, s`nte]i mai `ncrez\tor c\
ve]i avea bune rezultate `n
`nt`lnirile din Fran]a?

Printre colegii mei de echip\ opi-
niile s`nt amestecate. Unii dintre ei
s`nt optimi[ti [i entuzia[ti. Eu am pri-
mit botezul str\in\t\]ii [i am un opti-
mism moderat. Nu s`nt un sceptic, nu
cred c\ vom avea s\li arhipline, a[a
cum a fost la `nt`lnirea cu elevii ie-
[eni, dar cred c\, dac\ la fiecare `n-
t`lnire vor fi 60-70 de cititori fran-
cezi, va fi bine. Nu m\ `ndoiesc de
faptul c\, dincolo de contractele deja
`ncheiate [i de c\r]ile care urmeaz\
s\ apar\, vor exista [i al]i editori
interesa]i [i de ceilal]i scriitori.

E[ti cople[it c\ participi
dou\ s\pt\m`ni la programul
�Les Belles Etrangères�,
un program `n care te pui
`n valoare ca scriitor?

Nu s`nt cople[it. Simt greutatea
acestei manifest\ri, `mi dau sea-
ma de oportunit\]ile pe care le
deschide. S`nt bucuros, a[ fi ipo-
crit s\ spun c\ nu s`nt bucuros.
~n acela[i timp, `mi dau seama
de limitele acestei s\rb\tori. Nu
exult, depinde foarte mult [i de
presta]ia mea acolo, [i de evolu-
]ia `ntregii echipe ca ecourile s\
fie de durat\ [i s\ apar\ noi
oportunit\]i, at`t pentru cei 12
invita]i, c`t [i pentru al]i autori.

Ce te preg\te[ti s\ le spui
francezilor?

Nu s`nt adeptul discursului pre-
g\tit de acas\. S`nt sus]in\torul
interac]iunilor directe [i al repli-
erii pe discu]ia pe care o propu-
ne interlocutorul. Dar s`nt c`te-
va lucruri pe care vreau s\ le
ating. Vreau s\ vorbesc despre
literatura t`n\r\ din România,

despre autori interesan]i, despre
faptul c\ literatura român\ me-
rit\ s\ fie citit\ [i urm\rit\. Asta
e o situa]ie `n care cred, nu va fi
un discurs publicitar, doar pen-
tru faptul c\ s`nt la Paris. {i
vreau s\ le mai spun c\, citind
literatura român\, vor avea pri-
lejul unei mai bune cunoa[teri a
României.

Ai primit edi]ia francez\ din
Raiul g\inilor?

Am v\zut numai coperta. Ma-
nuscrisul traducerii `l v\zusem
din var\, Laure Hinckel a fost la
Boto[ani, ora[ul meu natal, s\
discut\m traducerea. S`nt foarte
mul]umit de echivalen]ele pe
care le-a g\sit. De exemplu, un
personaj de-al meu bea ap\ de la
robinet, �Poiana pompei�. Cum
spui asta `n francez\? ~n fran-
cez\, el bea �Evian du robinet�,
Evian fiind apa lor mineral\ cea
mai cunoscut\.

Cum arat\ coperta?

Pe copert\ e o fotografie cu
mine. Eu stau pe spate, pe un
fel de banc\. E o fotografie pe
care am f\cut-o anul trecut la
Viena, la muzeul de Art\, unde
s`nt ni[te b\nci foarte speciale,
roz. St\team `ntins pe spate [i
Dana, so]ia mea, mi-a f\cut o
fotografie, care i-a pl\cut foarte
mult lui Laure Hinckel.

La Ia[i s-au auzit conturate
dou\ puncte de vedere.
Primul, c\ institu]iile
române[ti, cum ar fi ICR-ul,
trebuie s\ se implice `n
aceast\ ac]iune. Al doilea
punct de vedere este c\, la
bugetele insuficiente care
exist\, implicarea ar fi mai
degrab\ a institu]iilor
private. Ce punct de vedere
sus]ii?

Toat\ aceast\ polemic\ `mi adu-
ce aminte de un [oc pe care
l-am avut c`nd am v\zut c\ str\-
zile s`nt sp\late pe vreme de
ploaie. Dac\ plou\, ce rost are
s\ speli str\zile? Iar un specia-
list mi-a spus: ploaia ud\ mi-

zeria, o d\ pe margini, iar ma[i-
nile cur\]\ mai bine c`nd plou\.
Revenind [i discut`nd strict prag-
matic, mie mi se pare c\ insti-
tu]iile statului ar fi trebuit s\ se
implice `n acest eveniment, s\-i
fac\ publicitate `n România [i `n
Fran]a. Dac\ francezii au f\cut
o antologie cu cei 12 scriitori,
Institutul Cultural Român ar fi
putut s\ propun\ o antologie su-
plimentar\. Profit`nd de situa]ia
care deja exist\, se putea face o
nou\ antologie sau se putea pre-
zenta un dic]ionar al scriitorilor
români, tradus `n francez\. Da-
c\ tot francezii dau ploaie pe
evenimentul acesta, hai s\ b\-
g\m [i noi ma[inile de sp\lat, s\
profit\m `n chip pragmatic de a-
ceast\ oportunitate. Se putea
face fie o antologie, fie un dic-
]ionar al scriitorilor români, fie
o scurt\ istorie a literaturii ro-
mâne. ~nchipui]i-v\, noi aveam
[i un public care venea oricum
s\ ne vad\, iar `nc\ un volum
f\cut `n România, destinat pu-
blicului francez, n-ar fi prisosit,
dimpotriv\, ar fi ajutat la pro-
movarea literaturii române. Nu
mai `ncepeai de la zero, nu mai
cheltuiai bani cu promovarea,
pur [i simplu `]i sus]ineai produ-
sele tale, `mpreun\ cu cele ale
francezilor. Sau se puteau pro-
mova [i al]i autori, diferi]i de
cei 12.

Cum receptezi aceast\
avanpremier\ f\cut\ la Ia[i,
doar la Ia[i?

Avanpremiera ie[ean\ este cel
mai bun lucru care s-a `nt`mplat
`n România pe tema aceasta. La
Ia[i, `n toat\ presa local\, s-a
pomenit despre proiect, s-a
f\cut promovare, s-au prezentat
autorii. Asta `n timp ce presa
central\, mai ales cea cultural\,
a neglijat subiectul. Iar Centrul
Cultural Francez din Ia[i a lu-
crat excep]ional, a f\cut cea mai
ampl\ ac]iune din România care
pune `n valoare �Les Belles E-
trangčres�.

Cum ai aflat c\ vei fi `n �Les Belles
Etrangères�?

Eram la o teras\ la Green Hours [i m-a sunat, `n
dup\-amiaza aceea, Laure Hinckel, spun`ndu-mi
c\ am fost selec]ionat\ pentru �Les Belles E-
trangčres�. Povestea a fost, recunosc, ceva mai
lung\. O cunoscusem pe Judith Oriol, care este
ata[atul cultural al Ambasadei Fran]ei, la o pe-
trecere unde nimerisem absolut `nt`mpl\tor. {i
Judith Oriol mi-a vorbit despre �Les Belles Etran-
gčres� [i ne-a cerut, mie [i so]ului meu, Florin
Iaru, c`te trei exemplare ale volumelor noastre. Eu
am trimis cu pu]in entuziasm, credeam c\ aceast\
invita]ie este adresat\ mai degrab\ scriitorilor
consacra]i. ~n loc de trei exemplare am trimis
doar dou\, iar unul era luat de la p\rin]ii mei, cu
dedica]ia mea, am rupt pagina [i le-am dat volu-
mele. C`nd am fost selec]ionat\ `n �Les Belles
Etrangčres�, m\rturisesc c\ nici n-am crezut.

Care e mesajul t\u pentru francezi?

Venim dintr-o cultur\ vie, f\r\ complexe, venim
dintr-o lume aproape exploziv de liber\. Cred
c\ oricine dintre scriitorii români se poate ex-
prima `n spa]iul cultural european [i transatlan-
tic. M-a `ntrebat unul dintre ziari[tii francezi
care au venit s\ ne intervieveze dac\ nu mi-a[
dori s\ tr\iesc `n alt\ parte. Nu, nu vreau s\
tr\iesc `n alt\ parte. România `mi va oferi su-
biecte nenum\rate. {i m\ simt bine aici.

Urm\toarea carte e gata?

M\ str\duiesc s\ o definitivez. S`nt `n faza `n
care nu m\ `ndur s\ o las s\ apar\. E aproape
gata, dar nu m\ gr\besc s\ o public. Acesta e [i
un sfat: nici un autor t`n\r n-ar trebui s\ se gr\-
beasc\ s\-[i dea c\r]ile la tipar. ~n prezent, exis-
t\ aceast\ lejeritate, po]i publica, dac\ e[ti bun,
]i se face [i o campanie de promovare, e[ti luat
`n seam\. Dar cred c\ trebuie s\ ]ii cartea p`n\
e[ti mul]umit de ea.

Viitoarea carte are [i un titlu?

Se nume[te Intrarea soarelui.

Cum ]i se pare faptul c\ primul loc, [i
ultimul, `n care s`nte]i prezenta]i `n
România e ora[ul Ia[i?

E foarte bine. Eu nu ]ineam s\ fim prezenta]i la
Bucure[ti. La Ia[i este una dintre cele mai im-
portante edituri, Polirom. ~n al doilea r`nd, m\
simt flatat\ c\ am venit la Ia[i invitat\ de
Centrul Cultural Francez, unde exist\ oameni

d\rui]i, care au transmis mai departe superiori-
lor lor dorin]a de a face aceast\ `nt`lnire, orga-
nizat\ foarte bine. Ia[ul a reu[it s\ amortizeze,
s\ amor]easc\ disensiunile, iar noi, care ne-am
`nt`lnit aici, am vorbit aceea[i limb\. Am p\rut
o echip\ [i cred c\ asta e cel mai important.

~mpuns\turile voastre publice, nu
pu]ine, s-au adresat institu]iilor cultu-
rale române[ti, care nu s-au implicat
`n prezentarea acestei manifest\ri.
Chiar se putea face mai mult?

Da, cu siguran]\. Eu s`nt pentru implicarea insti-
tu]iilor.

De ce?

~n acest caz, pentru c\ implicarea statului fran-
cez este foarte puternic\, era o chestiune de
curtoazie s\ existe [i reciprocitatea. Chiar dac\
eu m\ duc ca individ acolo, cu propria-mi car-
te, reprezint [i România. Cultura român\, cea ac-
tual\, e cvasinecunoscut\. Eu nu mai pot s\ fiu
reprezentat\ prin Cioran.

Ce te-ai fi a[teptat s\ observi?

M-a[ fi a[teptat ca Uniunea Scriitorilor s\ fac\
o `nt`lnire la Bucure[ti sau `n oricare ora[
important cu cei 12 scriitori. M-a[ fi a[teptat ca
Institutul Cultural Român, `n loc s\ se arate
sceptic, prin diver[ii lui membri, fa]\ de posi-
bilitatea de a exporta cultur\ român\, s\ prind\
din zbor acest prilej, care practic era o ofert\ a
statului francez. M-a[ fi a[teptat ca Institutul
Cultural Român s\ scoat\ o alt\ antologie, nu
doar cu cei 12, ci cu `nc\ 12, dac\ se putea. S\
mergem `n clon] cu aceast\ antologie, f\cut\ de
ICR `n francez\, [i s\ o ar\t\m editorilor
francezi cu care vom avea `nt`lniri. Una este s\
recomand\m noi, prin vorbe, al]i scriitori ro-
mâni, [i altceva era s\ avem o antologie f\cut\
de ICR. Ar fi fost alt\ greutate a manifest\rii
dac\ [i ICR se implica.

Cecilia {tef\nescu: �E trist s\
at`rn\m de bun\voin]a altora�

Dan Lungu: �Avanpremiera ie[ean\ este cel
mai bun lucru care s-a `nt`mplat `n România�

Interviuri realizate de Ovidiu {imonca

Gheorghe Cr\ciun: �M-am sim]it b\gat `n seam\�



Interviu de Ovidiu {imonca

Cecilia {tef\nescu [i Dan Lungu
particip\ la �Les Belles
Etrangères� [i, iat\, au sau vor
avea c\r]i traduse `n Fran]a. Ce
v-a atras la cei doi autori de v-a]i
`ncumetat s\-i traduce]i?

C`nd am deschis prima dat\ cartea lui
Dan Lungu, am dat de paginile cu jocul
unor copii pe buza r`pei de la cap\tul
str\zii. Mi-a amintit de ceva personal [i
s`nt convins\ c\ poate trezi amintiri si-
milare multor cititori. Acest pasaj a
aprins brusc `n mintea mea lumina
zilelor de var\, c`nd c\utam mormoloci
`ntr-un canal absolut mizerabil dintr-un
cartier oarecare, unde to]i copiii `i adu-
nau s\-i creasc\ `ntr-un borcan pe per-
vazul camerei de dormit� Oric`t de
exotic\ [i de necunoscut\ ar fi fost citi-
torului francez via]a anterioar\ a perso-
najelor din Raiul g\inilor, sentimentele
[i felul lor de a discuta ni-i apropie
foarte mult. Pove[tile lor au ceva `n co-
mun cu cele scrise de Jorn Riel, un
autor danez, care a publicat cu mare
succes scurte povestiri numite de el
�racontars�, adic\ exact un fel de zvon
(ca `n acest �fals roman de zvonuri [i
mistere�). Potrivit lui Riel, �un
racontar este o poveste adev\rat\ care
ar putea trece drept minciun\�. Dac\ nu
cumva o fi tocmai invers?

Ce v-a provocat s\ traduce]i
Leg\turi boln\vicioase?

Cartea Ceciliei {tef\nescu m-a atras
pentru c\ este o c\utare existen]ial\ [i
o foarte special\ hoin\real\ prin Bucu-
re[ti. Este extraordinar faptul cum pu-
]inele repere vizuale [i un num\r mic
de indica]ii topografice construiesc o i-
magine pregnant\ a Bucure[tiului: cea a

unui ora[ `n care pre-
domin\ gerul sau, dim-
potriv\, c\ldura cum-
plit\, praful [i trecu-
tul necicatrizat, r\mas
sub form\ de schele, 

de coclauri [i de hale industriale p\-
r\site. Visul [i fantasmele cresc `n voie
pe acest teren inspirant.

Ce crede]i c\ va `nsemna pentru
literatura român\ participarea a 12
scriitori la programul �Les Belles
Etrangères�?

Ce s\ `nsemne? �Literatura româ-
n\�� e o sintagm\ prea impun\toare�
Cred c\, din vioiciunea cu care se dis-
cut\ `n cercurile intelectuale [i `n re-
viste despre capacit\]ile ei de a trece
grani]ele ]\rii, literatura român\ a avut
deja de c`[tigat. Participarea la �Les Bel-
les Etrangčres� `nseamn\ pentru lite-
ratura român\ c\ va fi foarte vizibil\ `n
Fran]a, `ncep`nd din toamna aceasta.
Deja, pe rafturile foarte `nc\rcate ale
libr\riilor, c\r]ile mai vechi sau mai
noi ale autorilor români au fost scoase
`n fa]\. Tocmai am v\zut, `n c`teva li-
br\rii, La matinée perdue de Gabriela
Adame[teanu [i L�śil en feu de Mircea
C\rt\rescu. Am [i putut cump\ra un
volum de poezie semnat Ion Pop, La dé-
couverte de l�śil. Libr\reasa scosese
cartea `n fa]\ pentru c\ [tia c\ `n cur`nd
va fi �Les Belles Etrangčres�.

Echipa selec]ionat\ este
imbatabil\, francezii � Centrul
Na]ional al C\r]ii, institu]ie a
Ministerului francez al Culturii �
au foarte bune informa]ii despre
literatura român\.

Centrul Na]ional al C\r]ii era foarte bi-
ne informat. C`nd m-au rugat s\-i sf\-
tuiesc s\ completeze lista [i s\ `ntoc-
mesc antologia, m-am bucurat s\ fac
acest lucru, fiindc\ iubesc literatura ro-
mân\, `mi place mult s\ traduc [i `mi
doresc din tot sufletul s\ v\d mai des
autori români tradu[i `n Fran]a. De
c`nd am pus piciorul `n România � era
`ntr-o zi de iarn\, `n 1990 �, am vrut
tot timpul s\ experimentez realitatea
româneasc\, s\ o cunosc, s\ aflu ce `n-
seamn\ s\ scrii `n România [i
s\ cunosc, parc\ din interior
[i, `n acela[i timp, cu o pri-
vire exterioar\, carnea c\r-

]ilor scrise acum `n România. Am fost
extrem de pasionat\ de ce se scrie, de
ce este viu `n cultura român\.

Care au fost criteriile de selec]ie?

Criteriile s`nt foarte clare: scriitorii s\
fie ̀ n via]\, s\ aib\ ceva publicat ̀ n fran-
cez\, s\ tr\iasc\ `n România sau `ntr-o
alt\ ]ar\, dar nu `n Fran]a, s\ repre-
zinte pe c`t posibil toate genurile litera-
re (poezie, carte pentru copii, band\
desenat\, proz\, teatru), s\ reprezinte
o diversitate genera]ional\ sau de stil�
Filosofia [i critica literar\ s`nt excluse
din start dup\ criteriile Centrului Na-
]ional al C\r]ii [i asta e o condi]ie chiar
de c`nd a fost ini]iat programul �Les
Belles Etrangčres�. Asta este.

De ce at`t de mul]i tineri
`n echip\?

Vi se pare c\ s`nt �at`t de mul]i tineri�
`n selec]ie? Numai Cecilia {tef\nescu
poate fi considerat\, `ntr-adev\r, foarte
t`n\r\. Dimpotriv\, lista mi se pare foarte
echilibrat\ [i sper s\ c`[tig\m cu to]ii
din aceast\ diversitate a v`rstelor. Unul
dintre obiectivele �Le Belles Etrangčres�

este [i s\ prezinte publicului
francez dinamica unei lite-
raturi. Am invitat, deopo-
triv\, scriitori afla]i la `n-
ceput de drum [i autori con-

sacra]i. Consider c\ cele dou\
categorii nu se exclud una pe

cealalt\, nici m\car nu se eclip-
seaz\, ci se pun reciproc `n lu-

min\.

Ce ar a[tepta francezii
de la scriitorii români

participan]i la �Les
Belles Etrangères�?

Cred c\ cititorii
vor s\ citeas-
aac\ literatur\
str\in\, `n ge-

neral, [i nu
numai anglo-
saxon\. Oa-

menii s`nt curio[i
s\-i aud\ pe scri-

itori citindu-[i din propriile crea]ii, [i
cu at`t mai mult vor s\-i aud\ pe cei ce
vorbesc limba român\, limb\ care d\
impresia c\, gata!, po]i s-o vorbe[ti [i
tu pentru c\ seam\n\ cu limba unei
veri[oare `ndep\rtate� Apoi, s\ [ti]i c\
mul]i tineri francezi, studen]i [i elevi,
mai ales, prezen]i la `nt`lnirile cu
scriitorii români, vor fi citit c\r]ile [i
vor fi studiat poeziile celor invita]i. Vor
fi f\cut asta `mpreun\ cu profesorii lor.
Spun asta fiindc\ parteneriatele cu
[colile [i cu liceele s`nt numeroase `n
cadrul �Les Belles Etrangčres�. ~n plus,
bibliotecile partenere, libr\riile, centrele
culturale regionale, toate au primit din
timp c\r]ile invita]ilor, astfel `nc`t
publicul acestor institu]ii s\ fie avizat.
Eu cred c\ ultimul lucru care i-ar
interesa s`nt certurile [i polemicile
interne din România.

Ce ar trebui s\ fac\ institu]iile
române[ti, editurile, revistele
culturale sau autorii dup\ `n-
cheierea programului �Les Belles
Etrangères�, `n a[a fel `nc`t s\
permanentizeze o prezen]\ literar\
româneasc\ `n spa]iul francez?

Poate p\rea ciudat, dar despre o �perma-
nent\ prezen]\ literar\ româneasc\� se
poate vorbi [i `n momentul de fa]\. Nu-
mai c\ literatura str\in\, de orice ori-
gine ar fi ea (`n afar\ de spa]iul an-
glofon), nu poate fi v\zut\, etalat\ [i

promovat\ pe tarabele din supermarke-
turi, asta s\ fie clar!

Probabil se poate face ceva mai
mult. De exemplu, `n momentul de fa]\,
nu exist\ o libr\rie de unde s\ po]i cum-
p\ra c\r]i române[ti. Pe mine, ca tra-
duc\tor, m-ar interesa foarte mult s\
citesc nout\]ile editoriale române[ti.
Iar rara ocazie a Salonului de carte de
la Paris n-am putut-o fructifica, deoa-
rece la standul românesc (numai la el!)
c\r]ile nu puteau fi cump\rate! Pe de
alt\ parte, pot aminti [i un exemplu po-
zitiv. Decizia Editurii Polirom de a
publica un catalog ar\tos pentru o co-
lec]ie inovant\, e vorba de �Ego. Proz\�,
`n 2004, un catalog total diferit de toate
celelalte, ca form\ [i con]inut, a contat
mult `n promovarea tinerilor autori [i
i-a influen]at pe cei de la Paris. ~ntr-o
puzderie de cataloage [terse [i incom-
plete, acela a atras imediat aten]ia edito-
rilor francezi care au vizitat t`rgul de
carte. Norocul scriitorilor tineri `ns\ a
fost c\ unul dintre editori a dat cata-
logul unei persoane care [tia limba ro-
mân\, pentru c\, vede]i, nu era nici o
versiune `n limba francez\. Recent am
citit relatarea lui Carmen Mu[at `n �Ob-
servator cultural�, despre strategia cul-
tural\ polonez\ de succes, [i mi se pare
foarte potrivit\ [i pentru România. ~n
fond, nu e vorba despre lucruri foarte
complicate, dar trebuie f\cute cu pro-
fesionalism.

dosar prob\ scris\

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 49, 29 OCTOMBRIE � 4 NOIEMBRIE 200512

Interviu cu Laure Hinckel, consilier literar
al �Les Belles Etrangéres�

De  c`nd  traduce]i  din  literatura
român\?

Traduc din literatura român\
de doi ani de zile. Primul
meu contract l-am ob]inut
propun`nd faimoasa carte
Despre `ngeri. Primele dou\
c\r]i traduse de mine s`nt
eseul lui Andrei Ple[u,
Despre `ngeri, care tocmai a
ap\rut la Buchet Chastel,
sub titlul Actualité des
anges, [i romanul lui Dan
Lungu, Raiul g\inilor, ap\rut
la Jacqueline Chambon. ~nc\
mai lucrez la cartea Ceciliei
{tef\nescu, Leg\turi
primejdioase, care va ap\rea
`n februarie anul viitor.

�~mi doresc din tot sufletul s\ v\d mai
des autori români tradu[i�



Crea]ie  [i  promovare

Avanpremiera de la Ia[i a fost prima ([i
singura!) ac]iune din spa]iul românesc
care [i-a propus s\-i prezinte pe cei 12
scriitori invita]i ̀ n Fran]a. ~n cadrul dez-
baterilor ie[ene s-a enun]at un adev\r
incontestabil: `nainte de a fi exportat\,
literatura român\ trebuie s\ fie cunos-
cut\ `n România. A[a c\ dezbaterile de
la Ia[i au fost absorbite de un public
numeros, `nc\ nepreg\tit totu[i ([i des-
tul de inhibat) s\ discute fa]\ `n fa]\ cu
scriitorul `n carne [i oase, s\-l provoace
pentru a-l cunoa[te mai bine.

Ce  face  partea  francez\

Dac\ ar fi s\ vorbim despre motivele
pentru care francezii au hot\r`t s\-i a-
duc\ pe români la �Les Belles Etran-
gčres�, s\ remarc\m c\ �noul val� din
literatura român\ a fost elementul hot\-
r`tor. Altfel spus, literatura român\ s-a
trezit din amor]eal\ [i francezii vor s\
contribuie la revigorare [i s\ detecteze
semnele schimb\rii. Martine Grelle, co-
misarul pentru �Les Belles Etrangčres�,
declara pentru �Suplimentul de cultur\�:
�Se [tia din 1999 c\ va exista o edi]ie
dedicat\ României. Dar, pentru a o pu-
tea realiza cel pu]in mul]umitor, aveam
nevoie de un anumit num\r de autori
tineri, interesant de descoperit, [i de
autori mai cunoscu]i, care s\ aib\ deja
o oper\ important\. De aceea a[teptam
apari]ia acestei noi genera]ii `n plin\
ascensiune � rolul «Les Belles Etrangč-
res» e de a facilita `nt`lnirea publicului
francez cu literaturi despre care credem
c\ `nc\ nu s`nt `ndeajuns de cunoscute
`n Fran]a�.

~n primul r`nd, Centrul Na]ional al
C\r]ii str`nge de c`]iva ani informa]ii
despre tot ce apare semnificativ `n lite-
ratura român\. S`nt informa]ii luate di-
rect din ]ar\, reprezentan]ii acestei insti-
tu]ii f\c`nd numeroase drumuri `n Ro-
mânia, mai ales la t`rguri de carte. S-au
evitat, din c`te se pare, zonele oficiale,
de unde ar fi fost pu]ine [anse s\ se
str`ng\ date corecte.

Scriitorul Dumitru }epeneag dezv\-
luia `ntr-un interviu recent din �Obser-
vator cultural� c\ fostul pre[edinte al
Uniunii Scriitorilor, Eugen Uricaru, nu
avea nici un interes s\-[i sus]in\ con-
fra]ii [i nu-l interesa �Les Belles E-
trangčres�, dorea s\ fie doar el publicat
la o editur\ parizian\.

Dup\ str`ngerea informa]iilor, a
urmat selec]ia autorilor, fiind consulta]i
traduc\tori, scriitori sau jurnali[ti, to]i
cu leg\turi `n cultura român\. Odat\
stabilit\ echipa, s-a trecut la partea cea
mai spectaculoas\, dar [i mai dificil\:
promovarea. ~n aceast\ var\, o echip\
de televiziune, condus\ de Martine Grel-
le, i-a filmat `n România pe cei 12 scri-
itori. Filmul, `n variant\ final\, va fi
difuzat pe canalul Arte [i va putea fi
urm\rit [i `n cadrul `nt`lnirilor cu pu-
blic. Exist\ [i un site, excelent preg\tit,
cu informa]ii despre autori: ce au pu-
blicat `n România, cu ce au fost tradu[i
`n Fran]a [i cu programul acestora `n
cele 35 de ora[e franceze.

Tuturor celor 12 autori li se editeaz\
o antologie comun\, cu texte inedite
ale scriitorilor invita]i (fragmente de
roman, piese de teatru, nuvele [i poe-
zii). A mai existat posibilitatea s\ a-
par\, tot pe bani francezi, volume pro-
prii ale autorilor. ~n fericitul caz al pu-

blic\rii unor volume persoanele s`nt
Gabriela Adame[teanu, Ana Blandi-
ana, Dan Lungu, Cecilia {tef\nescu,
Marta Petreu, Leti]ia Ilea. Cheltuielile
de traducere au fost suportate tot de
Centrul Na]ional al C\r]ii. Fran]a a
reu[it s\ dea un contur clar prezen]ei
scriitorilor români. Ei vin pe un teren
des]elenit, unde editorii s`nt avertiza]i
de prezen]a României [i de [ansa unor
�capturi�. �Les Belles Etrangčres� este
o cale de a g\si editori francezi inte-
resa]i de literatura român\. Apoi, ca [i
`n cazul altor ]\ri, dup\ deschiderea
u[ii, `n anii urm\tori ne-am putea a[-
tepta la noi traduceri din literatura ro-
mân\. Vor conta, f\r\ nici o `ndoial\,
interesul st`rnit `n timpul celor dou\
s\pt\m`ni [i cum �`[i vor vinde marfa�
scriitorii, ce impresie vor face, dac\
vor fi conving\tori. Numai c\, oric`t de
multe vorbe me[te[ugite vor rosti, efor-
turile lor ar fi trebuit dublate de o pro-
movare pe m\sur\ din partea autorit\-
]ilor române. Aici `ns\ s`ntem defici-
tari, toat\ promovarea o face partea
francez\, nu exist\ nici un plan româ-
nesc de promovare care s\ surprind\ [i
s\ cucereasc\.

Ce  face  partea  român\

Interesul pentru o literatur\ str\in\
trebuie `ntre]inut continuu. Laurii de la
�Les Belles Etrangčres� se vor ofili re-
pede dac\ nu va exista o preocupare ro-
mâneasc\ asidu\ de a duce literatura
român\ `n spa]iul francez. Din p\cate,
partea româneasc\ pare s\ fie ori de-

p\[it\ de eveniment, ori prea pu]in in-
teresat\ s\ sprijine ancorarea la ]\rmul
francez a vaselor plutitoare române[ti.
~n cuprinsul acestui supliment a]i putut
citi mai multe lu\ri de pozi]ie despre
cum s-ar fi putut implica anumite insti-
tu]ii române[ti (Institutul Cultural Ro-
mân, Uniunea Scriitorilor, Ministerul
Culturii).

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar
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ICR organizeaz\ o expozi]ie de fotografie  

�Suplimentul de cultur\� a solicitat Institutului Cultural Român informa]ii
cu privire la activit\]ile organizate de Centrul Cultural Român de la Paris.
Am primit urm\toarele r`nduri de la Sorin Gherghu], [eful biroului de pres\
al ICR:

�Institutul Cultural Român sus]ine financiar organizarea la Paris, `n
perioada 14-25 noiembrie 2005, `n cadrul programului «Les Belles
Etrangères», a unei expozi]ii de fotografie a domnului R\zvan Voiculescu,
expozi]ie dedicat\ vie]ii contemporane din România. Fotografiile vor fi
expuse la Pôle Métiers du Livre din cadrul Universit\]ii Paris X-Nanterre,
unde, `n 16 noiembrie, va avea loc o zi de studiu intitulat\ «Literaturile din
România», organizat\ de Mediadix (organism al bibliotecilor [i centrelor
de documentare din Paris [i Ile de France). De asemenea, ICR va trimite
la Paris, cu acest prilej, mai multe albume de fotografie, iar ICR Paris va
organiza un stand de carte�.

Timp de dou\ s\pt\m`ni, `ntre 14 [i 26 noiembrie, `n 35 de ora[e, 12
scriitori români se `nt`lnesc cu publicul cititor din Fran]a. Cei 12 autori
s`nt Gabriela Adame[teanu, {tefan Agopian, Ana Blandiana, Mircea
C\rt\rescu, Gheorghe Cr\ciun, Leti]ia Ilea, Dan Lungu, Ion Mure[an,
Marta Petreu, Simona Popescu, Cecilia {tef\nescu [i Vlad Zografi. �Les
Belles Etrangères� este sus]inut `n `ntregime (financiar [i promo]ional)
de ministrul francez al Culturii, prin Centrul Na]ional al C\r]ii. ~n acest
num\r am realizat un inedit ([i sper\m fructuos) experiment jurnalistic:
suplimentul revistei �Observator cultural� a fost g`ndit [i scris
`mpreun\ cu redactorii de la �Suplimentul de cultur\�. O parte dintre
texte se reg\sesc `n ambele publica]ii. Am considerat necesar s\ d\m
amploare [i consisten]\ unei manifest\ri care ar trebui s\ mute
accentele `n cultura român\, de pe un provincialism deja strepezit pe o
`ncercare de sincronizare cultural\ cu lumea francez\ [i european\.

Ovidiu {imonca, redactor-[ef adjunct al revistei �Observator cultural�:

�Les Belles Etrangères�: Fran]a ajunge la literatura român\

La dezbaterea de la TVR Ia[i, autorii au avut parte de un public numeros, dar `nc\ neobi[nuit cu asemenea manifest\ri



~n 1948, Yehudi Menuhin realiza
`ntr-un studio la Hollywood ceea
ce produc\torul peliculei, Paul
Gordon, avea s\ numeasc\
primul film artistic muzical.
Filmul a rulat `n cinematografele
din lumea `ntreag\, dar peste
timpuri a fost aproape uitat. P`n\
c`nd, prin 1998, cincizeci de ani
mai t`rziu, o copie german\ a fost
reg\sit\ `n arhive, restaurat\ [i
pus\ pe DVD de compania
Euroarts. DVD-ul a ap\rut luna
trecut\ [i, aproape inutil s\
insist, este un document istoric.

Menuhin avea 32 de ani
la data turn\rii pelicu-
lei [i era `n plin\ for-

m\ a capacit\]ilor sale violonis-
tice. Realizatorii filmului `i pun
`n eviden]\, cu mare abilitate [i
art\, jocul arcu[ului [i digita]ia.
Film\rile s`nt f\cute c`nd sub un
unghi amplu, `ncadr`nd at`t vio-
lonistul, c`t [i pianistul cu care
face echip\, Adolph Baller, c`nd
cu planuri concentrate pe vioara
lui Menuhin, luate de o camer\
probabil suspendat\ deasupra.
Menuhin d\ impresia c\ ar c`nta
ca [i cum ar fi `n trans\, cu o
precizie [i o emo]ie ce `i vor bu-
cura pe mul]i dintre admiratorii
s\i [i, poate, vor servi drept lec-
]ie de muzic\ multor studen]i.

Concertul magic, cum se
intituleaz\ filmul ce dureaz\ cir-
ca 75 de minute, include o serie
de piese scurte, multe de
popularitate, interpretate de Me-
nuhin [i Baller (Preludiul din a
treia Partit\ pentru vioar\ solo,
Scherzo-tarantelle de Wieniawski,
capricii de Locatelli [i Paganini
etc.). Li se adaug\ c`teva arii,
`ntre care �Erbarme Dich, mein
Gott� din Matthäus-Passion al
lui Bach, c`ntate de Eula Beal, o
contralto din San Francisco, [i
piese pentru pian, interpretate
de pianistul american de origine
polonez\ Jakob Gimpel (1906-
1989), mai pu]in cunoscut dec`t
fratele s\u Bronislaw, un cele-
bru violonist. ~n dou\ dintre
piesele de Bach, soli[tii s`nt a-
compania]i de o orchestr\ sim-

fonic\ de la Hollywood, con-
dus\ de Antal Dorati, dirijorul
de origine ungar\ cu care Me-
nuhin avea s\ `nregistreze, peste
un deceniu, o remarcabil\ ver-
siune a celui de-al doilea con-
cert de vioar\ de Bela Bartok,
iar mai t`rziu, [i a concertelor
postume, cel dint`i de vioar\ [i
cel pentru viol\.

Menuhin, care, sub tutela p\-
rin]ilor s\i, declinase p`n\ la cel
de-al doilea r\zboi mondial ori-
ce ofert\ de a face un film, s-a
angajat trup [i suflet `n proiectul
din 1948, merg`nd p`n\ la a ob-
]ine el principalele fonduri ne-
cesare realiz\rii peliculei. O
spune chiar violonistul `ntr-un
emo]ionant [i extrem de instruc-
tiv documentar realizat `n 1998,
`n compania criticului muzical
Humphrey Burton, [i intitulat
Istoria aflat\ `n spatele Concer-
tului magic. Documentarul/ con-
versa]ie, de peste o or\, este o-
ferit pe DVD-ul Euroarts ca bo-
nus, dar este infinit mai mult.

~nt`mplarea face ca Menuhin
s\ nu fi vizionat niciodat\ `n sa-
l\ filmul pe care `l realizase la
Hollywood [i merit\ urm\rit\
cu aten]ie succesiunea de expre-
sii de pe fa]a lui `n timp ce
Humphrey Burton `i deruleaz\
imaginile: de la amuzament la
concentrare, de la nostalgie la
seriozitate [i chiar admira]ie. A-
fl\m astfel c\ lui Menuhin i s-a
l\sat latitudinea de a-[i alege
singur programul [i c\ toate
piesele interpretate `n film au con-
stituit repertoriul sutelor de
concerte date pentru combatan-
]ii americani `n cursul r\zboiu-
lui. Preludiul de Bach, spune
Menuhin, nu cere o doz\ speci-
al\ de concentrare sau medita-
]ie. Privindu-se `n oglinda tim-
pului, violonistul d\ apoi ver-
dictul: �Folosesc o bun\ digita-
]ie, dar performan]a este cam
mecanic\; este o execu]ie cu-
rat\, dar lipsit\ de for]\, impact
[i frazare�. {i, privindu-se u[or
`ncruntat, Lord Menuhin con-
chide: �Este o bun\ interpreta-
re de student�. Sever\ apreciere,

`i spune partenerul de conver-
sa]ie, la care Menuhin r\spunde
r`z`nd din toat\ inima: �S\ spu-
nem c\ este o excelent\ inter-
pretare de student�.

Scherzo-tarantella de Wie-
niawski o auzise pe un disc al
lui Heifetz, c`nd avea doar [apte
ani. A p\strat `n minte toat\
via]a acea interpretare magni-
fic\ [i, spune Menuhin, f\r\ s\
`ncerce s\-l copieze pe Heifetz,
s-a str\duit s\ dea aceea[i form\
[i str\lucire a sunetului, ritmul,
disciplina, elementele care `l im-
presionaser\.

Paganini deschide partea a
doua a Concertului Magic, prilej
pentru alte amintiri [i co-
mentarii despre cel pe care Me-
nuhin `l nume[te �primul co-
mis-voiajor modern care a v`n-
dut muzic\ pentru vioar\�. ~ntre-
bat despre legendarul pact cu
diavolul al lui Paganini, Menu-
hin r\spunde cu umor c\ oa-
menii timpului, pu[i `n fa]a teh-
nicii incredibile paganiniene,
�inventau... a[a cum inventeaz\
ast\zi ziari[tii�. �Diavolul a
l\sat `n urm\ [i lucruri bune...�
Discu]ia este [i prilejul de a

aminti c\ Menuhin a f\cut pri-
ma `nregistrare integral\ a Con-
certului No. 1 de Paganini, din
care, p`n\ la el, se c`nta o sin-
gur\ mi[care, cea dint`i. {i
spune el `n conversa]ia filmat\:
�Enescu a fost cel care mi-a ce-
rut, a sugerat, s\ `nregistrez o-
pusul `n `ntregime�.

Exist\ multe momente pasio-
nante `n discu]ia cu Menuhin din
care unul impresioneaz\, cred,
`n mod deosebit. �Va fi Bach,
poate, compozitorul secolului
XXI?� � `l `ntreba, `n 1998,
criticul Humphrey Burton.
�Cred c\ da � r\spundea Me-
nuhin; impresia mea este c\ pe
m\sur\ ce ne dep\rt\m de Bach,
el ne devine mai pre]ios. Iar
faptul c\ civiliza]ia noastr\ se
caracterizeaz\ printr-un declin
al valorilor, printr-o lips\ cres-
c`nd\ de spiritualitate, de medi-
ta]ie, prin violen]\, g\l\gie de
tot felul, brutalitate, agresiuni a-
supra sufletului [i asupra natu-
rii, `mpotriva fiin]ei umane, va
face ca muzica lui Bach s\
devin\, poate, un soi de antidot,
o surs\ de inspira]ie.� Un docu-
ment excep]ional...

Acvariul din sufragerie
Omul este suma faptelor [i g`ndurilor sale.
Cel pu]in a[a pare a se `n]elege din ultima
pies\ scris\ de Pirandello, Nu se [tie cum,
text `n care vinov\]ia real\ se `mplete[te cu
sentimentul unei presupuse vinov\]ii. Doar
unul dintre personaje are `ns\ con[tiin]a care
`l ajut\ s\ vad\ at`t p\catele celorlal]i, c`t [i
propriile gre[eli. Nu e nimic religios `n acest
text, doar aspira]ia c\tre moralitate care ̀ i deo-
sebe[te pe oameni de animale. Personajul in-
terpretat de Marius St\nescu func]ioneaz\
pe verticala ideilor, mereu `n picioare, me-
reu `n urcare, coco]at la propriu pe tocul

u[ii [i la figurat pe mul]imea sentimentelor
contradictorii c\rora trebuie s\ le fac\ fa]\.
Dezgroap\ mor]ii, cum se spune, r\scole[te
amintiri, treze[te con[tiin]e. Are o criz\ de
identitate moral\ pe care nu vrea s\ o treac\
singur pentru c\ nu vrea s\ se salveze doar
pe sine. Din p\cate, construc]ia sa interioa-
r\ difer\ fundamental de a celorlal]i. Ca [i
decorul, celelalte personaje s`nt f\cute din
materiale grele, masive, impenetrabile. Per-
sane, tac`muri de argint, sfe[nice cu lum`-
n\ri [i suflete `mp\cate cu vina pe care a-
proape c\ nu o mai percep. Astfel c\ Romeo
Dadi e singur c`nd pl\te[te p\catul. Alege
s\ se dizolve `n lichidul primordial din ac-
variul ad\postit de masa somptuoas\ care

troneaz\ `n centrul scenei. Ca [i focul, apa
cur\]\ p\catele. Ceilal]i `ns\ aleg s\ uite, s\
nu [tie, s\ nu se spele. Iar p\catul le murd\-
re[te fe]ele [i nimic nu-l va mai [terge, chiar
dac\ ei vor continua s\ ia cina, s\-[i tr\iasc\
via]a. Tabloul grotesc se picteaz\ la nesf`r-
[it. Cineva c`nt\ jazz. The show must go on.

Teatrul Nottara, Sala �George Constantin�
Mar]i, 1 noiembrie, ora 19.30
Nu se [tie cum, de Luigi Pirandello
Regia: Lászlo Bocsárdi; Decorul: Jószef
Bartha; Costume: Judit Kothay Dobre
~n distribu]ie: Marius St\nescu, Catrinel
Dumitrescu, Claudiu Bleon], Ada Navrot,
Constantin Cotimanis

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

Cuvinte calorice
La 1200° C, sticla se tope[te. Transparen]a devine fluid\. Opa-
citatea se distileaz\ [i curge. E materie pulverizat\.

La Libr\ria C\rture[ti, pe 19 octombrie, s-a prizat un art
joint. Cuvintele s-au topit `n formele halucinogene ale sticlei,
sticla `n foc [i focul `n film. Apoi filmul a ars `n sunete. Ambien-
tale [i lichide ca ni[te bule muzicale. {i literele a]oase s-au
regrupat [i s-au legat `n propozi]ii. ~ntr-o lectur\ `nc\lzit\ de
fragmente din Florin Iaru, Liviu Bleoca, Veronica A. Cara, Silviu
Gherman, Ioana Morpurgo, Florin P`tea, Andrian Schiop,
Constantin Vic\, Tudor C\lin Zarojanu. {i �imprimat\� pe sticl\
de Ioan Nem]oi. {i developat\ `n instantanee fotografice de Ni-
colae Cosniceru, Ioana Alexe, {tefan Angelescu, {tefan Cosma,
Marian Enache, Angelica Fulga, Mircea Maieru, Ovidiu Mic[a,
Alexandru Paul, Vlad Petri, Alexandra Rotaru, Ioan V\duva. {i
`ncadrat\ filmic de Neil Coltofeanu, Liviu Pojoni, Claudiu Popa.
La C\rture[ti a avut loc o demonstra]ie de art in progress, de
lectur\ vizual\, dat\ prin topitoria sintetizatoarelor [i alune-
c\rilor pe chitar\ (Vlad Sturdza, Sasha Liviu Stoianovici, Dan
Alex Mitrofan). Au citit Florin Iaru, Florin P`tea, Silviu Gherman
[i studen]ii la actorie Ilinca Manolache [i Alex Pavel, regia Iris
Spiridon.

La temperatura corpului acidulat [i motorizat, teatrul se `n-
cinge. Spectacolul sangvin e spectacolul acceler\rii ritmului
dramaticii cotidiene.

Teatrul e cuv`nt `ncorporat `n arderi. Act limit\, act total, act
extrem [i riscant. Ca s\ existe integral, teatrul s\ ard\. S\ ex-
ploateze termic cuv`ntul [i corpul. Altfel, el nu e dec`t teatru do-
mestic de vitrin\ [i `n cea mai mare parte inutil. Afon [i arbitrar.
Amniotic [i nevertebrat. Teatrul nu trebuie s\ fie protector [i
protocolar, papionard [i pervers metaforic, `ntabulat `ntre
pere]ii eleva]i ai scenei. Nervul lui piromanic, `n sensul de ten-
siune maxim\, e ceea ce `i d\ vitalitate. Nu e vorba `ns\ de o
ardere exterioar\, ci de una internalizat\, de un consum caloric
interior al dramaticului. Spectacolul contemporan incinereaz\
discursul greu, abstractul [i expozi]ia de cuvinte pe scen\. Tec-
tonica elastic\ a corpului exploziv e acum miza lui. Filosofia
concret\ a pumnului (in)sensibil `l pune `n mi[care. Teatrul ar-
derii afective, al aliena]ilor iubirii, al marketingului emo]ional, al
realit\]ii urbane brute, cu cu]itul la beregat\ [i cramponul pe
piept, e practicat ca reac]ie la imediat. Imediatul trebuie `ns\ [i
el s\ fac\ flot\ri.

Imaginea corpului flash, care schimb\ uluitor de repede vi-
tezele, e imaginea teatrului frontal. Corpul sound & light-design.

~ntr-un teatru caloric la rezolu]ia maxim\ a arderii.
Sticla se tope[te la o temperatur\ de peste o mie de grade.

Teatrul are nevoie doar de temperatura bioritmului realit\]ii con-
temporane. De gradele lumii de azi.

1200° C este un experiment artistic, realizat de Galeria
Nem]oi [i Libr\ria C\rture[ti.

SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 49, 29 OCTOMBRIE � 4 NOIEMBRIE 200514

arta grea lovitur\ de teatru

)

�Concertul magic�

al lui Yehudi Menuhin

fast-food



C`nd aveam vreo nou\ ani, l-am v\zut
la Magazinul Universal �Dumbrava�
din Sibiu pe Sergiu Nicolaescu. Am
intrat `n fibrila]ie. Am mobilizat-o pe
sora mea, am plantat-o pe maic\-
mea, am fugit s\ cump\r\m carne-
]ele de 80 de bani [i l-am prins chiar
`nainte s\ dispar\ pe scara rulant\.
Dup\ ce ne-a dat c`te un autograf,
m-a m`ng`iat pe cap [i a rostit cu
dr\g\l\[enie m\gulit\ � �Copii...�.
Cine ar fi crezut c\ o s\ ajung s\
scriu despre Sergiu Nicolaescu? Am
[i r\t\cit carne]elul. 

Azi m\ uit la unele dintre fil-
mele lui cu nostalgie pentru
copil\ria mea. Nu mai s`nt

de mult fan Sergiu Nicolaescu. Ce
[tiam eu la nou\ ani despre Mircea
S\ucan, despre Lucian Pintilie [i
despre al]ii, despre compromisurile
pe care trebuia s\ le accep]i pentru
a fi l\sat s\ faci filme? Eram o mu-
coas\. Ce-mi spunea mie cuv`ntul
�propagand\� c`nd recitam [i chiar
compuneam poezii cu Ceau[escu [i
partidul?

Azi  aici,  m`ine-n  Foc[ani,
ce-am  avut  [i  ce-am  pierdut

Sergiu Nicolaescu `ns\ mai face fil-
me. El a fost [i a r\mas un r\sf\]at
al regimurilor politice. Revolu]ia a fost
pentru el un reper biografic, tr\it ca
atare, `n v`ltoarea evenimentelor. O-
dat\ `nfiin]ate concursurile de finan-

]are de la stat, a continuat s\ pri-
measc\ bani publici pentru proiec-
tele sale. A avut, ce-i drept, [i pu-
blic, nostalgici probabil, unii ca mine.
Dac\ la Orient Express m-am amu-
zat, la 15 n-a mai fost chiar la fel.
Mai `nt`i pentru c\ filmul e mai coe-
rent dec`t precedentul, apoi, pentru
c\ e un film despre Revolu]ia de la
Timi[oara [i nu mi se pare firesc ca
dou\ persoane care au fost pe val `n
vechiul regim � Sergiu Nicolaescu
[i D.R. Popescu � s\ scrie un film
despre mor]ii de la Timi[oara. De
altfel, motiva]ia cineastului e vag\.
El spune `n caietul de pres\ [i c\
filmul e o dram\, o poveste de dra-
goste care are pe fundal Revolu]ia
de la Timi[oara, c\ nu vrea s\ dez-
lege misterele Revolu]iei, dar [i c\
filmul e un document.

~n prim-plan se afl\, care va s\
zic\, povestea de dragoste dintre timi-
[oreanca Imola (Ioana Moldovan) [i
marinarul Marinic\. S`ntem ̀ n decem-
brie �89 [i Marinic\, abia ajuns `n
]ar\, se urc\ `n trenul de Constan]a-
Timi[oara. Imola e gravid\, iar el
vrea s-o ia de nevast\. P`n\ la Timi-
[oara bea [i c`nt\ la chitar\ & din
gur\. Odat\ ajuns aici, treaba se
schimb\. ~ncepe Revolu]ia. Oamenii
umbl\ pe strad\ ori stau pur [i
simplu pe trotuar [i, la un semn,
gesticuleaz\. C`nd Marinic\, Imola
[i cele dou\ prietene ale ei (Daniela
Nane [i Mihaela R\dulescu) merg la
maternitate, Marinic\ e `mpu[cat pe
treptele spitalului. Mult\ vreme `l
credem mort, pentru c\ trece ceva
timp � la morg\, `n camionul fri-

gorific ce-l duce al\turi de alte 42
de cadavre la incinerat � p`n\ `ncepe
s\ mi[te. Deci nu e mort.
Recunosc`nd ma[ina (probabil dup\
bucata de porc ag\]at\ de tavan) ca
fiind cea a unei cuno[tin]e,
Marinic\ bate `n pere]i, strig`ndu-[i
amicul. Are apoi un vis `n care fuge,
face o cascadorie s\rind pe un tren,
ca `n filmele lui ([i cu) Sergiu
Nicolaescu, ajunge la Timi[oara `n
miezul unei demonstra]ii, face o alt\
cascadorie, s\rind `n Bega, ajunge `n
fine la Catedral\ [i se `nsoar\ cu
Imola. Dar nu e dec`t un vis. ~n tot
acest timp, Imola [i prietenele ei au
b`ntuit agitate de-acas\ la spital, iar
acas\, iar `n ora[ � [i Imola e c`t pe
ce s\ fie `mpu[cat\ pe treptele Ca-
tedralei [i na[te `n\untru, murind pe
urm\ (observa]i planul religios!). 

Marinic\ sf`r[e[te ars de viu,
`ntr-o secven]\ destul de impresio-
nant\, filmat\ chiar la crematoriul
�Cenu[a� (unde s-au ars mor]ii de
la Timi[oara), dar care e sabotat\ de
afirma]ia unuia dintre incineratori
care, imediat dup\ ce `nchide u[a,
spune:�B\, \sta era viu!�.

Filmul are [i un plan al prezen-
tului, `n care o jurnalist\ francez\
de origine român\ (Maia Morgen-
stern) revine `n ]ar\, la 14 ani dup\
Revolu]ie, pentru a da de urma unui
copil n\scut `n Catedral\. E normal
s\ [tim despre cine este vorba.
Acest copil se afl\ chiar `n canalul
`n care securi[tii au aruncat cenu[a
tat\lui, dar copilul nu se arat\ la
fa]\, l\s`nd secretul ocultat. Mai
re]inem din discu]ia jurnalistei cu

doi senatori c\ `n România e acum
plin de vile, de �miliardari de
carton� [i de �politicieni de tarab\�.
E plin [i de c`ini, care apar nu de
pu]ine ori, f\r\ leg\tur\ cu ac]iunea
(o trimitere poate la zicala �sat f\r\
c`ini�).

Filmul se termin\ cu jurnalista
plec`nd de pe Otopeni (insert cu ca-
pul unui c`ine) [i cu copilul Imolei
[i al lui Marinic\ intr`nd `n posesia
medalionului cu Sf. Gheorghe, pe
care tat\l l-a ̀ nghi]it ̀ nainte de a fi ars.

Scriind aceste lucruri m-am con-
vins c\ Sergiu Nicolaescu are drep-
tate. 15 nu e un film despre Revolu-
]ia de la Timi[oara.

15 � 2005; Regia: Sergiu Nicolaescu

Cu: Maia Morgenstern, {erban
Ionescu, Cristi Iacob, Ioana Moldovan,
Daniela Nane, Mihaela R\dulescu, Ion
Dichiseanu.

Postproduc]ia
~n urm\ cu c`teva luni, am scris un
articol despre cartea Estetica rela-
]ional\ a teoreticianului [i curato-
rului francez Nicolas Bourriaud, `n
care prezentam noile modele de
sociabilitate create de arti[ti `n anii
exploziei Internetului. Postproduc-
tion este urm\toarea carte a autoru-
lui, ap\rut\ `n anul 2000, volum ce
analizeaz\ sensibilitatea colectiv\ `n
cadrul c\reia s-au dezvoltat noi
forme artistice pornind de la unele
deja existente.

Tehnic vorbind, �postproduc]ia�
este un termen ce provine din voca-
bularul folosit `n film [i video, re-
ferindu-se la mai multe transform\ri
la care este supus materialul video
brut: de la montajul clasic, p`n\ la
efecte speciale, subtitr\ri [i ad\uga-
rea de alte surse audio sau video. ~n
ultimii zece ani, tot mai mul]i arti[ti
au folosit ca �materie prim\� `n arta
lor alte lucr\ri, pe care le-au inter-
pretat, reprodus cu un grad mai
mare sau mai mic de fidelitate, re-
expus `n condi]ii diferite dec`t cele
pentru care au fost realizate. ~n vi-
ziunea lui Bourriaud, arta post-

produc]iei este un r\spuns la haosul
creat de proliferarea culturii globale
prin televiziune, cinema [i Internet.
Prin integrarea unor lucr\ri de art\
ce nu le apar]in [i prin schimbarea
sensurilor lor ini]iale, ace[ti arti[ti
au anulat distinc]ia dintre produc]ia
[i consumul artistic, copie [i ori-
ginal. Aceast\ atitudine a lor este
explicat\ prin operarea cu ni[te
�obiecte� care circul\ deja pe pia]a
cultural\ global\ [i care au intrat
deja `n con[tiin]a publicului-consu-
mator, `n ideea de a facilita un nou
tip de comunicare cultural\, bazat\
pe apelarea la aceste obiecte-
coduri.

Arti[tii  [i  stereotipurile
imprimate  de  c\tre  societate

Angela Bulloch este unul dintre ar-
ti[tii care s-au folosit de lucr\ri deja
existente. Cu ocazia Bienalei de la
Vene]ia din 1993, ea a expus un film
video, Solaris � filmul science-fic-
tion al lui Tarkovski, peste care s-a
ad\ugat o nou\ coloan\ sonor\, un
dialog special creat de artist\. ~n 24
Hour Psycho, din 1997, artistul
sco]ian Douglas Gordon a proiectat
cunoscutul film al lui Alfred Hitch-

cock cu o vitez\ redus\, care a f\cut
ca mi[carea s\ fie abia perceptibil\,
proiec]ia ajung`nd astfel s\ dureze
24 de ore. Artista australian\ Tracey
Moffat a creat filmul The artist,
const`nd `n folosirea unor secven]e
din alte filme de cinema `n care era
reprezentat artistul pictor. Am avut
ocazia s\ v\d acest film [i mi-a fost
mai u[or apoi s\ `n]eleg stereoti-
purile societ\]ii cu privire la arti[ti.
De exemplu, mitul artistului cu bar-
b\, u[or excentric, cu un fular arun-
cat peste um\r, care fumeaz\ pip\,
pasional [i neintegrat `n societate,
ce are rela]ii amoroase cu modelele
lui este o construc]ie care ]ine de
[coala de pictur\ francez\ [i atmo-
sfera parizian\ din jurul anului 1900
[i care a rezistat p`n\ dup\ cel de-al
doilea r\zboi mondial.

Pentru Nicolas Bourriaud, acti-
vit\]ile DJ-ilor, web-surferilor, ale
programatorilor [i ale arti[tilor
men]iona]i mai sus implic\ un anu-
me tip de cunoa[tere caracterizat prin
inventarea unor noi c\i de comuni-
care prin intermediul culturii. A-
ce[ti �semionau]i� opereaz\ cu
semne deja existente, cre`nd un vo-
cabular cu ajutorul c\ruia pot scrie
�noi propozi]ii artistice�.
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ARTE VIZUALE

Gospodin Oleg
De[i au trecut ceva luni de c`nd Protasov e antre-
nor la Steaua, tot nu pot s\ spun cu m`na pe i-
nim\ c\ ucraineanul e au ba un mare antrenor.
Sau m\car un antrenor de Doamne-ajut\ acolo [i
el. Asta [i pentru c\, f\r\ s\ `n]eleg de ce, de c`nd
a ajuns `n România a fost luat din scurt, constant
considerat incapabil, s-a v\zut `n privirea lui
albinoas\ doar o crunt\ lips\ de solu]ii [i de viziu-
ne. Sau `ntinderile pustii [i degerate ale Siberiei.

Totu[i, echipa mergea bine. Nu cred c\ recen-
tul meci cu Lens a fost mai bun dec`t cel cu Ro-
senborg. Apoi, omul a luat [i ni[te decizii destul
de ira]ionale pentru cineva care pare at`t de
calculat. A jucat cu Ne[u mult prea avansat, c`nd
l`nosul respectiv nici nu [tie s\ atace poarta, iar
c`nd a f\cut-o, a `nscris mai mult din gre[eal\. L-a
`nfipt pe Bo[tin\ v`rf, c`nd despre acesta doar pe
st`nga se poate spune c\ e un fotbalist. {i `nc\
unul bun spre foarte bun.

A mai derutat la Protasov [i lipsa de reac]ie.
Mi-l aduc aminte la 3-2 la Trondheim, c`nd R\doi
trage peste poart\ dintr-o lovitur\ liber\ care `n-
seamn\ totul sau nimic, to]i de pe banca Stelei se
dau de ceasul mor]ii pentru c\ Mirel a trimis-o `n
plopi. Doar Protasov z`mbe[te pu]in cam t`mp
pentru gustul nostru. {i iar\[i nu [tiu dac\ `n z`m-
betul \la era vorba despre iresponsabilitate sau
`n]elepciune slav\. A cam derutat lipsa asta de
reac]ie care contrasta cu excesul de gesticula]ie
al lui Zenga, pentru care orice pas\ gre[it\ era o
ocazie s\ dea cu basca de p\m`nt. Plus c\ avem
o tradi]ie a antrenorilor saltinbanci gen Halagian,
care `n cele 90 de minute arunc\ `n elevii lor cu
vorbe de duh, iar dup\ meci `i ]intesc cu bocancii.

~n orice caz, n-am v\zut Steaua juc`nd a[a de
bine de vreo 17-18 ani, de la meciul cu Spartak
Moscova, s\ zicem, c`nd terenul ar\ta ca un
patinoar verde. Sau de la meciul cu Goteborg,
5-1 ̀ n Ghencea. Probabil la Constan]a sau cu Lens,
Zenga ar fi `nchis meciul la 2-0, o frec\m `ntre
noi [i, c`nd ne plictisim, trecem la tradi]ionala tac-
tic\ t`rna cu prune. Lum`n\ri `n sus, mingea se plic-
tise[te `n aer [i noi ne relax\m. La Protasov nu
mai e a[a. Nici un moment de rela[, de lene va-
lah\. Probabil [i e[ecurile sale au venit dintr-un
prea mare entuziasm. De pild\, Supercupa cu Di-
namo sau recenta revenire a acelora[i dinamovi[ti
de la 2-0 la 2-2 n-ar fi fost posibile pe vremea lui
Walter, cum e poreclit fostul mare portar. Dar la
Protasov [i e[ecurile astea au avut partea lor fru-
moas\. {i, interesant, Protasov nu prea e Oleg
dec`t pentru Meme Stoica.

{i nu `n ultimul r`nd, Protasov d\ dovad\ de un
foarte mare bun-sim]. Citeam ni[te declara]ii ale
steli[tilor care spuneau c\ ei joac\ uneori cumva
de ru[ine. C\ nu le-a repro[at niciodat\ nimic, dar
simplul fapt c\ mocne[te acolo pe banc\ spune
mai mult dec`t geamparalele lui Walter. Sigur, i
se poate repro[a lui Protasov c\ e un antrenor
plictisitor, un om cam nes\rat, dar felul `n care
joac\ azi Steaua nu e plictisitor deloc. {i, de fapt,
asta conteaz\ `ntr-un fotbal `n care ani de zile
am avut parte de ni[te oameni foarte interesan]i, de
ni[te personaje remarcabile, dar de ni[te mese-
ria[i mediocri.
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Douglas Gordon � 24 Hour
Psycho, instala]ie video, Tramway
Gallery, Glasgow, 1993

Ultimul film al lui Sergiu Nicolaescu:

15 nu e despre Revolu]ia de la Timi[oara!



Interviu de Victor Jalb\

De ce LiterNet?

Pentru c\ la momentul c`nd am ap\rut nu
existau colec]iile Polirom/ Paralela 45
dedicate literaturii române, pentru c\ era
nevoie de un spa]iu care s\ arate c\ exist\
interes fa]\ de literatura român\. Pentru
c\ ne interesa s\ citim [i pentru c\ voiam
s\ `mp\rt\[im cu al]ii ceea ce citeam.
Pentru c\ nu exista ([i, `n parte, nu exist\
nici acum) un loc unde s\ se publice text
scurt, teatru, scenariu de film, volum de
fotografie. Pentru c\ era un loc gol care
se cerea umplut cu o ofert\ de calitate,
persistent\ [i solid\ `n selec]ie. Pentru c\
scriitorii români nu erau tradu[i ([i noi
am `nceput s\ `i traducem [i s\ `i promo-
v\m pe unii), pentru c\ literatura contem-
poran\ din diverse zone nu era prezent\
`n România prin traduceri ([i am adus
teatru, [i poezie, [i roman din culturi foarte
diferite). Pentru c\ nu era nimeni care s\
`[i asume cre[terea unor copii cu talent,
d`ndu-le sfaturi, citindu-i [i `ncuraj`ndu-i
s\ creasc\.

C`te ore pe zi petreci cu `ntre]inerea
portalului?

Nu pot s\ `]i spun. Dar nu cred c\ e s\p-
t\m`n\ `n care s\ nu stau patru nop]i p`n\
la trei-patru diminea]a �cu capul `n calcu-
lator� [i cel pu]in trei sferturi din week-
end. Somnul e primul c\zut de pe list\ `n
favoarea LiterNet-ului.

Care s`nt colaboratorii
prefera]i?

Avem norocul de a ne
putea alege colabora-
torii. A[a c\ nu exist\
nici unul pe care s\ `l
public\m dac\
nu ne pla-
ce. Sigur c\ avem fie-
care dintre noi rubri-
cile sau scriitorii pre-
fera]i, dar neav`nd o com-
ponent\ comercial\,
nu ne deran-
jeaz\

dac\ un scriitor `n care credem are zece
acces\ri pe articolele sale (nu e cazul,
dar a fost la un moment dat). ~l sprijinim
`n continuare [i [tim c\ la un moment dat
va fi b\gat `n seam\ ([i s-a `nt`mplat). Nu
depindem de nici unul dintre grupurile
din cultura român\, s`ntem genuini cer`nd
volume consecutiv unor oameni care nu
se simpatizeaz\, urm\rim doar valoarea
scriiturii [i satisfacerea interesului citito-
rilor no[tri ocupa]i, care caut\ la noi toc-
mai selec]ia.

Ce greut\]i a]i avut de `nt`mpinat `n
ace[ti patru ani?

Nu e deloc u[or s\ faci ceva serios `n Ro-
mânia. {i dac\ persi[ti `n a face ceva
serios [i dai un exemplu [i oamenii `ncep
s\ te frecventeze, exist\ dou\ atitudini.
Pentru unii `ncepi s\ pari o amenin]are,
al]ii `ncearc\ s\ te ajute, deoarece `n]eleg
c\ e loc sub soare pentru toat\ lumea [i
c\ cititul pe Internet nu e un substitut
pentru cititul pe h`rtie, ci o form\ de a
atrage noi cititori, de a m\ri apetitul
pentru cultur\ al cititorilor.

Am avut de `nfr`nt prejudec\]i i-
mense, s-a spus de sute de ori c\ publi-
carea pe Internet e debu[eul grafoma-
nilor. S-a spus c\ nu exist\ selec]ie. S-a
spus c\ nu e s\n\tos s\ cite[ti pe ecran.
AER-ul (Asocia]ia Editorilor din Româ-
nia) a oscilat `ntre a crea un premiu se-
parat pentru carte electronic\, a ne con-
sidera la un loc cu alte edituri (nominali-
z`ndu-ne la premii la un loc cu editurile
pe h`rtie), a elimina cartea electronic\
din jocul premiilor [i a g\zdui sub aus-

piciile lor premierea noastr\ ca t`n\r\
editur\ de c\tre Centrul de Carte

German\.
Rar ne-a fost recunoscut apor-

tul `n promovarea unor texte de

teatru sau film, nu s-a men]ionat c\ mult
premiatul scurtmetraj Canton a pornit de
la `nt`lnirea regizorului cu textul publicat
pe LiterNet. Sau la multele piese monta-
te dup\ piese ap\rute pe LiterNet, rar a
fost men]ionat\ sursa textului.

Dar nimic din toate astea nu poate s\
schimbe bucuria de a descoperi sau de a re-
descoperi un text bun [i de a-l propune
publicului.

Planuri de viitor?

Planuri de viitor s`nt multe, dar e nevoie
de un pic de noroc ca s\ ne ias\. {i de

perseveren]\, evident. Primul pas e lan-
sarea unei noi �fe]e� pentru LiterNet,
lucru care se va `nt`mpla prin decembrie.
Simultan, o s\ trecem la o mai bun\ mo-
nitorizare a traficului pe LiterNet, f\c`nd
ca accesarea pentru anumite zone s\ fie
pe baz\ de parol\. Nu se va pl\ti nimic
`n continuare, dar vrem s\ ne cunoa[tem
mai bine cititorii [i s\ `n]elegem mai bine
ce sec]iuni acceseaz\ fiecare.

~n c`teva luni o s\ `ncerc\m s\ le
cerem p\rerile despre ce apare pe site [i
o s\ ne ghid\m `n definirea priorit\]ilor de
editare [i dup\ op]iunile lor.

Vom continua s\ ne extindem colec-
]iile de traduceri `n [i din român\ [i vom
continua s\ c\ut\m autori interesan]i [i
volume interesante. Avem deja un nume
care ̀ nseamn\ seriozitate [i dragoste pentru
fiecare volum, a[a c\ probabil o s\ [i re-
u[im.

~n 12 ianuarie, la Bucure[ti, o s\ aib\
loc o nou\ lansare de carte electronic\ la
Libr\ria C\rture[ti, `nso]it\ de o expozi-
]ie de fotografie a lui Alex Leo {erban.
Va fi o surpriz\ acest volum, sper\m s\
avem succesul pe care l-am avut la pre-
cedentele lans\ri (pentru volumele lui
Cristian Mungiu, Cosmin Bumbu] [i Gia-
nina C\rbunariu).

Cartea preferat\ de la LiterNet?

Asta `mi aminte[te de scena din Sophie�s choice c`nd Meryl Streep e pus\ s\
aleag\ pe care copil vrea s\ `l p\streze cu ea `n lag\rul nazist. Cum pot s\ aleg
din peste 150 acea carte care `mi e cea mai drag\? {i totu[i, s`nt c`teva c\r]i de
care s`nt tare m`ndru, c\r]i care f\r\ LiterNet nu ar fi existat sau ar fi fost uitate.

M\ bucur enorm c\ am insistat s\ apar\ o superb\ carte de fotografie [i
poezie a lui Dinu Laz\r [i Delia Oprea, m\ bucur c\ a ap\rut volumul

Andei Cadariu. M\ bucur c\ Cristi Mungiu are scenarii la noi, m\
bucur c\ Lia Bugnar are piese extraordinare publicate pe LiterNet,

m\ bucur de nudurile semnate Miri Bratu [i de revitalizarea unui
volum al lui Liviu Antonesei. M\ bucur de Bumbu] [i de

Gianina C\rbunariu. {i de nem]i [i de maghiari. {i de� cum
s\ m\ opresc?
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fast-food fe]e-fe]e

Monstruozit\]i

C`te feluri de mon[tri, at`tea
feluri de oameni. {i c`te feluri
de monstruozit\]i, at`tea
feluri de diformit\]i pufoase
sau `nsp\im`nt\toare. Eu
totu[i cu cine ]in? (Asta-i cel
mai important de [tiut.)
Normal, cu mon[trii din
desene animate. ~n primul
r`nd, cu Shrek (nu Shrek II),
pentru c\ el a descoperit
asem\narea fundamental\
dintre c\pc\uni [i ceap\ (S.:
�C\pc\unii s`nt ca ceapa�,
M\garul: �De ce? Pentru c\
put?�, S.: �Da. Nu! Ceapa
are straturi. C\pc\unii au
straturi. Nu-n]elegi?! Am`ndoi
avem straturi�). Apoi fiin]ele
alea simpatice din Monsters
Inc. care se tem cel mai mult
pe lumea asta de copii,
pentru c\ au impresia c\ ar fi
toxici. ~ns\ dincolo de
desene animate (la care nu
se pricepe toat\ lumea, ca la
fotbal), exist\ fiin]ele din
desenele grecilor antici,
Cerberul, Minotaurul,
Grifonul, Harpiile [i al]i
ciuda]i neferici]i. Am aflat c\
p\pu[a Barbie are un Pegas
al ei (nu o biciclet\, ci un cal
cu aripi adev\rate). P\pu[a
Barbie z`mbe[te `ntotdeauna
[i e fericit\. A[a a[ fi [i eu
dac\ a[ avea un Pegas [i
patru dromadere.

A[ putea vorbi mult, mult
de tot, despre mon[trii
imaginari, despre cei
simpatici sau despre cei care
dau co[maruri (cum ar fi
motivul pentru care mi-e mie
fric\ de `ntuneric � un film
v\zut c`nd eram mic\ de tot,
Trenul groazei cred c\ se
chema, `n care un soi de
goril\ fioroas\ str`ngea
pasagerii de g`t. Brr!). ~ns\
problema nu e cu mon[tri
care nu exist\, ci cu aceia
care au tr\it sau tr\iesc
`ntr-adev\r printre noi. Nu m\
refer la Yeti (s`nt convins\ c\
te po]i `mprieteni cu el dac\
nu-i bagi un b\] de `nghe]at\
`n nas, ca s\ vezi ce gust
are), ci, de exemplu, la
Hitler. Am v\zut Untergang
zilele trecute, un film `n care
Hitler e monstru, DAR poate
vorbi normal [i politicos, e
tandru cu Eva, `i tremur\
m`inile, arat\ b\tr`n [i `nvins.
M\-ntreb: de ce mon[trii cei
mai `ngrozitori au voie s\
arate ca to]i oamenii de pe
strad\, de ce n-au un semn
ro[u mare pe frunte?
Probabil ca s\ ne fie nou\ [i
mai fric\ de `ntuneric [i s\
tremur\m noaptea [i ziua,
nu numai de frig.

!! PPee  11  nnooiieemmbbrriiee,,  LLiitteerrNNeett  ((wwwwww..lliitteerrnneett..rroo))  vviinnee  ccuu  cceeii  ppaattrruu  aannii  ddee  aaccaass\\  !! IInntteerrvviiuu  ccuu  RR\\zzvvaann  PPeenneessccuu  !!

�Nimic nu poate s\ schimbe bucuria de a
descoperi sau de a redescoperi un text bun�

LiterNet  pe  scurt:

! 155 de volume publicate apar]in`nd unor autori
români, germani, maghiari, francezi, ru[i, catalani,
de marc\ [i debutan]i (printre numele importante
care au ap\rut la LiterNet men]ion\m George Banu,
Horia Bernea, Ana Blandiana, Radu Cosa[u,
Cristian Mungiu, Gellu Naum, Irina Nicolau, Leonard
Oprea, Al. Paleologu, Horia Roman-Patapievici,

Lucian Pintilie, Andrei Ple[u, Mircea Horia
Simionescu, I.D. S`rbu, Dorin Tudoran, Matei
Vi[niec, Krikor H. Zambaccian etc.)

! volume publicate `n limbile român\, francez\,
englez\, german\, maghiar\

! peste 400.000 de volume desc\rcate `n cei 4 ani de
existen]\

! ini]ierea seriei de opere complete Ana Blandiana
(din care au ap\rut p`n\ acum 6 volume)

! ini]ierea colec]iilor Pontis (volume bilingve ale unor
scriitori str\ini [i români de marc\), ini]ierea
colec]iilor de texte scurte destinate consacra]ilor [i,
respectiv, debutan]ilor Palimpsest [i Mozaic

! peste 35.000 de vizitatori `n fiecare lun\, `n cre[tere
constant\

! peste 2.500 de abona]i pe fiecare din principalele
newslettere s\pt\m`nale ale LiterNet

! peste 100 de apari]ii `n ziare [i reviste din Bucure[ti
[i provincie [i peste 30 de interviuri la radio [i
televiziune ale membrilor LiterNet

! parteneriate cu principalele edituri pe h`rtie din
România: Polirom, Humanitas, Paralela 45,
Pandora-M

Buget:
! Venituri din activitatea principal\: 0 (tot ceea ce

oferim pe site este gratuit)
! Venituri din publicitate (`n 4 ani): aproximativ

1.200 euro
! Costuri `nfiin]are Asocia]ie [i `nregistrare

marc\: aproximativ 800 euro
! Costuri lunare server: 50 euro/ lun\
! Costuri lunare conexiune la Internet: 20-40

euro x 14 membri
! Costuri ISBN-uri: 10.000 lei/ volum
! Costuri coresponden]\ scris\: 1-2 milioane lun\
! Salarii: 0 (toat\ activitatea e bazat\ pe

voluntariat)
! Cheltuieli decontate: 1 milion lei (participarea

unui membru la un seminar de preg\tire `n
domeniul graficii de copert\ de carte)

! Drepturi de autor pl\tite pentru c\r]i/ articole/
traduceri: 0 (toate contribu]iile au fost pe baz\
de voluntariat)

(O parte din) Echipa LiterNet, `n una dintre pu]inele `nt`lniri `n cei patru ani
de la `nfiin]are


