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{erban Foar]\ prezint\, `n cur`nd,
telenovela:

�Un mire
f\r\ c\p\t`i�

Cel mai mare festival
de teatru va fi
�interna]ionalizat�

�Luna George Banu� `n Rom=nia
           Cunoscutul critic de teatru George Banu  
    stabilit la Paris `n anii �70, s-a aflat `n Ro-

mânia pentru a-[i lansa cea mai
nou\ carte � Peter Brook. Spre
teatrul formelor simple, editat\
de Polirom [i UNITEXT.
Totodat\, Universitatea de Ar-

te �George Enescu� din Ia[i i-a
acordat titlul de Doctor Ho-
noris Causa, pentru `ntreaga

sa activitate. �Suplimentul de cultur\� vi-l pre-
zint\ pe George Banu `ntr-un amplu interviu.
L-am surprins la conferin]a sus]inut\ la Ia[i, la
Centrul Cultural Francez, despre tendin]ele tea-
trului european [i la deschiderea Festivalului Na-
]ional de Teatru �I.L. Caragiale� de la Bucure[ti.
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AER a hot\r`t s\
organizeze un t`rg na]ional
de carte `n spa]iul de la
Romexpo. Evenimentul, ce
va avea loc cel mai
probabil `n luna iunie a
anului viitor, este
deocamdat\ `n faz\ de
proiect, `ns\ a iscat deja
dispute `ntre Funda]ia
�Artexpo� � organizatorul
de p`n\ acum al T`rgului
de Carte Bookarest � [i
editori, care se pl`ng de
lipsa de spa]iu pentru
expunere.

Asocia]ia Editorilor vrea
un nou t`rg de carte
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Integrare, cu            pe �R�Integrare, cu            pe �R�

Recentul succes al b\ie]ilor de la Akcent `n Europa
a fost rapid [i previzibil comparat cu cel al forma]iei
O-zone. B\ie]ii au dovedit ce aveau de dovedit `ns\: p`n\
acum le st\tuser\ `n cale O-zone, iar Europa `i a[teapt\
cu por]ile de la cluburi deschise, este nevoie doar de
pu]in\ promovare `n plus.
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�Suplimentul de
cultur\� dedic\
dosarul din acest
num\r unor
studii culturale
recente realizate
de Asocia]ia
ECUMEST.
Lansarea studiilor
�Finan]atori ai cooper\rii
culturale `n [i cu ]\rile Europei de
Sud-Est� [i �Organiza]iile culturale
independente `n ]\rile Europei
Centrale [i de Est, Turcia [i Caucaz� a
avut loc `n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni la
Bucure[ti. Obi[nui]i fiind s\ reac]ion\m mai
degrab\ la zgomotele lumii noastre artistice
dec`t la analize temeinice, vom g\si `n aceste
studii unele dintre principalele cauze pentru care
tranzi]ia de la etatism la o structur\ mixt\ a
mediului nostru cultural va mai dura o vreme.

Sectorul cultural, `n c\utarea
independen]ei pierdute
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Plasa profesorilor
Dac\ vorbe[ti despre greva din `nv\]\m`nt desf\[urat\ `n aceast\
s\pt\m`n\ cu vreo persoan\ nedependent\ financiar de sistemul
educa]ional, care `n plus mai are [i un copil la [coal\, vei afla c\
profesorii s`nt, �cu pu]ine excep]ii�, ni[te incompeten]i ce nu-[i merit\,
�`n majoritatea cazurilor�, nici m\car banii pe care-i primesc,
fiind, de fapt, ni[te `mbuiba]i care cer neru[inat de mul]i bani pentru
medita]ii, tr\ind aproape princiar de pe urma lor. �Cei mai mul]i
dintre ei.�

Privind lucrurile nu din perspectiva grevi[tilor, ci doar din una
onest\, vom c\dea de acord c\ �majoritatea� e format\ totu[i din
profesori ce nu predau materii la care se pot da medita]ii `n parti-
cular. L\s`ndu-i deoparte pe cei ce predau român\, matematic\
sau limbi str\ine, [i `nc\ nu pe to]i ace[tia, trebuie s\ admitem c\
salariile s`nt mici, c\ nici condi]iile de desf\[urare a activit\]ii lor
nu s`nt tocmai cele mai bune [i a[a mai departe. Ba `nc\ nici
n-am fi nevoi]i s\-i l\s\m deoparte pe respectivii � ferici]i � me-
ditatori, dac\ ne-am g`ndi, apel`nd la aceea[i onestitate, c\ ei
c`[tig\ mai mul]i bani pe o munc\ separat\, suplimentar\ [i, nu `n
ultimul r`nd, de cele mai multe ori mai stresant\ chiar dec`t cea
din institu]iile de `nv\]\m`nt.

{i totu[i, cu toat\ aceast\ perspectiv\ onest\ asumat\, greva
�cadrelor didactice�, cum ei ̀ n[i[i se definesc ̀ ntr-o obositoare limb\
de lemn, nu are cum s\ fie una, s\-i spunem, popular\. Iar vina le
apar]ine `n `ntregime grevi[tilor. Pun`nd, aproape `n fiecare an
de la revolu]ie, placa (zg`riat\ [i pe alocuri cu sonor strident) cu �vrem
salarii mari�, �vrem condi]ii de lucru�, �vrem un procent mai mare
din PIB�, liderii sindicatelor din `nv\]\m`nt par a s\pa cumva `n aer,
nec\ut`nd s\ cear\ rezolvarea problemelor reale ale sistemului,
ci umbl`nd numai la suprafa]\, `ntru ob]inerea unor avantaje ime-
diate [i, pe m\sura trecerii timpului, anulate fie de infla]ie, fie de
cre[terea salariilor din sectorul privat. Adic\, [i n-are rost s\ ne
ferim s-o spunem, liderii sindicatelor din `nv\]\m`nt par mai de-
grab\ preocupa]i s\ fac\ grev\ pentru a-[i justifica existen]a
dec`t s\ ob]in\ `ntr-adev\r ceva din aceste greve.

{i spun asta deoarece, spre exemplu, a lupta pentru ob]i-
nerea unei salariz\ri diferen]iate `n func]ie de merit, a cere recu-
noa[terea eforturilor suplimentare, a umbla, pe scurt, pe la legile
sistemului ce sufoc\ profesorii cu real\ voca]ie ar ar\ta [i oame-
nilor care nu-s direct implica]i c\, `ntr-adev\r, sindicatele din
`nv\]\m`nt vor s\ schimbe ceva � or, se [tie, `n general opinia
public\ este de partea schimb\rii, mai ales atunci c`nd este
evident c\ s`nt probleme `n sistem. Iar `n ideea general\ de
schimbare s-ar integra foarte bine [i cererile salariale, justi-
ficarea fiind atunci evident\ pentru oricine.

~n concluzie, nu nemul]umirile profesorilor s`nt de condam-
nat, dimpotriv\, ele s`nt perfect explicabile [i guvernul ar trebui
s\ le ia c`t se poate de `n serios. Problema este c\, an de an, cei
din `nv\]\m`nt, [i m\ refer la sindicate, nu par capabili s\ formu-
leze aceste nemul]umiri `n esen]a lor. Ceea ce, orice am spune,
este `ngrijor\tor. Nu pentru noi, �chibi]i� mai mult sau mai pu]in
obiectivi. Ci tocmai pentru acea majoritate a profesorilor care re-
fuz\ vehement orice discu]ie pe marginea grevei lor, conside-
r`nd c\ ele s`nt r\uvoitoare. Pentru c\ ei s`nt cei care vor con-
stata, `n toamna viitoare, indiferent de ced\rile de acum ale guver-
nului, c\ se vor `ntoarce de la cump\r\turi tot cu o plas\ goal\.
Tot cu o nou\ plas\.

Ana-Maria Onisei

Banu [i-a `nceput discur-
sul punct`nd diferen]a
care contureaz\ `n pre-

zent rela]ia cu teatrul, devenit o
art\ minoritar\, `ns\ nu mai pu-
]in puternic\ `n ceea ce prive[te

rela]ia spectacol-spectator. �De-
c`t s\ tr\im cu nostalgia marilor
spectacole, a spus Banu, mai
bine ne `nt`lnim mai pu]ini [i a-
vem o rela]ie mai intens\. C\ci
nu ne leag\ numai afectivitatea,
ci [i evolu]ia teatrului `n istorie.
Aceast\ art\ a efemerului e una
dintre cele mai vechi. {i, `n a-
cest context, se potrive[te per-
fect citatul: «Nu mai s`ntem nu-
mero[i, dar venim de la Ate-
na!»�

Personaje  care  fac  leg\tura
`ntre  commedia  dell�arte  [i
contemporan

�~n spa]iul teatral european ac-
tual, afirm\ George Banu, se re-
g\sesc dou\ direc]ii fundamen-
tale: `ntoarcerea la valorile vechi,

tradi]ionale (apari]ia teatrului de
cuv`nt sau trecerea de la text la
c`ntec), prin `ncercarea de a
dilata timpul, redefinind per-
cep]ia teatral\, [i, `n opozi]ie, o
tendin]\ a genera]iei tinere de a
scoate teatrul din fixul istoriei,
exprimat\ printr-un amalgam de
imagini, dinamism [i disconti-
nuitate.� De exemplu, regizori
ca Stein sau Brook au avut ideea
de a face spectacole `n ciuda
timpului, care s\ dureze `ntre
[ase [i nou\ ore. �Au avut intu-
i]ia riscant\ c\ publicul vrea s\
intre `ntr-un alt ritm, diferit de
cel alert al cotidianului, pentru
a tr\i ceva special. {i, oric`t ar
p\rea de ciudat, la spectacolele
lor s\lile erau arhipline.�

~n ceea ce prive[te dinamica
genera]iei tinere, analizeaz\ Geor-
ge Banu, s-au impus deja [i `n
teatrul românesc c`teva voci pu-
ternice, cum ar fi Gianina C\r-
bunariu cu al ei Stop the
tempo!, Radu Afrim sau Ana
M\rgineanu. �Ei creeaz\ perso-
naje care fac leg\tura `ntre com-
media dell�arte [i contemporan�.

O alt\ tendin]\ interesant\
este prezen]a televiziunii `n tea-
tru, ca simbol al plas\rii coti-
diene sub ochiul televiziunii. �Ni-

mic nu mai este secret!�, pare
s\ fie deviza acestor spectacole.
Regizorul american Peter Sel-
lers a montat `n aceast\ for-
mul\, urm\rind conceptul pri-
vitului circular. Cu ajutorul ca-
merelor de luat vederi sau al
proiec]iilor, actorul poate fi v\-
zut `n toat\ rotunjimea sa, nu
doar din fa]\ sau din spate, cum
se `nt`mpl\ pe scen\ `n mod
normal.�

Autori  contemporani
[i  revenirea
la  violen]a  scenic\

George Banu a `ncheiat discu]ia
de la Ia[i coment`nd evolu]ia au-
torilor de teatru. Ca tendin]\
semnificativ\ au ap\rut foarte
multe piese de teatru curajoase
`n Europa de Est, `n majoritate
ale scriitorilor tineri, iar scena
interna]ional\ a `nceput s\ pro-
pun\ dramaturgie nou\. De ase-
menea, autorii tineri s`nt cei care
redescoper\ redarea violen]ei pe
scen\ `n limbaj literal. Banu a
r\spuns `ntreb\rilor surprinz\-
tor de numeroase [i documen-
tate din public, preciz`nd c\ un
critic de teatru nu trebuie s\ fie
niciodat\ �sigur�.

Ana-Maria Onisei
Anul trecut, T`rgul de Carte Book-
arest (devenit, ulterior, T`rgul de
Carte Bucure[ti) a avut loc `n
incinta Teatrului Na]ional din Bu-
cure[ti. O parte dintre editorii

prezen]i au fost nemul]umi]i de
lipsa de spa]iu pentru expunere,

motiv pentru care au solicitat AER s\
organizeze un nou t`rg de carte, `ntr-un
spa]iu mai larg. Doina Marian: �Edi-
torii preseaz\ de ani de zile AER-ul s\ i-

ni]ieze un astfel de t`rg, mai ales c\ au existat

numeroase discu]ii `n ceea ce prive[te lipsa de
spa]iu de la Teatrul Na]ional `n cazul T`rgului de
Carte Bucure[ti. A[adar, la cererea editorilor [i
lu`nd `n calcul un nou amplasament [i o suprafa]\
mai mare, am decis s\ organiz\m un nou t`rg.
Hot\r`rea a fost unanim\, noi nu vom prelua T`r-
gul de Carte Bucure[ti, ci vom organiza altul�.

Nu  exist\  `nc\  solu]ii  pentru
T`rgul  de  Carte  Bucure[ti

Silvia Colfescu, directoarea Editurii Vremea, su-
bliniaz\, de asemenea, importan]a unui nou t`rg
de carte. �Nu este vorba despre p\rerea unei sin-
gure edituri. Majoritatea editorilor s-au pl`ns de
lipsa de spa]iu. Anul trecut, o parte dintre expo-
nate au fost duse [i la Libr\ria Dales din aceast\
cauz\.� ~n acela[i timp, Mihai Oroveanu sus]ine
c\ ini]iativa AER face concuren]\ neloial\ t`rgului
pe care `l organiza p`n\ acum Funda]ia �Art-
expo�, mai ales c\ este posibil ca ambele mani-
fest\ri s\ se desf\[oare aproape `n aceea[i peri-
oad\: �Deocamdat\ nu am discutat nimic `n acest

sens cu AER-ul. Urmeaz\ s\ stabilim o `nt`lnire
s\pt\m`nile acestea, pentru a vedea cum rezolv\m
situa]ia: dac\ AER-ul inten]ioneaz\ s\ mai cola-
boreze cu Funda]ia «Artexpo» sau nu. Solu]ii
pentru T`rgul de Carte Bucure[ti `nc\ nu s`nt, abia
am ajuns `n ]ar\ de la Frankfurt, iar de acum
`ncolo, dup\ discu]ii, urmeaz\ s\ stabilim ce vom
face�, a declarat Oroveanu.

Doina Marian spune `ns\ c\ ceea ce inten]io-
neaz\ s\ fac\ AER-ul este normal: �~n ]\rile eu-
ropene, t`rgurile cele mai cunoscute s`nt organi-
zate de asocia]iile de breasl\. La noi este o situ-
a]ie atipic\, deoarece cele dou\ t`rguri s`nt orga-
nizate de radioul public [i de Funda]ia «Artexpo».
Desigur, aici vorbim deja de peste 10 ani de ex-
perien]\, deci lucrurile pot continua la fel de se-
rios, dar asta nu `nseamn\ c\ nu se pot organiza
[i alte t`rguri. Consider\m bine-venit\ ideea
AER-ului, cu at`t mai mult cu c`t avem deja expe-
rien]a organiz\rii unui stand na]ional�. Mihai O-
roveanu a[teapt\ ca `n cursul perioadei urm\toare
AER-ul s\ decid\ dac\ merge sau nu mai departe
`mpreun\ cu �Artexpo� `n organizarea T`rgului de
Carte Bucure[ti.

Criticul de teatru George Banu despre tendin]ele din teatrul european:

�Formele cele mai noi reg\sesc tradi]ii vechi�

Asocia]ia Editorilor din România (AER) a hot\r`t s\ organizeze un t`rg na]ional de carte `n spa]iul
de la Romexpo. Evenimentul, ce va avea loc cel mai probabil `n luna iunie a anului viitor, este
deocamdat\ `n faz\ de proiect, `ns\ a iscat deja dispute `ntre Funda]ia �Artexpo� � organizatorul
de p`n\ acum al T`rgului de Carte Bookarest � [i editori, care se pl`ng de lipsa de spa]iu pentru
expunere. Doina Marian, directorul executiv al AER, sus]ine c\ ini]iativa asocia]iei nu face
concuren]\ neloial\ celor de la �Artexpo� [i este spre binele pie]ei de carte din România. Mihai
Oroveanu, directorul Funda]iei �Artexpo�, afirm\ c\ va avea o `nt`lnire cu reprezentan]ii AER
pentru a stabili `n ce fel se vor desf\[ura cele dou\ t`rguri.

Asocia]ia Editorilor din România vrea un nou t`rg de carte

Directorul Centrului Cultural Francez din Ia[i,
Guillaume Robert, al\turi de George Banu

Lansarea volumului
Peter Brook... la Festivalul
Na]ional de Teatru �I.L.
Caragiale�, Bucure[ti

Pe 3 noiembrie, George Banu a fost prezent la Centrul
Cultural Francez din Ia[i pentru a discuta cu publicul
despre tendin]ele actuale din lumea teatrului
european. Venirea sa `n România a fost prilejuit\ [i de
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universit\]ii de Arte �George Enescu� [i de lansarea
volumului Peter Brook. Spre teatrul formelor simple,
ap\rut `n coeditare la Polirom [i Unitext



Liceeni, v\ ordon,
trece]i la uniform\!
Nu apuc\ s\ treac\ anul [i se mai g\se[te c`te o comisie de oa-
meni de[tep]i care propune reintroducerea uniformelor [colare
`n gimnaziu [i liceu. Supus\ la vot, propunerea e, de obicei, res-
pins\. ~ns\, odat\ cu trecerea timpului, alt\ comisie, alt\ lume
de[teapt\, alt\ ga[c\ de b\tr`nei t`njitori prind chef s\ pun\ la punct
[i la uniform\ genera]iile tinere.

Stau [i m\ `ntreb: de unde Dumnezeu le vine dorin]a asta de
a uniformiza (la propriu), de a `nregimenta, de a-i face pe to]i s\
fie la fel? C`nd avem de-a face `n general cu fo[ti [efule]i expira]i
din regimul egalitarist (sanchi) al comuni[tilor, atitudinea lor ar fi
explicabil\. Salopete la muncitori, uniforme c\c\niu-penibile pen-
tru militarii ̀ n termen, uniforme g\lbui la fel de penibile pentru ap\-
rarea civil\... Ba[ca dou\ r`nduri de uniforme pentru liceeni (dac\
mai ]ine]i minte). Exista uniforma de gimnaziu/ liceu, cu c\ma[\,
�sacou� l\l`u [i n\dragi la fel pentru b\ie]i, `n vreme ce fetele se
bucurau de un sac inform, albastru deschis sau bleumarin, care le
ascundea orice forme. Mai exista [i uniforma de PTAP (Preg\-
tirea Tineretului pentru Alungarea � sau Ap\rarea Patriei), o ur`-
]enie de un albastru violent, care se purta cu bocanci, iar pentru
adolescen]i era un fel de �moartea pasiunii�. S\ nu fi avut ghi-
nionul s\ te vad\ prietena sau prietenul `nvelit `n a[a ceva, c\ nu
mai pupai prin parc dec`t stema RSR de la bonet\...

Nu vreau s\ arunc acum vina permanent `nspre perioada co-
munist\. Eu cred c\ ni se trage (adic\ li se trage) [i de la un
complex de inferioritate bine `nr\d\cinat, care `i face pe indivizii
f\r\ resurse sau mai slabi de v`rtute s\ se team\ de orice con-
curen]\, adic\ de orice diferen]\. Pentru ei, diferit `nseamn\ peri-
culos � amenin]\ stabilitatea lumii `n care, printr-un noroc pros-
tesc sau printr-o `nt`mplare balcanic\, au ajuns la putere. Dac\,
`n schimb, to]i cei din jur ar deveni mase anonime, dezindivi-
dualizate, f\r\ identitate, lumea ar deveni Raiul. Raiul pro[tilor
cu func]ii [i uniforme, totu[i un rai, nu?

{i-apoi mai e un motiv, unul mai tainic, pe care [efule]ii `ngri-
jora]i de soarta tinerei genera]ii nu-l vor recunoa[te niciodat\.
A[a c\-l recunosc eu.

~n primul r`nd, trebuie [tiut c\ majoritatea personajelor puse
s\-i oblige pe elevi la uniformizare s`nt b\rba]i. Mai mult, s`nt
b\rba]i de o anumit\ v`rst\, iar nivelul lor de educa]ie este at`ta
c`t este (`mi amintesc c\ unul dintre ei vorbea de responsabi-
lit\]ile care le �incub\� elevilor...). Au `n mod sigur [i fanteziile
erotice tipice masculilor, `n care femeile `n uniforme [i feti[-
canele aproape (dar nu `nc\) majore joac\ un rol important. M\
g`ndesc la re]eta sigur\ de succes a filmelor pornografice: asis-
tentele medicale cu halat de un alb imaculat [i de o scurtime de
neimaginat, ofi]eresele de poli]ie `mbr\cate `n piele [i cu baston,
profesoarele cu ochelari, priviri dure [i sacoul bombat tare la
piep]i, dar [i elevele de colegiu, cu fusti]\, ciorapi tip jambiere [i
c\m\[i sau blazere identice. Ei, nu [tiu c`t de tare le pas\ ini]ia-
torilor legii despre care scriu de uniformele b\ie]ilor, dar garan-
tez c\ uniforma fetelor `i intereseaz\ `n mod cert. {i m\ intere-
seaz\ [i pe mine: e pl\cut s\ vezi un c`rd de pu[toaice vesele [i
`n uniform\, debord`nd de toate alea...

Mai mult, cum uniforma la liceence combin\ `n mod fericit ob-
sesia Lolitelor cu cea a uniformelor, zic [i eu, `n ton cu ini]iatorii
legii, c\ feti[canelor \lora fragede le �incub\� ceva... \\\, cu
responsabilitatea [i, `n orice caz, ar face bine s\ vin\ la [coal\
`n uniform\! A[ fi pentru. {i s-ar putea introduce uniforma [i la
studente, c\ [i lor le incub\... cu responsabilitatea, [ti]i.

Ar merge [i o uniform\ cu m`neci lungi, albe, ce se pot `nno-
da la spate, pentru astfel de frustra]i ajun[i la putere. ~n ce pri-
ve[te uniforma pentru liceence, zic [i eu, ca b\rbat: poate c\ fe-
tele ar vrea s-o poarte de bun\voie. M\car alea care nu se fac
asistente medicale...

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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Duminica trecut\ a avut loc
deschiderea celei de-a XV-a
edi]ii a Festivalului Na]ional de
Teatru �I.L. Caragiale� de la
Bucure[ti. O edi]ie dedicat\
regizorului, a[a cum a precizat
criticul de teatru [i directorul
artistic al Festivalului, Marina
Constantinescu. La Teatrul
�Bulandra� au fost prezen]i
premierul C\lin Popescu-T\ri-
ceanu [i so]ia sa, ministrul
Culturii [i Cultelor, Adrian
Iorgulescu, primarul general al
capitalei, Adriean Videanu, dar
[i fostul ministru Mona Musc\.
S-a stat [i `n picioare, s-a
aplaudat destul de mult [i,
nu `n ultimul r`nd, s-au f\cut
promisiuni pentru anul viitor.

Ana-Maria Onisei

Marina Constantinescu,
ministrul Culturii [i
primarul general al

capitalei au invitat publicul la
�`nt`lnire [i dialog�, la �specta-

cole cu stil [i cu performan]e
actorice[ti�. Adrian Iorgulescu a
afirmat c\ pentru anul 2006 mi-
nisterul `[i propune s\ transfor-
me Festivalul Na]ional de Teatru
`ntr-unul interna]ional. �Nu va
r\m`ne doar o promisiune, a spus
ministrul, mai ales c\ acest e-
veniment, al\turi de Festivalul
George Enescu, este esen]ial pen-
tru cultura român\.� Singurul
dintre organizatori care a lipsit

de la discursul de `ncepere a fost
Ion Caramitru, pre[edintele
UNITER, care urma s\ apar\ pe
scen\, c`teva minute mai t`rziu,
`n {ase personaje `n c\utarea
unui autor de Luigi Pirandello,
`n regia lui Liviu Ciulei.

Forma]ia  maramure[ean\
Iza  i-a  prins  `n  joc
pe  invita]i

~n aceea[i sear\, au fost pro-
gramate [i spectacolele Electra,
`n regia lui Mihai M\niu]iu, [i
89, 89� fierbinte dup\ �89 al
tinerei regizoare Ana M\rgi-
neanu. Dup\ reprezenta]ia Elec-
trei, actorii, regizorii, criticii [i
publicul s-au adunat la Teatrul
Odeon, pentru un cocteil tradi-
]ional, cu zacusc\, ]uic\ [i mu-
zic\ româneasc\.

Atrac]ia serii, grupul mara-
mure[ean Iza (pe care Mihai
M\niu]iu l-a adus special `n
montarea sa Electra), a c`ntat
muzic\ veche din Maramure[
pentru invita]i. George Banu,
Marina Constantinescu, Aura
Corbeanu (reprezentant UNI-
TER) [i regizorul Alexandru
Dabija s-au prins `n hor\ pe ho-
lurile Odeonului, fredon`nd c`n-
tece de s\rb\toare.

Spectacole  ale  consacra]ilor,
al\turi  de  mont\ri
ale  tinerilor  regizori
Cea de-a XV-a edi]ie a Festiva-
lului Na]ional de Teatru se va
`ncheia pe 13 noiembrie. ~n pro-
gram au figurat spectacole ale
regizorilor consacra]i, dar [i
mont\ri ale celor mai bine cota]i
regizori tineri. Radu Afrim,
Gianina C\rbunariu, Alexandru
Dabija, Tompa Gábor, Vlad Mas-
saci, Felix Alexa, Hora]iu M\-
l\ele sau Alexandru Tocilescu
au fost pe scenele teatrelor bu-
cure[tene `n ultima s\pt\m`n\.
Invitat special, regizorul Silviu
Purc\rete `nchide edi]ia de anul
acesta a Festivalului cu monta-
rea Cum dori]i sau Noaptea de
la spartul t`rgului, dup\ William
Shakespeare.

Festivalul a g\zduit [i premi-
era oficial\ a spectacolului Tri-
umful dragostei, de Pierre Ma-
rivaux, `n regia lui Alexandru
Darie. ~n afara selec]iei oficiale,
s-a reg\sit, de asemenea, [i nu-
mele lui Yuriy Kordonskiy, regi-
zor invitat pentru a patra oar\ s\
monteze pe o scen\ bucure[tea-
n\, cu propria dramatizare dup\
nuvela Inim\ de c`ine, de Mihail
Bulgakov. Edi]ia Festivalului Na-
]ional de Teatru din acest an este
dedicat\ regizorului Vlad Mugur.

Ioana Tudora, arhitect

Centrul Cultural Francez din Ia[i [i Aso-
cia]ia pentru Tranzi]ie Urban\ (ATU) din
Bucure[ti au organizat la sf`r[itul s\pt\m`nii
trecute un colocviu pe tema: �Dezvoltare
urban\ [i aspecte sociale�. Totodat\ au fost
vernisate dou\ expozi]ii de fotografie, care
vor putea fi v\zute `n holul Centrului p`n\
pe 21 noiembrie. �Lipscania� este o poveste

nostalgic\, ce se g\se[te suspendat\ `ntre
imaginarul afectiv al bucure[tenilor [i re-
alitatea istoric-degradat\ a centrului ora-
[ului. �Blocuirea� manifesteaz\, poveste[te,
construie[te [i deconstruie[te locuirea noastr\
cea de toate zilele din blocurile cele de toate
ora[ele; un proiect realizat `mpreun\ cu
studen]ii anului al III-lea de la Universitatea
de Arhitectur\ [i Urbanism �Ion Mincu� ce
pleac\ de la observa]iile [i analizele de teren
realizate de ace[tia `ntr-un cartier bucu-
re[tean.

Prezent\rile din cadrul colocviului au
fost fie bazate pe o serie de proiecte [i
cercet\ri realizate `n ultimii ani, fie eseuri
teoretice asupra modului de construire a
spa]iului urban `n cotidian. Toate acestea
`ns\ s-au structurat `n jurul c`torva �axe�
principale: rolul societ\]ii civile [i al co-
munit\]ilor locale `n cadrul proiectelor de
reabilitare [i dezvoltare urban\, precum [i

modalit\]ile de a consolida acest rol; posi-
bilit\]ile de cooperare interna]ional\ `n ca-
drul proiectelor de dezvoltare urban\;
coeren]a [i realismul programelor de dez-
voltare urban\ [i realitatea locuirii actuale.

Participan]ii au provenit din diverse
spa]ii profesionale: Celia Ghyka, Mircea
Munteanu [i C\t\lin Berescu au fost
�reprezentan]ii majorit\]ii�, arhitec]ii Vera
Marin [i Ioana Tudora au reprezentat urba-
nismul [i arhitectura peisajului, iar Ia[ul �s-
a prezentat� cu arti[tii de la grupul Vector. 

Spre final s-a desprins ca un fel de con-
cluzie amar\ indiferen]a autorit\]ilor locale,
a administratorilor ora[elor noastre fa]\ de
eforturile tinerilor arhitec]i [i arti[ti, re-
prezentate de proiecte �alternative� care s\
creeze noi structuri de dialog `ntre actorii
urbani, structuri care s\ aduc\ cu ele solu]ii
pentru urbanitatea [i urbanul de m`ine.

Dezbatere la Ia[i despre dezvoltarea urban\

Prima  edi]ie  la  care  participarea  arti[tilor  a  fost  pl\tit\

Pentru edi]ia de anul acesta a Festivalului Na]ional de Teatru
s-au cheltuit 6 miliarde de lei vechi de la bugetul de stat [i
`nc\ 4 miliarde de lei vechi aloca]i de Prim\ria General\ a
capitalei. De asemenea, 1 miliard a reprezentat echivalentul
chiriei s\lilor de spectacol. UNITER a asigurat `ntreaga
activitate de concepere [i structurare a Festivalului, precum
[i partea de promovare a evenimentului. O noutate o
reprezint\ plata onorariilor arti[tilor participan]i. P`n\ acum,
participarea la Festival se f\cea benevol, iar arti[tii nu
primeau nici un ban pentru reprezenta]ii. Prin Hot\r`re de
Guvern, Ministerul Culturii a decis ca toate spectacolele de
la aceast\ edi]ie a Festivalului Na]ional s\ fie pl\tite.

Festivalul reune[te 14 spectacole, ateliere de
crea]ie, colocvii, lans\ri de carte [i expozi]ii
scenografice. ~n program s`nt incluse dou\

sec]iuni: �Master class � Actorie, omagiu
adus celui mai pre]ios
partener al regizorului� [i

�Reveren]\ c\tre poetul Cristian
Popescu�, urmat de spectacolul Un

tramvai numit Popescu, `n regia lui
Gavriil Pinte.

Promisiuni ministeriale:

Cel mai mare festival românesc
de teatru va fi �interna]ionalizat�

George Banu (centru) s\rb\tore[te
deschiderea Festivalului al\turi de o
parte a organizatorilor [i forma]ia Iza

George Banu (centru) s\rb\tore[te
deschiderea Festivalului al\turi de o
parte a organizatorilor [i forma]ia Iza



Succes  românesc  de  pe  urma
nostalgiei  disco

A[a cum putem influen]a redactarea
[tirilor despre bombele din metrou-
rile europene, putem impulsiona [i

difuzarea unor melodii la posturile de
radio. Bine`n]eles, dac\ ar fi dup\ românii de
peste hotare, `n clasamente ar intra doar
manelele. Un sondaj al postului de radio
�Dor de ]ar\� releva faptul c\ mai bine de
jum\tate dintre ascult\torii s\i ar vrea s\
aud\ doar manele, 10% popular\, iar etno �

4%. Din fericire, `nc\ nu putem schimba
gusturile Europei `n materie de muzic\ �
succesul românilor s-a datorat `n
mare parte [i faptului c\ str\in\tatea
tr\ie[te o enorm\ nostalgie a vremu-
rilor disco. De-am izbuti vreodat\ s\
ne impunem manelele pe posturi
str\ine de radio, vom putea spune
cu m`ndrie c\ a fost greu, dar Eu-
ropa a reu[it s\ se integreze `n
România.

Integrare, cu            pe �R�

Cea mai intercultural\ experien]\
a vie]ii mele am tr\it-o tr`ntit\ pe
burt\, pe un parchet pres\rat cu
piese de puzzle, `mpreun\ cu
Lotte, Siemen [i Jackob, trei copii
flamanzi cu v`rste `ntre cinci [i
zece ani. Pe nepus\ mas\, cel
mijlociu a `nceput s\ danseze [i
s\ fredoneze o melodie care
suna, `n propria-i adaptare, cam
a[a: �Prosmi brecii numa numa
ei, numa numa ei�. C`nd am
preluat [tafeta, c`nt`nd varianta
corect\ �Vrei s\ pleci, dar nu
m\-nu m\ iei�, au `nceput cu to]ii
s\ ]op\ie de parc\ s-ar fi `nt`lnit
cu Britney Spears. Iar eu ]op\iam
pe l`ng\ ei, bucuroas\ c\-i
`nt`lnisem pe O-zone `n satul
Serskamp, comuna Wichelen,
regiunea Flandra de Est, Belgia.

Capitolul  I:  Atinge-mi
fundule]ul...

Zilele trecute i-am v\zut [i pe
românii de la Akcent pe cele-
brul post de muzic\ MCM [i
mi-am permis s\ am o reac]ie
semiplictisit\. M-am a[ezat doar
mai bine pe pat, am privit cu a-
ten]ie videoclipul, am ascultat

versurile `n englez\ f\r\ nici o
leg\tur\ cu cele române[ti [i
m-am g`ndit cu nostalgie la entu-
ziasmul st`rnit, `n urm\ cu trei
ani, de Cheeky Girls. Monica [i
Gabriela Irimia, dou\ gemene
din Cluj, au intrat direct pe lo-
cul 2 `n clasamentul v`nz\rilor
din Marea Britanie cu un c`nte-
cel numit Cheeky Song (Touch
My Bum). Melodia, a c\rei idee
principal\ era �Atinge-mi fundu-
le]ul, asta e via]a!�, a avut un
succes nemaipomenit, `n ciuda
faptului c\ debutul britanic al fe-
telor, `n emisiunea Popstars, fu-
sese catalogat de mul]i critici drept
�o glum\ proast\ `n pantaloni
scur]i�. Astfel, `n [irul cuvinte-
lor care defineau România, alc\-
tuit `n general din Dracula, Na-
dia, Hagi [i, poate, pentru cei
cunosc\tori, Ionesco [i Brân-
cu[i, s-au mai ad\ugat dou\:
Cheeky Girls.

Capitolul  II:  Roma  roma  gay

Vara trecut\, forma]ia O-zone a
reu[it o performan]\ care, vr`nd-
nevr`nd, ne-a umflat tuturor
pieptul a m`ndrie atunci c`nd a
trebuit s\ preciz\m vreunui pri-
eten din str\in\tate: �They are
from Romania� (chiar dac\ in-
forma]ia era pu]in inexact\, ei
fiind de fapt din Republica Mol-
dova). Melodia Dragostea din
tei a ajuns pe locul I `n aproape
toate ]\rile europene, iar cunos-

cutul refren �maiiia-hi-maiiiia-
ho...� a ajuns pe buzele tuturor,
de la faimo[i DJ de cluburi, la
copii ciocolatii, care `nc\ nu-[i
vorbeau bine propria limb\, de
la femei de 40 de ani ie[ite la a-
g\]at `n pub-uri, p`n\ la oameni
serio[i din administra]ia euro-
pean\ care-[i puseser\ melodia
pe mobil ca ringtone. ~n schimb,
fiind c`ntat\ `ntr-o limb\ pe care
pu]ini o `n]elegeau, str\inii n-au
ezitat s\ interpreteze versurile
a[a cum [i noi, copii fiind, fre-
donam melodiile dup\ cum le
`n]elegeam mai bine: cine poate
uita �Kentastis-ul� lui MC Ham-
mer sau refrenul �a niki bombo-
neea� de la Snow? A[a se face
c\, sub influen]a culorilor ]ip\-
toare din videoclipul melodiei [i
a parodiei stilului disco din anii
�80, versurile �Vrei s\ pleci, dar
nu m\-nu m\ iei� s-au transfor-
mat cumva `n �Na-na-na, roma
roma gay�, iar melodia a deve-
nit cunoscut\ peste ocean cu o-
cazia unei parade a homosexua-
lilor `n Brazilia.

Capitolul  III:  ~nchiriez
dragoste  cui  vrea

Recentul succes al b\ie]ilor de
la Akcent `n Europa a fost rapid
[i previzibil comparat cu cel al
forma]iei O-zone. De fapt, va-
rianta `n limba englez\ a melo-
diei Dragoste de `nchiriat, inti-
tulat\ Kylie, a avut ceva succes

`n Olanda gra]ie unui post de
radio care l-a difuzat `n heavy
rotation, `n Belgia plute[te `n
clasamente pe undeva, la locul
20, iar `n Fran]a am v\zut de-
abia c`teva cronici ([i alea, `n
principal, scrise de fani ro-
mâni), dar care, `ntr-adev\r, nu
sun\ r\u. B\ie]ii au dovedit ce
aveau de dovedit `ns\: p`n\ a-
cum le st\tuser\ `n cale O-zone,
iar Europa `i a[teapt\ cu por]ile
de la cluburi deschise, este nevoie
doar de pu]in\ promovare ̀ n plus.

Epilog:  România-Spania,
26  la  4

~ntregul fenomen al succesului
muzicii române[ti `n str\in\tate
l-am `n]eles instant `n urma unui
joc copil\resc, f\r\ preten]ii de
statistic\ sau de rigurozitate
[tiin]ific\. Aflat\ `ntr-o dumini-
c\ `n cea mai celebr\ pia]\ a
Bruxelles-ului cu un prieten
spaniol, i-am propus, `n glum\,
un r\m\[ag: s\ num\r\m, fie-
care, co-na]ionalii pe care `i ve-
dem trec`nd pe l`ng\ noi. Vic-
toria a fost cov`r[itoare: `nt`l-
nisem 26 de români [i doar 4
(patru) spanioli! Românii s`nt
peste tot [i este de ajuns s\ pri-
vim orice [tire despre vreun a-
tentat, avion pr\bu[it sau inun-
da]ii catastrofale pentru a ne
convinge c\, invariabil, este im-
plicat [i un român.

Suplimentul lui JUP
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Dragi tovar\[e
gospodine
Pentru c\ ne-am scris rubricu]a taman luni, 7 noiembrie, am pus
uleiul la `ncins [i v-am pr\jit ni[te minciuni (v. Sanda Marin, cap.
Aluaturi [i dulciuri de cas\). Nu le-am pudrat cu zah\r vanilat,
c\ci ne-am g`ndit s\ v\ `ndop\m, m\car o dat\ pe an, cu ceva
care s\ v\ cad\ greu la linguric\. N-o s\ vre]i a recunoa[te (cei
mai b\tr`iori) c\ a]i putut `nghi]i a[a ceva. N-o s\ v\ vin\ a crede
(celor mai juni) c\ p\rin]ii [i bunicii vo[tri au dumicat toate cele
f\r\ s\ fac\ icter mecanic sau s\ se cretinizeze de tot. O s\ zice]i
c\ le-am scos din burt\. Pute]i spune ce pofti]i, dar afla]i c\
lucr\m cu izvoarele pe mas\ [i, `ntre noi fie vorba, ne-ar chiar
pl\cea s\ d\m `n foc de at`ta fantezie. Am scos a[adar la iveal\
din fundul bibliotecii: 1) o c\r]ulan\ proletcultan\ destul de jer-
pelit\, f\r\ an [i editur\, `ngrijit\ de Uniunea femeilor democrate
din RPR (Conserve populare de legume [i fructe); 2) un volumoi
sovietoi (Copii eroi, Ed. Politic\, 1962) [i 3) revistu]ele co-
munistu]e �Arici pogonici, album vesel pentru cei mici� [i �Lumini]a�,
din noiembrie 1958.

Ia ni]ic\ luare a minte la glasul poetului care c`nt\ `n plin
noiembrie: �Un gr\dinar cu vocea m\t\soas\/ Mi-a spus acolo,
`ntre pruni [i meri/ C\-n comunism e prim\vara lumii/ {i Lenin �
omul marii prim\veri�. Cu strofi[oara asta-n frunte, gospodinele
au avut deja victorii multe, c\ci au r\spuns cu `nsufle]ire
`ndemnului: �Dragi surori, tovar\[e gospodine, c\rticica aceasta
cuprinde unele sfaturi care ne vor ajuta `n gospod\ria noastr\. [...]
~n Uniunea Sovietic\ s-a stabilit c\ la 2.000 gr., cantitatea de
hran\ pe care trebuie s-o m\n`nce un muncitor `ntr-o zi, 400 gr.
trebuie s\ fie legume. Aceasta `nseamn\ c\ se consum\ anual
cca 150 kg. legume pe cap de locuitor. ~n ]ara noastr\, din cau-
za st\rii `napoiate mo[tenite dela regimurile burghezo-mo[ie-
re[ti, consumul de fructe proaspete [i conservate este `n jurul
cifrei de 30 kg. de cap de loc. Iat\ de ce trebuie s\ depunem
maximum de efort pentru a dep\[i cantitatea de 4,5 milioane kg
conserve populare din legume [i fructe programate a se preg\ti.
Ac]iunea preg\tirii conservelor populare este pornit\ din ini-
]iativa Partidului Muncitoresc Român�.

Da� pentru noi, copila[ii \lor vremi, ce sp\l\ri de creiere [i de
papile gustative preg\tea Casa Sc`nteii? Ia, povestioare cu
de-ale gurii, unde pe locu-nt`i se-nghesuie istoriile cu familia
s\rac\, dar cinstit\, de cartofi, atacat\ chiabure[te de buruieni
(v. Alarm\ `n subteran\) sau nemurit\ `n mici imnuri, cum ar fi
Cartoful: �Uite, mam\, c`t folos/ Din cartoful buburos/ Ce-l s\-
dir\m `ntr-o doar\/ Ast\-prim\var\!... A-nc\put colea-n desag\/
O familie `ntreag\/ De cartofi [i cartofei,/ Ar\to[i [i rotofei./ Fra]i,
m\tu[i, nepo]i, bunic\,/ To]i se trag la o adic\/ La-nceput [i la-n-
ceput/ Din str\mo[ul cunoscut./ Ia te uit\ c`t folos/ Din cartoful
buburos!�. Ce desprindem din toate acestea [i din cele ce ur-
meaz\? C\ musai s\ b\g\m la ghiozdan cartofi [i s\ nu fim la-
comi, toat\ ziua bun\ ziua cu g`ndul numai la bun\t\]i, ca Nu]a,
f\tu]a care h\p\ie un borcan `ntreg cu dulcea]\ de caise. Sau ca
nehalitul din ~n ]ara lui Mur\-n gur\ de Nina Cassian, unde-i de-a
dreptul raiul, nu iadul, cum vrea s\ ne `nve]e poeta: �Ca[ti o gur\
c`t o [ur\/ {i `ndat\-]i pic\-n ea/ Tot ce vrei [i tot ce-ai vrea:/ S\r-
m\lu]e-n foi de vi]\/ Sup\ cald\, toc\ni]\/ Cozonac, compot,
halvi]\�.

S\ r\spundem `ns\ grabnic `ntreb\rii despre ce daruri le-au
adus copiilor din lumea `ntreag\ scriitori precum Vitalii Valenti-
novici Bianchi, Boris Stepanovici Jitcov, S. Mar[ac, C. Ciu-
covschi [i, cu asupra de m\sur\, Evghenii Ivanovici Cearu[in?
Ei au scris gr\itor o seam\ de povestiri [i poezii doldora de sfa-
turi pentru pionieri. Cum s\ fie ace[tia vrednici [i cumin]i, nu ca
b\ie]elul cel prostu] pe nume Nichita, care tot ce g\sea b\ga `n
gur\. Sau ca Vitea Maleev, care-[i c\lea voin]a m`nc`nd r\cituri
cu andreaua. Ci asemenea micilor eroi din deta[amentul de pio-
nieri 429, care, la chemarea colhozului de pescari din Ahtuba, A
40-a aniversare a Marelui Octombrie, pleac\ `n expedi]ie s\
salveze puie]ii de pe[te [i s\ jupoaie 16.030 de ]i[tari distrug\tori
de gr`ne. Sau precum feti]a bun\, pe nume P\s\rica Dimine]ii,
din M\su]a fermecat\, tradus\ din revista �Murzilka�. P\s\rica face
toat\ ziulica numai fapte frumoase. De aceea m\su]a fermecat\
a b\tr`nicii din poian\ `i d\ multe bun\t\]i dup\ ce vr\jitoarea
bate de 3 ori cioccioccioc `n ea cu cheia. Ca Lenin `n istoria cu
cei doi fra]i. Doi fra]i care l-au cunoscut c`ndva pe Lenin `n taiga
vin la el la ora[ [i bat de 3 ori toctoctoc la poarta de aram\ a pa-
latului de iarn\, unde el a ajuns `mp\rat. Lenin `i recunoa[te [i le
d\ m\su]a fermecat\ pe care le-a promis-o pe c`nd st\tea singur
`n c\su]a din p\dure [i m`nca un coltuc de p`ine cu ap\ de izvor.
Kanie] filma, daragoi Valodea.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA

pop-cultura teorie [i practic\

)

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Integrare, cu            pe �R�



Cele dou\ note de 4 din via]a mea le-am luat
din cauza matematicii. Prima oar\ ]in minte
c\ nu m-am descurcat prea bine cu o ecua]ie
cu o singur\ necunoscut\.

Era una dintre serile fatidice `n care sim]i c\
dac\ nu bei p`n\ vomi]i nu e[ti b\rbat [i c\
prietenii se bazeaz\ pe tine cum se bazeaz\
puii de pop`nd\u pe ]`]a pop`ndicii pentru
cei c`]iva stropi de zeam\ mamar\. Nimic nu
mai conta dec`t instinctul de a-mi hr\ni cu
rachiu puii de lele cu care eram `nh\itat.

Nefiind foarte iubit de sistemul finan-
ciar, [tiam foarte bine c\ b\utura trebuia
[terpelit\. A[a c\ iat\-m\ escalad`nd gardul
[i `nfig`ndu-mi curul `n col]ii javrei din cur-
tea p\durarului Romeo. Dac\ vrei s\ faci
c`inele s\ tac\, tre� s\-i dai imediat de lucru
umpl`ndu-i gura cu carne. {i, cu doberma-
nul proptit `n fese, am `nceput s\ cotrob\i

prin c\mara omului, convins c\ era plin\ de
licori, dac\ ar fi fost s\ judec numai dup\
c`te sticle i-am plasat eu cu sufletul `n-
durerat ca s\ m\ lase s\ fur lemnele pentru
iarn\. Unde mai pui c\ avea casa pe uli]a re-
ziden]ial\, `ntre primar [i pop\, chiar sub
st`lpul de iluminat public.

Probabil c\ nu am fost destul de discret
`n cotrob\ial\ sau Romeo s-o fi trezit s\ se
pi[e. C\ iat\ lumina aprinz`ndu-se [i di-
tamai p\duraru� cu femeie cu tot [i cu pu[ca
a]intit\ spre mine. C\ ce p..a m\-tii cau]i,
c\ ai venit s\-mi violezi nevasta, c\ s\ fug `n
zigzag dac\ vreau s\ am vreo [ans\, c\ el
simte c\-l cuprinde autoap\rarea [i tre� s\ m\

`mpu[te. Am apucat disperat dou\ sticle de
spirtoas\ [i m\ preg\team s\-mi `ncerc no-
rocul cu un sprint, sper`nd c\ dobermanu�
`mi va servi drept scut uman.

Nu apuc s\ fac nici doi pa[i c\ se aud
dou\ clicuri [i `ncremenesc� Da� de ce clic
[i nu poc? De ce nu sar buc\]i din c`ine? Iar
`n lini[tea momentului, Romeo `ncepu s\
pl`ng\ hohotind. C\ \[tia de la Ocolu� Silvic
[tiu de doi ani c\ pu[ca e stricat\ [i unul n-a
mi[cat un deget, c\ el se ap\ra de ur[i cu
pietre [i c\ nu poate s\ `mpu[te nici m\car
un be]ivan ratat. {i, termin`ndu-[i pateticul
monolog, s-a aruncat pe geam direct `n cap,
l\s`nd `n urm\ o v\duv\ perplex\ [i o c\ma-
r\ plin\ cu rachiu.

Mi-am eliberat posteriorul din gura po-
t\ii [i, cer`ndu-mi politicos scuze pentru de-
ranj, am p\r\sit locul dramei [i am pornit-o
hot\r`t spre meleaguri mai pa[nice, nepu-
t`nd s\ nu m\ g`ndesc la faptul c\ dac\ o-
colu� silvic `[i f\cea datoria, sor\-mea de-
venea vedet\ de televiziune.

Bobi

George Onofrei
george.onofrei@polirom.ro

Victor zice c\ a reu[it `n
copil\rie s\ copieze per-
fect �de la o coleg\ to-

cilar\ din banca I, `mpreun\ cu
al]i vreo cinci colegi. Iar profu�
m-a g\sit la final doar pe mine
c\ am copiat [i celorlal]i le-a
pus not\ mare�. {i R\zvan (Chi-
ru]\, }upa nu r\spunde la te-
lefon) a avut probleme la mate:
�Vrei s\ `]i scriu ceva pe tema
asta? Am luat 3 la tez\, tocmai
eu, premiantul clasei. Am fost
at`t de [ocat, `nc`t `n trimestrul
urm\tor, c`nd am luat 9, mi s-a
p\rut c\, de fapt, e [ase. {i mi-am
chemat colegul de banc\ s\ se
uite [i el pe not\, s\ `mi spun\
exact ce e, c\ mie mi se p\rea c\
e [ase�. Mi-a r\spuns [i cel\lalt
R\zvan la telefon. Spune c\ la
mate a fost chiar bun `n liceu,
`ns\ la fizic\ a r\mas corigent.
Mai t`rziu, ca orice poet res-
pectabil, s-a mutat la o clas\ de
umanioare, unde a ajuns repede
cel mai tare la fizic\.

Ana Onisei a ratat o
lucrare de control la fi-
zic\ `n ziua `n care [i-a
pus unghii false. �Am
f\cut cea mai proast\
tez\ pentru c\ nu pu-
team s\ apuc cu degete-
le copiu]ele din banc\.�
Numita Cocea M\d\-
lina, din clasa a III-a
C, a pl`ns toat\ ziua
pentru c\ a luat un ru-
[inos, jenant 9.50 la
limba român\. �{i a-
cum `mi aduc aminte
figura profesoarei ca-
re m\ mustra ŕ la Ce-
zar: «{i tu, M\d\li-
na?»�.

Domnul }upa [i-a
mai amintit ceva [i
`mi trimite SMS: �A
trebuit o dat\ s\ po-
vestim Romeo [i Ju-
lieta [i eu m-am
pierdut `n am\nunte, nu am mai
ajuns la cap\t. Da� am luat mul]i
de 4 la via]a mea!�.

Revenim la M\d\lina, clasa a
V-a B. �Prima dat\ c`nd am co-
piat eram `ngrozit\! Era la o

lucrare
de geografie, trebuia s\ scriem
planetele, `n ordine, `n func]ie
de distan]a fa]\ de Soare. Clasa
a cincea... {i unul dintre noi `[i
f\cuse o copiu]\ pe o h`rtie spe-
cial\, care era comestibil\. Un
tip... Iulian... St\tea `n spatele
meu [i copiu]a a circulat la tot

r`ndul
[i a ajuns la mine, ultima, [i mie
mi-a revenit sarcina s\ o m\-
n`nc. Iar h`rtia avea un gust ok,
ca de napolitan\. Singura ches-
tie na[pa e c\ fusese scris\ cu
cerneal\, care avea un gust o-
ribil.�
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Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

teorie [i practic\ pop-cultura
)

Lori sau infinitele
posibilit\]i�

Motto: Nimeni nu avea ca Lori /
}ip\tul de cronc\nit al ciorii*

Ce `nseamn\ toamna, la ]ar\? Toamna la ]ar\, c`nd afar\ e frig,
c`inele s-a f\cut covrig sub cuptor, Magazinul Mixt nu mai d\ b\u-
tur\ pe datorie, iar tu, r\t\cit `n weekend prin glodurile patriei, ai
marele nenoroc s\ nu po]i urm\ri dec`t TVR [i ProTV Interna]io-
nal? Ei bine, dac\ se-nt`mpl\ s\ te-ngropi ̀ ntr-o a[a situa]ie, pentru
c\ antena ta de satelit n-are decodor digital, nu-]i r\m`ne dec`t
s\-nghi]i `n sec tot ceea ce-]i vars\ cele dou\ canale (la propriu�).

A[a am v\zut, `ntr-o sc`rbos de ploioas\ sear\ de s`mb\t\,
emisiunea Lori, de pe ProTV Interna]ional. Lori este, dac\ nu vi
s-au ciocnit `nc\, prin cap, semnificantul cu semnificatul, Lore-
dana Groza, zis\ [i Loredana, zis\ [i Zaraza reloaded, zis\, ia-
c\t\, [i Lori. D`nsa face o emisiune de trenduri `n mod\, ceva `n
genul celor �5 minute de shopping� ale Danei S\vuic\ ori cores-
pondentului teverist al Irinei Schrotter. Peste ce anume am avut
ghinionul s\ dau? Peste o incursiune (desp\r]irile r\ut\cioase `n
silabe v\ apar]in!) `n b`rlogul lui Irinel Columbeanu, o c\soaie
care rivalizeaz\, din ce mi-am dat seama, cu World Trade Center-ul
newyorkez, `nainte de� O c\soaie care include � elementary,
my dear Watson! � una bucat\ jacuzzi, vreo �doi piscini�; o c\soaie
care n-are [ifonier, ci dressing, nema sufragerie, dar � ohohooo!
ce� � living, [i, bine`n]eles, nelipsitul dining, adic\ o `nc\pere
cu mese [i scaune ̀ n care, probabil, se �eating�� O c\soaie cum
multe au r\s\rit dup\ 1990 prin coridoarele `ntunecate ale pa-
triei, fa]\ de care eu, unul, nu am nici cel mai mic sentiment de
admira]ie cr\c\nat\. Nu vreau, subliniez, s\-n]elege]i c\ m\ roade
un profund sentiment de frustrare, cum c\ vila mea de 2 camere
semidecomandate nu e nici m\car veri[oar\ vitreg\ cu vreuna
dintre m\g\oaiele ridicate pe diverse coline. Nu am a[a ceva [i
nici nu-mi doresc jacuzzi `n buc\t\rie, `ntre ceaunul de m\m\lig\
[i pr\jitorul de p`ine. Ceea ce m-a r\sucit pe propriul ax, bul-
buc`ndu-mi ochii `n orbite, a fost modul `n care doamna Lori baleia
pe marmura d\ Italia, mo[iule!, a Columbeanului, g`ngurind of-
taturi la fiece firicel de praf `nt`lnit `n calea-i. �Vaaaaai, Irinel, dar
e supeeeerb\ vederea de pe mansard\\\. Ce priveeeli[tee! Ahhh.
Aici `]i bei cafeaua, nuuuu?� Iar Irinel, `n clipele acelea, se `nfoia
precum coco[ul acela din curte, care, c`teva ceasuri mai de-
vreme, avea de prefa]at o treab\ c-o g\in\.

Ei bine, calvarul catodic s-a `ntins, cred, vreo cincisprezece
minute, timp `n care am reu[it s\-i fac electrocardiograma lui
Lori doar d`nd sonorul mai tare. M\-nfioar\ g`ndul c\ emisiunea
cu pricina s-a v\zut [i prin diaspora noastr\. Ce s\-n]eleag\ oa-
menii �ceia? C\ `n România Irinel Columbeanu a ajuns un fel de
duhovnic al bunului gust? Un Papacioc al dandismului mioritic?
C\-n România lui 2005 b\rba]ii poart\ un soi de bluz\ unisex,
f\r\ m`neci, care seam\n\ cu un burlan `nfipt `ntr-un�? C\ e
cool, trendy s\-]i tragi gagic\ de Bac\u, 17 ani? Mi[to ]ar\, a[a
ar zice, probabil, tot targetu� fugit la primul val al mineriadelor.
Probabil c\ acei oameni s`nt, acuma, ner\bd\tori s\ se-ntoarc\
pentru a participa la un safari, precum milionarii, `n care, la un
moment dat, v\d o specie de leopard c\runt, pus cu barba pe
labe de o gazel\ blond\. {i pe noi, suricatele, netezindu-le cu
cozile iarba, pentru a le croi drum c`t mai lin.

* Orice asem\nare cu personajele lui Emil Brumaru e absolut
`nt`mpl\toare. ~n România nu se joac\ polo, ci, poate, curling.

S\ ne culc\m pe patul pu[tii

~ntrerupem programul pentru o edi]ie special\ dedicat\ grevei profesorilor

Cum a ratat Steag Andrei un
�69� la [coal\

Coresponden]\ special\ (la fel ca [i edi]ia)
Casiana Ioni]\, `n direct din �State�, ne poveste[te ceva ce nu
are leg\tur\ cu persoana sa, care probabil n-a `ncasat vreodat\
un 4: �Tez\ la român\, mai multe subiecte, dintre care unul
«comenta]i romanul preferat». Un elev c`t pe-aci s\ ajung\
corigent, r\spunde doar la subiectul \sta, coment`nd romanul 69
de Ionu] Chiva. Profesoara cite[te, crede c\ e o inven]ie a
elevului [i `i spune c\ are 2 dac\ nu `i aduce romanul la [coal\.
Happy-end: elevul aduce romanul, profesoara cite[te [i elevul
scap\ de corigen]\�.



Ana-Maria Onisei

Glasul de semiotician al lui
Umberto Eco (o parte
dintre texte s`nt semnate

de el, celelalte de scriitorul ita-
lian Girolamo de Michele) contu-
reaz\ `n Istoria frumuse]ii, cro-
nologic, ipostaze ale Frumosu-
lui a[a cum a fost reprodus `n
diferite perioade de timp, de la
statui sau filosofie greac\, p`n\
la imagini publicitare, Kate
Moss sau look-uri de SF-i[ti
neo-cyborgieni. Ilustrat\ cu zeci
de capodopere artistice ale tutu-
ror timpurilor, lucrarea nu se re-
duce doar la analiza Frumosului
ca valoare estetic\, eviden]iind,
mai degrab\, ideea c\ Frumu-
se]ea nu a fost niciodat\ o va-
loare absolut\ [i imuabil\ � fie
ea exprimat\ prin form\ fizic\,

divin\ sau ideatic\ �, ci
a cunoscut diverse i-
postaze `n func]ie de
spa]iu [i timp. Textul

�`n[iruie� [i co-
menteaz\ lucru-

rile pe care

oamenii le-au considerat fru-
moase [i au `ncercat s\ le imor-
talizeze: natura, trupul ome-
nesc, cosmosul, raporturile ma-
tematice, lumina, Dumnezeu [i
Diavolul. De altfel, unul dintre
capitolele cele mai captivante
`nf\]i[eaz\ frumuse]ea ur`tului,
privit\ ca o provocare a curio-
zit\]ii [i a fascina]iei.

Principiul  propor]iei
`n  aflarea  idealului  estetic

Reprezentarea mon[trilor pentru
un mistic din secolul al XII-lea,
Sf`ntul Bernard, era frumoas\,
de[i moralmente blamabil\. O-
racolul din Delphi r\spundea:
�Cel drept e cel mai frumos�,
sofistul Gorgias a fost primul
care a conturat, `n scandalosul
(pentru acele vremuri de Grecie
antic\) Elogiu al Elenei, irezis-
tibila frumuse]e a personajului
homerian. ~n perioada de glorie
a Atenei, genera]ia Fidias, Mi-
ron [i Praxiteles d\ direc]ia a-
der\rii la un canon (kanón),
orient`nd arta spre principiul pro-
por]iei `n aflarea idealului es-
tetic. Acest tip de frumuse]e `[i
g\se[te expresia `n forme sta-
tice, `n simplitatea expresiv\,
nesubjugat\ de detalii excesive
[i pare a fi elementul definitoriu
pentru arta greac\ [i pentru i-

deea de
Frumos a acelei perioade. ~ns\,
ca `n orice proces evolutiv, mo-
mentul decisiv vine din `n-
c\lcarea violent\ a regulilor:
Laocoon, sculptur\ dat`nd din
perioada elenist\, descoperit\ `n
anul 1506, provoac\ rumoare prin
dramatismul `ntruchipat, spulbe-
r`nd, `n expresivitatea unei
`nl\n]uiri tragice [i zbuciumate,
senin\tatea de p`n\ atunci a
sculpturilor grece[ti.

Re`ntoarcerea la valorizarea
armonioas\ a propor]iilor se va
manifesta, mai t`rziu, `n for-
mule diferite, fie prin teoria lui
Pitagora (principiul tuturor lu-
crurilor este num\rul) � adop-
tat\ [i de renascenti[ti (de[i clar
conturat\ doar `n ceea ce pri-
ve[te arhitectura [i perspectiva,
c\ci idealul asupra frumuse]ii
umane renascentiste devine, p`-
n\ la urm\, o chestiune de gust) �,
fie prin `ncercarea de a adapta
reprezentarea artistic\ la con-
ceptul platonician de Frumuse]e
(armonia `ntre form\ [i idee).

Fire[te, nu lipsesc capitole,
a[ternute ca broderia pe m\tase
fin\ � c\ci aceast\ carte `]i
st`rne[te deopotriv\ g`ndurile
[i sim]urile �, despre lumin\
(claritas ca principiu estetic,
identificarea lui Dumnezeu cu
lumina, lumina `n Paradisul
dantesc), culoare [i ornament

Istoria Frumuse]ii, edi]ie `ngrijit\ de Umberto Eco

colec]ia: �Enciclopedia Rao�, Editura Rao, 2005, 440 de pagini, 139.9 RON

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL
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carte printre r`nduri

Urm`nd procedeul evoc\rii unei figuri istorice prin intermediul unui a[a-zis jurnal al protagonistului, precum
`n precedentul roman, Jurnalul lui Dracula, Marin Mincu ni-l `nf\]i[eaz\ aici pe poetul Ovidiu, exilat la Tomis.
Rod al unor lecturi critice ale operelor lui Ovidiu, romanul este o fic]iune impresionant\, o via]\ posibil\ a po-
etului, din care nu lipsesc conflictele interioare, drama exilului [i, nu `n ultimul r`nd, rela]ia cu o femeie, Aia,
preoteas\ a zeului Zamolxis, care `i ofer\ poetului o cale spre reg\sirea de sine.

�Aceast\ carte a lui Marin Mincu (pe care nu pot decide dac\ s-o numesc roman sau biografie transformat\
`n mit) ne restituie un Ovidiu necunoscut, aflat `ntr-un loc pierdut undeva, de care mul]i au luat cuno[tin]\
doar pentru c\ Ovidiu `l ura. Mi s-a `nt`mplat s\ citesc manuscrisul lui Mincu exact `n locurile despre care
vorbe[te, pe malul M\rii Negre, unde to]i `[i mai amintesc cu m`ndrie [i afec]iune de un om care n-ar fi vrut
s\ tr\iasc\ printre ei. M-am sim]it atras deopotriv\ at`t de elegia poetului disperat, c`t [i de epopeea ge]ilor
care l-au iubit. {i chiar dac\ Ovidiu n-ar fi existat niciodat\, aceast\ carte a lui Mincu m-ar fermeca `n aceea[i
m\sur\.� (Umberto Eco)

Marin Mincu, Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidiu, colec]ia: �Fiction Ltd�, Editura Polirom,
272 de pagini, 22.50 RON

SSEEMMNNAALL

Ce ne facem
cu Ivanov?
�N-are dec`t s\ r\m`n\ singur cuc, dracu s\-l ia!� Iritat, plictisit de
ve[nicile v\ic\reli, dureri de c\p\]`n\, tremur\turi, oboseli, r`sete
`n hohote, pl`nsete `n hohote, sentimente de vinov\]ie, s\tul p`n\
`n g`t de singur\tatea lui Nikolai Alexeevici Ivanov, de furia lui,
de ru[inea lui, de monologoiul actului III, de monologa[ul actului
IV, de dialoguri, de pauze, pauze, pauze, de orice, nemaipri-
didind cu modific\rile, Cehov izbucne[te crocodilic `ntr-o scri-
soare c\tre A.S. Suvorin, r\spunz`ndu-i acestuia la o p\rere pri-
vind piesa dramatic\: �~mi spui c\ te-a surprins absen]a Sa[ei la
sf`r[itul actului IV. A[a [i trebuia: s\ observe publicul c\ Sa[a
lipse[te... Numai cele dou\ femei care l-au iubit cu adev\rat pe
Ivanov ar putea s\ apar\ la sf`r[itul piesei [i s\-i ia ap\rarea:
mama lui [i so]ia. Dar cum ele au murit, nu mai poate fi vorba s\
le aduc pe scen\. N-are dec`t s\ r\m`n\ singur cuc, dracu s\-l
ia!�. Peste o s\pt\m`n\, revine `ns\ cu epistola arhicunoscut\ [i
r\scomentat\ (c\tre acela[i Suvorin), explic`nd `ndelung, pe puncte,
cu grafic (!!!), situa]iunea Ivanovului. ~n forma definitiv\, [tim, fi-
nalul are pe Sa[a la fa]a locului: �Sa[a (]ip`nd): Nikolai, ce faci?
Opri]i-l! Ivanov: L\sa]i-m\! (Fuge `n cealalt\ parte a s\lii [i se `m-
pu[c\.) Cortina�. Totu[i, Ivanov a fost l\sat singur (cuc [i alt\
pas\re!) berechet. Un an, `ntre actul III [i actul IV, draga mea!
Printre noi, cititorii, spectatorii, fiin]e `n marea petrecere... Aici e
aici!! Ce ne facem cu d`nsul, Satannici? Iat\ coropi[ni]a!!!

* * *

�~ntre actul al treilea [i al patrulea se scurge un an.� Anton
Pavlovici este foarte exact. {i crud. Da, `ntre actul al treilea [i al
patrulea, timp de un an, Ivanov tr\ie[te practic pe cont propriu.
Autorele leap\d\ tipul incomod `n unul dintre cele mai c`l]oase
momente, imediat dup\ cearta extrem de dur\ cu Anna Pe-
trovna, so]ia ofticoas\. ~l p\r\se[te brusc, insensibil la b`iguieli,
bolmojeli, smiorc\ituri. Se cade, nu se cade, pu]in `l intereseaz\,
i se rupe-n pai[pe!! Pavel Kirill`ci Lebedev, pre[edintele adminis-
tra]iei zemstvei, tat\l sug\tor de votci al Sa[ei, `ncercase, oft`nd
b\tr`ne[te, s\-l `ndulceasc\-n ceaiuri teoretice pe Cehov: �Omul,
dragul meu, e ca samovarul. St\ c`t st\ lini[tit pe poli]\ `n c\mar\,
la r\coare, dar iat\ c\ vin zile c`nd e `ndopat [i el cu c\rbuni `n-
cin[i [i ]ine-te... f`s, f`s, s\racul, de-l trec toate n\du[elile!� A.P.C.
ridic\ dispre]uitor din umeri. Ce samovar `n ruin\, ce c\rbuni
`ncin[i, ce n\du[eli plus f`s! Auzi, dom�le! ~l prive[te pe Ivanov
personal! C`nd va avea nevoie de d`nsul, `l va extrage, ca pe o
insect\, cu penseta, din mijlocul perioadei noastre de triste]e pe
acest voios p\m`nt, peste un an, la ora cinci, dup\- amiaz\
(`nainte de cununia cu fecioara-n himen Sa[a, cea care visase
�o dragoste activ\�), `i `ng\duie niscaiva dialoguri, monologa[ul,
[i pe urm\, vorba unchiului Vania: �Poc!�. Numai c\ Pocu-i cu
efect letal. M\ rog, a[a crede el de cuviin]\... ~n fond, Anton
Cehov Pavlovici a scris Ivanov, nu? ~ns\ noi, \[tia trezi]i pe
capul nostru cu individul expulzat pentru 365 de zile din text, ce
m\-sa facem cu Nicolas? ~l purt\m `n c`rc\ `nc\ un an?! Nu
cumva �Omul f\r\ splin\� ne determin\ s\ vie]uim à la Cehov
leatul cu pricina? Bine`n]eles, bine`n]eles, precum `n Cores-
ponden]\, pe puncte, cu grafic...

(va urma)

�Fi]i precum s`nt eu!
Precum s`nt eu `n
ne`ncetata schimbare a
formelor exterioare, mam\
a tot [i a toate, ve[nic
creatoare, care ve[nic
oblig\ la existen]\, care
ve[nic `[i g\se[te alinarea
`n aceast\ schimbare a
aparen]elor� (�Frumuse]ea
dionisiac\�, Friedrich
Nietzsche, Na[terea
tragediei). Istoria
frumuse]ii (sau Istoria
frumuse]ii, edi]ie `ngrijit\
de Umberto Eco, Editura
Rao, 2005), pus\ `n pagini,
este ea `ns\[i o form\ de
tragedie. O dramatizare
puternic\, plin\ de
schelete [i contururi
scenografice, transform\ri
imortalizate `n aparen]e,
dialoguri [i lumini plasate
esen]ial. Dincolo de transa
pe care o induce lectura �
s`nte]i liberi, oric`nd,
poate chiar `ncep`nd cu
privitul primelor plan[e
comparative, s\ v\
metamorfoza]i, la
scen\ deschis\,
`ntr-o iubire n\valnic\
dintre o apolinic\ [i un
dionisiac, `n
contururi de
Venus, sau s\ v\
odihni]i pe spate
de scoic\ �
volumul poart\ o
puternic\ amprent\
analitic\ [i
[tiin]ific\.

Laocoon, sec. I, `.Hr.,
Roma, Musei Vaticani

Cronologia
frumosului



(tehnica vitraliului, jocul culorii
eviden]iate prin filtrarea luminii,
farmecul ame]itor al catedrale-
lor gotice).

Frumuse]ea  ivit\
din  ur`]enie

Celor dou\ viziuni fundamen-
tale asupra Frumosului, frumu-
se]ea ca armonie [i propor]ie a
p\r]ilor (afl`ndu-[i originea `n
g`ndirea propus\ de Pitagora) [i
frumuse]ea ca str\lucire (formu-
lat\ de Platon, care considera c\
Frumuse]ea are o existen]\
autonom\, distinct\ de suportul
fizic, str\lucind oriunde), li se
al\tur\ � `ntr-un capitol special �
apolinicul [i dionisiacul, tentant
prin �ruptura� pe care o pro-
duce. De la idealiz\ri, alune-
carea spre antiteze provoac\ o
nou\ perspectiv\: �Armonia se-
nin\, `n]eleas\ ca ordine [i
m\sur\, se manifest\ `n ceea ce
Nietzsche nume[te frumuse]e a-
polinic\. Dar acest tip de fru-
muse]e este, `n acela[i timp, un
paravan care `ncearc\ s\ estom-
peze prezen]a unei frumuse]i
dionisiace, r\v\[itoare, care se
face cunoscut\ nu prin formele
de manifestare exterioar\, ci prin
ceea ce este dincolo de ele�. Re-
prezent\rile celor doi zei (al\-
turi pe frontonul templului din
Delphi), Apollon, cel armonios,
[i Dionysos, zeul haosului [i al

ne`nfr`natei `nc\lc\ri de reguli,
au g\sit explica]ie [i a[ezare `n
tem\ abia `n epoca modern\.
Frumuse]ea mon[trilor (r\m`ne
celebr\ descrierea lui Socrate ca
av`nd `nf\]i[are de Silen) a fost,
`n continuarea acestei antiteze,
sarcina multor mistici, teologi [i
filosofi de a demonstra c\ `n ar-
monia cosmic\ p`n\ [i f\pturile
hidoase particip\ la frumuse]ea
`ntregului. Reprezent\rile, cita-
tele [i comentariile din acest ca-
pitol `nsumeaz\ `ntruchiparea
unor f\pturi mitologice ciudate
(inorogi, c\pc\uni, sciapozi, fa-
uni sau androgini), aduc `n lu-
min\ semnifica]ii morale � `nv\-
]\minte despre virtu]i [i vicii �
ori `ntregesc viziuni de ansam-
blu asupra Iadului, R\ului, Apo-
calipticului, `n care mon[trii [i
reprezent\rile ur`tului s`nt re-
flectate ca form\ de reliefare a
frumuse]ii.

Trupul  feminin,  de  la  form\
ideal\  la  siluet\  de  consum

Un deliciu amestecat, capitolele
al VI-lea, al VIII-lea [i al IX-lea
trateaz\ trupul feminin `n di-
verse ipostaze. Se `nl\n]uie re-
produceri `nf\]i[`nd femeia p\s-
tori]\, femeia `nger, venere de
Velasquez, curtezane p\tima[e,
rotunjimi rubensiene, nobile
doamne, frumuse]i gra]ioase,
romantice [i nelini[tite. Apropi-

indu-ne de secolul XX ([i, im-
plicit, de epoca aflat\ sub sem-
nul consumului [i al dezvolt\rii
mijloacelor de informare `n
mas\), cinematografia lanseaz\
noul ideal de frumuse]e femi-
nin\, oscil`nd `ntre femeile fa-
tale de tip Greta Garbo [i mo-
delul �fetei care locuie[te al\-
turi� al lui Doris Day. Repre-
zent\rile (`n majoritate foto-
grafii) devin glossy, iar femeia
frumoas\ trebuie s\ se `nscrie `n
canoanele (exprimate de aceast\
dat\ `n �tendin]e�, fie ele de
ordin vestimentar sau comporta-
mental) impuse de lumea con-
sumului comercial. Siluete an-
drogine de tip Coco Chanel sau,
dimpotriv\, ]inute fastuoase, e-
laborate, influen]ele futuriste din
reclamele la diferite produse,
coafurile [ocante, piercingurile
[i culorile tari devin exempli-
ficarea esteticului `n variate
forme. Rigorile se `ndep\rteaz\
din ce `n ce mai mult de un
ideal unic de Frumuse]e, iar far-
mecul st\ sub semnul unei orgii
a toleran]ei.

Cele 440 de pagini, cu peste
200 de citate literare din diferite
epoci [i reprezent\ri alese, pe-
riodizeaz\ [i structureaz\ � f\r\
a c\dea `n capcana unui limbaj
excesiv de preten]ios � `n cla-
ritate [i comentariu o istorie in-
sinuat\ din `ns\[i complexitatea
percep]iei asupra frumuse]ii.

printre r`nduri carte
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�E o carte realist\, o carte direct\, `ngrozitor de direct\ [i sincer\. Nu am de-
naturat nimic. Nu am avut nici o re]inere `n a scrie cum stau lucrurile `n spatele
camerelor, cum sufer\ unele personaje care par, poate, deta[ate `n ochii publi-
cului sau c`t de mult\ m`nc\torie exist\ `n cadrul unei echipe de produc]ie.�

Un rol pentru Andra, roman autobiografic, plin de senza]ii tari [i de am\nunte de
culise din lumea showbizului românesc. Urm\rind linia unei iubiri desf\[urate
`ntre extreme, o iubire consumat\ `n perioada film\rii unui serial de televiziune,
autorul descrie un tablou `n care erotismul f\r\ complexe se `mbin\ cu ingenui-
tatea, dramele [i tr\d\rile s`nt la ordinea zilei, iar punctele de reper s`nt, de cele
mai multe ori, de nedescoperit. O carte inedit\, uimitoare pe alocuri, care te ]ine
cu sufletul la gur\ p`n\ la ultima ei pagin\.

Leonard Muha, Un rol pentru Andra,
colec]ia: �Biblioteca de duminic\�,
Editura Polirom, 200 de pagini, 17.90 RON

SSEEMMNNAALL

Romanul porne[te de la propria experien]\ a autoarei � fiic\ de
diploma]i care au locuit la Beijing, `ntre 1972 [i 1975. O carte de-
spre nostalgia copil\riei. Trei ani, o eternitate, petrecu]i `n �ghetoul
Sanlitun�, destinat str\inilor [i izolat ermetic de lumea chinez\ a
anilor �70. Iar `n acesta, comunitatea copiilor este un univers in-
terzis adul]ilor. Eroina `[i nareaz\ experien]ele cele mai intense,
cu valoare formativ\ [i ini]iatic\, pe care le-a tr\it acolo `ntre cinci
[i opt ani: `ndelungatul r\zboi al copiilor `ntre ei, prima iubire cu
toate exalt\rile [i suferin]ele sale. Care se dovede[te a fi un alt
r\zboi. Toate mijloacele s`nt [i aici permise, inclusiv josnicia [i
cruzimea.

Amélie Nothomb, Sabotaj din iubire, traducere de Mihai Elin,
colec]ia: �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom,
200 de pagini, 17.50 RON

Agnolo Bronzino, Alegoria Venerei
(detaliu), 1545, Londra, National Gallery

Sandro Botticelli, Na[terea lui Venus (detaliu), cca. 1482, Floren]a, Galleria degli Uffizi



Interviu realizat de Emilia Chiscop

Lansa]i acum cartea despre Peter
Brook, personalitatea care a marcat
evolu]ia teatrului european de la
sf`r[itul secolului XX, descoperitorul
�teatrului formelor simple�. Ce
`nseamn\ teatrul formelor simple?

E foarte greu de spus. De fapt, cartea se
cheam\ Spre teatrul formelor simple, pentru
c\ acesta a fost visul lui Brook `n clipa `n
care a p\r\sit teatrul `mplinirii artistice, re-
prezentat de marile spectacole pe care le-am
v\zut `n România: Regele Lear, Visul unei
nop]i de var\. Dup\ aceea, Brook a avut senti-
mentul, `ntr-un fel ca Brâncu[i, c\ marea
art\ este o mare art\ naiv\. Iar arta naiv\ ce
`nseamn\? O art\ pe care toat\ lumea o `n-
]elege, dar care, `n acela[i timp, este extrem
de profund\ pe plan spiritual. Prin urmare,
imaginea formelor simple este imaginea cer-
cului pe care [i dumneavoastr\, [i eu, [i co-
piii o `n]eleg, dar imaginea cercului este ex-
trem de complex\. A[ spune deci c\ teatrul
formelor simple nu e teatrul formelor
simpliste, ci e al formelor esen]iale, care se
pot `n]elege la toate nivelurile [i din care � iar
visul lui Brook acesta era � nimeni s\ nu fie
exclus.

S`nt un profan `n zona teatrului, dar
observator interesat. {i observ pe
scena româneasc\ tendin]a multor
regizori de a crea un teatru-show, un
amestec de dans, film, cuv`nt. Exist\
o contradic]ie `ntre aceast\ tendin]\
[i �teatrul formelor simple�?

A, total\! Drumul lui Brook e totu[i un drum
solitar. E un drum al arti[tilor, ca marele
pictor Paul Klee, cu care se aseam\n\, ca
Brâncu[i... Pe c`nd ce vorbi]i dumnea-
voastr\, la niveluri diferite � pentru c\ a-
cela[i lucru poate fi foarte prost sau foarte
bun �, aceste forme de spectacol deci, [i nu
de teatru, s`nt practicile cele mai curente as-
t\zi. Eu le-am g\sit un termen de care s`nt
convins c\ e just: �forme orfane�, `n sensul
c\ nu [tim de unde vin, adic\ nu [tim dac\
p\rin]ii lor s`nt teatrul sau cinematograful. E
vorba de o art\ hibrid\, a amestecului, care,
ca orice art\, poate fi f\cut\ bine sau mai
pu]in bine, dar care e simptomatic\, repre-
zentativ\ pentru mentalitatea tinerelor gene-
ra]ii de ast\zi, ce trec foarte u[or dintr-un
loc `n altul. Ast\zi, `ntr-un fel, frontierele s`nt
cele care au fost suprimate.

Eu am fost un om al frontierelor. S\
trec de la Bucure[ti la Sofia a fost marele
meu pas. Sentimentul de frontier\ mi-a
fost propriu. Eu m\ duceam s\ v\d
muzee [i mergeam la spectacole. As-
t\zi, din cauza diverselor tehnologii,
a intervenit aceast\ muta]ie despre
care vorbeam. ~n acela[i timp, nu c\
vorbesc eu ca b\tr`nii, dar ciclurile `n
istoria artei s`nt repetabile. De fapt,
nu e nesemnificativ faptul c\ epoca
cea mai valorizat\ ast\zi dintre epocile
vechi este Evul Mediu. Tr\im
`ntr-un fel de ev a
mediu aaaa

artistic, `n sensul nobil al cuv`ntului. Pentru
c\ ce erau, de fapt, marile spectacole care se
d\deau `n fa]a catedralelor? Erau un a-
mestec de dans, de teatru, de imagini, de text
aproximativ... Cred c\ dup\ marea ordine pe
care a impus-o clasicismul `n secolul al
XVII-lea, pe care a atenuat-o secolul al
XVIII-lea, Secolul Luminilor, azi asist\m la
acest mix-grill, ca la fripturi, propriu Evului
Mediu, `n sensul `n care oamenii se [i plic-
tisesc foarte repede. {i atunci, spectacolele
acestea `ncearc\ s\ `i reprezinte. Acum `n-
trebarea este care e solu]ia. Solu]ia depinde
de fiecare artist. S`nt arti[ti care, dimpo-
triv\, cultiv\ simplitatea absolut\, care cul-
tiv\ textul, care cultiv\ numai corpul ac-
torului pentru a se opune acestor forme, toc-
mai pentru a nu fi dublul a[tept\rii. Al]i
arti[ti s`nt `ns\ convin[i c\ trebuie s\ fii tot
timpul `n priz\ direct\ cu actualitatea. Un
mare regizor neam], Frank Castorf, a trans-
format `ntr-un fel de semn\tur\ proprie fap-
tul c\ `n orice spectacol e o camer\ de tele-
viziune, cu ni[te tipi care `nregistreaz\
actorii, care intr\ `n culise� De fapt, este o
metafor\ despre puterea camerelor de
televiziune, care te fac s\ nu mai fii nicio-
dat\ singur, s\ fii tot timpul vizibil [i, `n
acela[i timp, s\ nu fii niciodat\ concentrat
pe termen lung. Eu cred c\ nu putem da un
verdict, nu putem spune c\ e r\u sau c\ e
bine. Pur [i simplu a[a stau lucrurile. Fa]\
de acestea, fiecare trebuie s\ se defineasc\.
Sau adopt\ `n mod autentic aceast\ febr\ pe
care o au tinerele genera]ii de a-[i `ndeplini
dorin]ele c`t mai repede. A-]i `ndeplini do-
rin]ele c`t mai repede `nseamn\ a trece c`t
mai repede de la o dorin]\ `mplinit\ la o alt\
dorin]\ `mplinit\. ~n timp ce genera]ia mea e
o genera]ie a frontierelor [i, totodat\, o
genera]ie a a[tept\rii...

{i a r\bd\rii�

Da, [i a r\bd\rii. Ast\zi nimeni nu-l a[teapt\
pe Godot. Atunci `l a[teptam sau pe Godot,
sau un pa[aport� Ideea aceasta a unui uni-
vers imobil, `n care totul consta `n a sparge
frontierele, `n a spera c\ ceva poate veni...
Ast\zi, dimpotriv\, totul e confuz � [i poate
disperarea vine tocmai din acest lucru.

Peter Brook este un personaj
fascinant� L-a]i

cunoscut la
Paris,

scrie]i

despre el c\ l-a atras totdeauna
dorin]a de a trece drept altul, de a
avea o identitate schimb\toare, fapt
ce explic\ preocuparea sa de
dezvoltare pe mai multe planuri.
Dac\ s-ar pune `n scen\ un
spectacol despre el, ce actor român
a]i prefera s\-l `ntruchipeze?

E o idee interesant\. Eu cred c\ superficial,
nu profund, l-ar putea juca Rebengiuc. Pen-
tru c\ el are un fel de calm, de `n]elepciune,
ca [i Brook. L-am `nt`lnit ieri pe Victor Re-
bengiuc, avea dou\ vinete [i se ducea s\ le
preg\teasc\ acas\, dar, `n acela[i timp, am
vorbit despre teatrul irlandez�

Poate c\ Victor nu are marea `n]elepciune
spiritual\ la care a ajuns Brook, dar are
acum acest calm... Bine, `ntotdeauna, rolul
e superior actorului, el nu poate s\ epuizeze
rolul. Nimeni nu poate s\-l epuizeze pe Ham-
let [i nici un actor nu poate s\-l epuizeze pe
Brook. Dar dac\ r\spund la jocul acesta, cred
c\ Victor Rebengiuc, ast\zi, ar fi cel care ar
avea aceast\ rotunjime, pentru c\ problema
lui Brook este c\ trece foarte u[or de la un
nivel la altul, el a pierdut crisp\rile pe care
le ai `n tinere]e `n favoarea acestui gust pen-
tru profunzime, dar o profunzime neviolent\.
{i cred c\ [i Victor Rebengiuc are aceast\
atrac]ie pentru o rotunjime care a `ncetat s\
fie violent\, cum era el acum c`]iva ani.

Spune]i c\ �victoria unui personaj
const\ `n puterea de a fi recunoscut.
~n noi sau `n cei al\turi de noi�. ~n ce
personaj v\ reg\si]i?

Cred c\ te g\se[ti de-a lungul vie]ii `n mai
multe personaje, nu `n acela[i personaj. C`nd
eram t`n\r, proiectul meu, pe care `mi pare
foarte r\u c\ nu l-am f\cut `n Fran]a, era s\
scriu despre ceea eu numeam � [i `n care m\
recuno[team `ntr-adev\r � �figurile prin]u-
lui�. Adic\ cel care nu e rege, nu are putere,
dar cel care e al\turi de putere [i care, `n
acela[i timp, are drept la afect, are drept la
sentimente... Prin]i s`nt Hippolit, Hamlet [i
al]ii. Aceasta a fost o perioad\. Acum a[ r\s-
punde ironic c\ mi-e team\ s\ nu sem\n cu
un personaj mai pu]in cunoscut din Unchiul
Vanea, care se cheam\ Serebreakov. E un
personaj despre care se spune c\ stric\ via]a
oamenilor de la ]ar\, care s`nt lini[ti]i, [i vor-
be[te la universitate ni[te lucruri care nu `i
intereseaz\ pe ceilal]i. Scopul meu e s\ fac
totul ca s\ nu devin un Serebreakov.

~n Peter Brook, vorbind despre
plecarea tat\lui s\u, Simon Brook,
din Dvinsk `n Occident, spune]i c\ `n
secolul XX nu se mai pleac\ `n
c\utarea a ceva, ca `n secolul al
XIX-lea, ci pentru a sc\pa de ceva,
de comunism. Dumneavoastr\ de ce
a]i plecat din România?

E o `ntrebare la care am r\spuns at`t de des,
c\ mi-e [i ru[ine s\ mai r\spund. Am plecat
pentru c\ am avut sentimentul c\, odat\ cu
Tezele din Iulie ale lui Ceau[escu, destinul
nostru istoric s-a schimbat [i, `n ciuda
optimismului multor prieteni din jurul meu,
mi-am asumat acest risc de a pleca din ]ar\
cu tot ceea ce `nsemna atunci. Pentru c\ a-

tunci, lu`nd decizia de a pleca, trebuia
s\ fii foarte, foarte puternic ca s\
mai po]i `ndr\zni s\ te `ntorci. Erai
ostracizat, era un fel de `nfr`ngere�

P\rea un drum f\r\ `ntoarcere�

P\rea un drum f\r\ `ntoarcere, pe
c`nd ast\zi reprezint\ un avantaj [i

un dezavantaj. Mi-amintesc c\ eram prieten
la Paris cu un anumit grec, care a stat [i el
vreo patru ani acolo, apoi s-a `ntors `n
Grecia. Eu n-am putut s\ m\ `ntorc, iar
pentru mine asta a fost o [ans\. El s-a `ntors
[i a tr\it `n Grecia cu nostalgia Parisului,
f\r\ a fi mul]umit. ~n timp ce eu am tr\it la
Paris [i am avut nostalgia României ca spa]iu
lingvistic, dar nu aveam aceast\ ruptur\ pe
care a avut-o el, tr\ind `n propria lui ]ar\ cu
nostalgia locului din exil. A[ spune c\ \sta a
fost un merit al frontierelor.

Cum v\ imagina]i c\ ar fi fost via]a
dumneavoastr\ neplec`nd?

Cred c\ dac\ n-a[ fi plecat fie a[ fi fost com-
plet nevrotic, complet distrus psihic, fie a[ fi
f\cut altceva, o alt\ meserie. Ar fi fost foarte
greu s\ scriu. Poate a[ fi devenit ceea ce
mi-am dorit, dar nici m\car nu mi-am for-
mulat vreodat\ � romancier. S\ m\ retrag [i
s\ scriu c\r]i pe care s\ a[tept s\ le public o-
dat\. Pe c`nd ceea ce eu am f\cut a fost s\
scriu c\r]i `n raport cu via]a teatrului, cu
spectacole.

A]i vorbit la Ia[i despre raportul
dintre teatru, via]\ [i moarte. Arta
care face posibil ca personajele s\
treac\ din via]\ `n moarte [i invers�

Eu vorbeam despre faptul c\ personajele tea-
trului s`nt evident `ntr-o stare latent\. Cioran
poveste[te un lucru foarte frumos: c\ `n
America Latin\, c`nd cineva a murit, a de-
venit indiferent. Personajele teatrului s`nt
indiferente. {i, la un moment dat, cineva se
apropie de ele [i le re`nvie, `n bine sau `n
r\u, iar atunci ele `nceteaz\ s\ mai fie indi-
ferente `n fa]a noastr\. Actorul moare cu ele,
dar, la sf`r[itul piesei, se ridic\ [i revine `n
via]\. Acest lucru e foarte interesant. Un
personaj �indiferent�, deci mort, se activeaz\,
actorul d\ impresia c\ moare cu el, pentru a
se ridica apoi. Mie `mi pare foarte r\u c\
Brook a t\iat, `n spectacolul Hamlet, ultima
scen\. Acolo f\cuse s\ revin\ la via]\ toate
personajele moarte de-a lungul piesei, care
ap\reau astfel reunite [i vedeai sub ochii t\i
amploarea tragediei! Iar, dup\ aceea, actorii
se ridicau [i lumea `i aplauda. Din p\cate, `n
film a t\iat acest episod.

Brook a montat aproape orice,
a `nceput cu Shakespeare, s-a `ntors
spre Antichitate, a acordat mare
aten]ie pieselor contemporane,
pe teme postbelice, evit`ndu-i
pe clasici. Pe de alt\ parte, azi
nu mai monteaz\ opere
contemporane, milit`nd pentru
necesitatea unei distan]\ri `n timp
dintre text [i public. Crede]i c\
teatrele din România ar trebui s\
includ\ `n repertoriu mai mult\
dramaturgie contemporan\?

Eu nu cred asta. Cuv`ntul �trebuie� e teri-
bil, la fel e [i `n Fran]a! S-a decis c\ �tre-
buie� tradu[i scriitorii contemporani. Eu nu
cred c\ trebuie. Scriitorii contemporani, dac\
s`nt buni, `[i `nt`lnesc publicul lor. Dac\ e
un program de ajutor, ca [i cum ar fi o res-
pira]ie artificial\, gur\ la gur\, atunci ei
respir\ pu]in [i dup\ aia se sting. Pe Koltčs,
care a fost un mare autor, nu l-a ajutat ni-
meni. Eu nu cred `n programele foarte vo-
luntariste de promovare.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

! N\scut la 22
iunie 1943

! 1969-1973 �
asistent la
Institutul de Art\
Teatral\ [i Cine-
matografic\,
Bucure[ti

! 1975 � asistent
asociat la
Institutul de
Studii Teatrale
Paris III

! 1978 � asistent
la Institutul de
Studii Teatrale
Paris III

! 1986 � ma`tre
de conférences

! Profesor titular
de Artele
spectacolului,
din 1997,
Institutul de
Studii Teatrale,
Paris III,
Sorbonne
Nouvelle

! Membru al
comitetului de
redac]ie al
revistei �Travail
Théatral�
(1976-1982)

! Redactor [ef al
revistei �Arta
teatrului�
(1985-1998)

! Secretar general
al Asocia]iei
Interna]ionale a
Criticilor

! Pre[edinte
onorific al
Asocia]iei
Interna]ionale
a Criticilor
de Teatru

REPERE:

GE
OR

GE
BA

NU
�A te rezuma la o singur\ idee
presupune sau geniu, sau prostie�



! 17 c\r]i de autor
ap\rute `n
Fran]a, dintre
care: Spa]iul
teatral, 1980,
CNDF; Actorul
care nu revine,
Ed. Aubier,
1983, Nocturne,
Ed. Biro, 2005

! C\r]i traduse `n
român\, italian\,
slovac\,
spaniol\, rus\;

! Coautor la 19
volume colective

! Studii [i articole
`n publica]iile
Universit\]ii
Paris III, �Revue
d�esthétique�,
�Travail
théatral�,
�Nouvelle Revue
Francaise�,
�Silex�, �Théatre
public�, �Les
cahiers du
théatre de
Louvain�, �Les
cahiers de l�Est�,
�l�Histoire du
théatre�,
�Secolul XX�,
�Revue de
l�Académie
Roumaine�;

! Peter Brook.
Spre teatrul
formelor simple

! Memoria
teatrului

! Ro[u [i aur
! Actorul pe calea

f\r\ de
`ntoarcere

! Livada de vi[ini,
teatrul nostru

! Uitarea
! Ultimul sfert de

secol teatral
! Spa]iul gol

! Premiul criticii
dramatice
pentru cea mai
bun\ carte de
teatru � 1981,
pentru Brecht ou
le petit contre le
grand, Ed.
Aubier; 1984 �
pentru Le
théatre, sorties
de secours, Ed.
Aubier; 1990 �
Rouge et or, Ed.
Flammarion;

! Premiul UNITER
pentru `ntreaga
activitate � 1990

! Premiul
UNESCO pentru
cel mai bun film
despre teatru
(cu Jacques Re-
nard) � Tchek-
hov, le témoin
impartial � 1997

! Premiul
Festivalului de
Arte Vizuale din
Bucure[ti pentru
serialul TV Les
Mémoires du
théatre � 2000

! Premiul special
UNITER � 2001

Spunea]i s\pt\m`na trecut\, `n
discursul ]inut la Universitatea de
Arte din Ia[i, unde a]i devenit Doctor
Honoris Causa, c\ nevoia de a scrie
despre teatru a venit [i din nevoia de
a umple o absen]\. Dac\ ar fi s\
rezuma]i la o singur\ idee mesajul a
ceea ce a]i urm\rit `n calitate de
critic de teatru, care ar fi aceasta?

{ti]i, rezumarea la o singur\ idee presupune
sau geniu, sau prostie. Nu s`nt nici una, nici
alta, deci mi-e foarte greu s\ spun. Singurul
lucru pe care l-a[ putea rezuma este c\ eu
am scris despre teatru ca despre un substitut
al vie]ii. Nu m-a interesat at`t de mult s\
scriu pentru a da judec\]i de valoare, pentru
a indica echilibre artistice, ci cred c\ atunci
c`nd am scris mai bine a fost `n clipa `n care
teatrul r\spundea unei a[tept\ri artistice ce se
transforma ̀ n eveniment biografic. Pentru c\,
`ntr-adev\r, marile spectacole ale teatrului le
purt\m cu noi `n[ine � [i cu noi ele [i mor.
{i dac\ ele mor cu noi, noi trebuie s\ `ntre-
]inem; [i asta `ncerc s\ `ntre]in eu, legenda
lor. Adic\, vorbind despre spectacolele lui
Brook, c`t tr\iesc, c`t mai scriu c\r]i, legen-
da lor e transmis\ de cei care au fost martori
[i le-au resim]it ca evenimente autobiogra-
fice. Dup\ aceea, istoria teatrului, estetica
teatrului s`nt lucruri interesante, dar mult
mai pu]in implicate.

~n teatru, problema proximit\]ii e extrem
de important\. Cu c`t te `ndep\rtezi de ex-
perien]a teatral\, cu at`t ea devine mai
abstract\ [i, cred eu, mai nepotrivit\ teatru-
lui, spre deosebire, de exemplu, de analiza
acestui tablou pe care `l privim acum [i pe
care m`ine `l putem revedea... Eu am scris
un articol despre Theodor Pallady la care ]in
foarte mult, pentru c\ tata avea un Pallady `n
cas\, m\ culcam [i m\ trezeam cu el `n fa]a
ochilor, deci m-a impregnat. Cu teatrul nu-i
acela[i lucru. Teatrul `l po]i vedea o dat\, de
dou\ ori [i trebuie s\ scrii despre ce a r\mas
`n tine dup\ aceast\ `nt`lnire. Dar [i a[a cred
c\ reu[e[ti s\ produci dorin]a de a privi. Eu

v\ pot povesti un 

spectacol care m-a marcat � de exemplu,
acum, am v\zut un spectacol cu Nora lui
Ibsen. V\ pot povesti dumneavoastr\ [i se
creeaz\ astfel o leg\tur\, iar apoi acest lucru
devine abstract pentru cineva care vorbe[te
despre succesul pieselor lui Ibsen `n 2005.
Dar, la origine, trebuie s\ fie cineva care re-
ac]ioneaz\... Eu `ntotdeauna am f\cut o cri-
tic\ afirmativ\, nu polemic\. E natura mea.

Ce v\ repro[a]i?

Poate c\ n-am citit destul\ literatur\. S`nt ro-
mane recente pe care nu le-am citit pentru c\
am fost la teatru. Am v\zut foarte mult\ pic-
tur\, iar `n ultimul timp m-am `ndep\rtat pu-
]in de literatur\. De exemplu, nu-mi repro-
[ez c\ nu v\d filme la cinema. Nu le v\d, dar
cinematografia poate s\ existe [i f\r\ mine.
~ns\ literatura `mi lipse[te. Al doilea lucru pe
care mi l-a[ repro[a este c\ nu am avut des-
tule vacan]e.

Chiar nu v\ uita]i deloc la filme?

M\ mai uit din c`nd `n c`nd... Nu m\ uit la
filme `n general deoarece a vedea invizibilul
`ncarnat `n oameni e voca]ia teatrului. La
cinematograf v\d doar `ntr-un singur mod
cam acela[i lucru, oameni care `ncarneaz\
pove[ti. Literatura, [i de asta `mi lipse[te, e
invizibilul `ncarnat `n oameni pe care trebuie
s\ `i construiesc eu mental. C`nd cite[ti un
roman de Garcia Marquez nu e ca [i cum `l
vezi la cinematograf, `l construie[ti tu. {i a-
ceste construc]ii imaginare nu prea mi le-am
mai permis `n ultima vreme din cauza tim-
pului, a acestei senza]ii c\ trebuie s\ v\d
teatru, pentru c\, dac\ nu `l v\d, teatrul
moare. Totdeauna vreau s\ v\d oamenii care
s`nt pe moarte, tem`ndu-m\ c\ nu-i mai pot
vedea data viitoare. {i `n teatru e la fel. Ce
n-ai v\zut ast\zi nu mai po]i vedea.

Vorbea]i de cinematografie. Foarte
mul]i oameni de teatru, inclusiv
Peter Brook, au avut tenta]ia de a
face [i film. Crede]i c\ teatrul este
amenin]at de cinema sau e o fals\
discu]ie?

Eu nu cred c\ teatrul e amenin]at de cinema.
Acum, vorbind despre mae[tri [i mai ome-
ne[te... Brook spune: c`nd m\ duc la teatru,
nu-mi place nimic; c`nd m\ duc la cine-
matograf, `mi place totul. De aceea el e un

mare regizor de teatru [i un mediocru
regizor de film. Pentru c\ regia lui de
teatru e o regie critic\ fa]\ de ce se

`nt`mpl\ `n jur, o regie polemic\. Pe c`nd `n
cinematograf, el n-are o identitate artistic\
foarte puternic\. {ti]i, e marea metafor\ a lui
Cehov, care spunea: �So]ia mea este proza,
amanta mea e teatrul�. Dar ce e mai bine?
Amanta sau so]ia? A[a e [i cu Brook. Eu
cred c\ oamenii de teatru care viseaz\ s\ fac\
[i cinematograf, p`n\ la proba contrar\, nu
reu[esc.

S`nt [i exemple inverse. Igmar Bergman,
care a fost un imens regizor de cinema-
tograf, c`nd face teatru e mult mai pu]in
interesant. Cred c\ raporturile cu oamenii,
raporturile cu imaginea s`nt diferite. Singu-
rul care, cu o mare voin]\, a `ncercat [i a
reu[it, cred, este Lucian Pintilie, `n Româ-
nia. Dar Pintilie a f\cut-o cu o voin]\ aproa-
pe distrug\toare. Adic\ interzic`ndu-[i orice ra-
porturi cu so]ia, adic\ teatrul, numai pentru
amanta cinematografic\. Pe c`nd ceilal]i al-
terneaz\. Exemplul meu e totu[i Pintilie,
pentru c\ el a evoluat `n ultimul timp extrem
de mult `n cinematograf. Dar mie mi se pare
mult mai interesant s\ te g`nde[ti la o art\
mai `ndep\rtat\, [i nu complementar\, cum
e pentru teatru cinematograful.

{i totu[i, din ce frustrare vine tenta-
]ia aceasta?

Eu cred c\ vine din faptul c\ regizorul de
teatru, la un moment dat, c`nd se `ncheie
spectacolul, trebuie s\ dispar\.

Vine din vanitate?

Nu, poate dintr-un fel de putere demiurgic\.
Puterea regizorului de teatru e una mare, dar
e o putere demiurgic\: `ncep`nd cu prima
reprezenta]ie, nu mai e perceptibil\. Iar
aceasta are drept consecin]\ faptul c\ el vrea
s\ devin\ autor al spectacolului. Totu[i, dac\
te bazezi pe Racine, Shakespeare, nu e[ti
chiar autor. Brook, c`nd face un spectacol,
r\m`ne interpret, dar c`nd face un film, e
autor. E aceast\ atrac]ie, cred, a autorului [i
a semn\turii [i, pe de alt\ parte, a duratei.

Sau m\car a iluziei duratei..

Da. Dar de Brook putem vedea Moderato
cantabile, pe care l-a f\cut acum 40 de ani,
`ns\ nu putem vedea Regele Lear. Putem
vedea filmul care l-a inspirat, dar spec-
tacolul, nu. Sigur c\ e [i iluzia duratei, dar,
a[a cum spunea Camus, toate duratele s`nt
iluzorii.
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PREMII:

C|R}I:

`ntrebarea moarte n-are interviu
�Marile spectacole ale teatrului le purt\m
cu noi `n[ine. {i cu noi ele [i mor.�

Unde se situeaz\ teatrul românesc
de azi, comparativ cu mi[carea
teatral\ european\?

Eu cred c\ nu exist\ o [coal\ a teatrului ro-
mânesc [i cam nic\ieri nu exist\ azi o
[coal\, `n afar\ de [coala german\, poate.
Exist\ personalit\]i, `ntr-un raport de geo-
metrie variabil\ cu modelele europene. Ci-
neva e mai aproape de un model, altcineva
e mai departe. De exemplu, Mihai M\niu-
]iu: tot timpul pozi]ia lui se schimb\. C`nd
e mai aproape de aceste forme orfane, de
care vorbeam la `nceput, c`nd se `ndep\r-

teaz\ de ele. Alexandru Tocilescu lucreaz\
c`nd pe formele japoneze, c`nd face un
teatru realist, ca ̀ n Oblomov. Cred c\ ̀ n anu-
mite momente din istoria teatrului exist\
[coli, iar azi, `n afar\ de [coala german\,
exist\ numai identit\]i. Nu putem spune a-
[adar �teatrul românesc�, cum nu putem spu-
ne �teatrul italienesc� sau �teatrul francez�.

Care s`nt deficien]ele teatrelor din
România?

Eu v\d foarte pu]in [i nu v\d dec`t spec-
tacolele prietenilor. Vin pentru ocazii pentru
care selec]ia a fost deja f\cut\. De exem-
plu, acum, `n Festivalul �Caragiale�, v\d
dou\ spectacole de M\niu]iu, un spectacol
de Kordonskiy, un spectacol de Tompa Gá-
bor, oameni pe care-i cunosc, `ntr-un fel.

Dar nu m\ duc la B`rlad, la Br\ila, pentru
c\ nici nu pot s\-mi schimb via]a complet,
nici nu s`nt un descoperitor, nu s`nt cel care
face programe pentru festivaluri. Cred c\
ceea ce lipse[te teatrului românesc este struc-
tura unui teatru independent. Vechea struc-
tur\ a teatrului de stat apas\ `nc\ mintea
arti[tilor. {i ar fi mult mai interesant dac\
grupuri de tineri s-ar reuni, dac\ ar fi
festivaluri, `n afara acestor eterne teatre
locale, care au meritele lor, dar care ar pu-
tea fi destabilizate prin aceste structuri noi.
Cum e `n Polonia, cum e cam peste tot `n
lume. ~n România, din punctul acesta de
vedere, e o anumit\ anchiloz\. ~n Rusia,
dimpotriv\, au ap\rut o mie de forme. Azi,
teatrul cel mai activ `n Rusia e un teatru
underground... ~n România nu exist\ ase-
menea inova]ii.

George Banu, Peter Brook. Spre teatrul
formelor simple, Editura Polirom,
UNITEXT, 2005

�La cinematograf
v\d doar `ntr-un
singur mod cam
acela[i lucru,
oameni care
`ncarneaz\ pove[ti.
~n schimb, literatura
e invizibilul `ncarnat
`n oameni pe care
trebuie s\ `i
construiesc eu
mental.�

Eu cred c\ oamenii de teatru care
viseaz\ s\ fac\ [i cinematograf,
p`n\ la proba contrarie, nu reu[esc. 

Teatrului românesc `i lipse[te structura unui teatru independent



Vorbea]i `n comunicatul pe care
l-a]i trimis presei despre
retragerea Funda]iei Soros din
pozi]ia de finan]ator al culturii ca
despre un moment esen]ial al

ultimei decade. Ce schimb\ri a
antrenat aceast\ retragere `n felul
de a finan]a cultura `n zona
acoperit\ de studiul
dumneavoastr\?

~ntr-adev\r, Funda]ia Soros a avut `n
toate ]\rile din Est un rol deosebit de
important � `n primul r`nd, `n sus]ine-
rea unor noi practici artistice [i mana-
geriale [i a apari]iei [i dezvolt\rii sec-
torului cultural independent. ~n al doi-
lea r`nd, `ntr-o perioad\ `n care schim-
burile culturale vizau mai ales cola-
bor\rile Est-Vest, Funda]ia Soros a fost
principalul declan[ator [i promotor, `n
anii �90, al cooper\rii culturale `ntre
]\rile din spa]iul est european, [i mai
apoi sud-est european. Spre sf`r[itul a-
nilor �90, acest sprijin a sc\zut treptat,
pentru a `nceta `ncep`nd cu anul 2000,
Funda]ia Soros orient`ndu-se c\tre alte
zone, precum Asia Central\ [i Mongo-
lia. Aceast\ dispari]ie a l\sat un gol de-
ocamdat\ neocupat de al]i finan]atori;
este adev\rat c\ `n ultimii ani au ap\rut
noi programe de sprijin la nivel regio-
nal � precum sprijinul acordat de Insti-
tutul Goethe `n cadrul Pactului de Sta-
bilitate � sau c\ vechi finan]atori, cum ar
fi Funda]ia Cultural\ European\, con-
tinu\ s\ sus]in\ proiecte `n regiune. ~ns\
to]i ace[tia nu au reu[it s\ compenseze
retragerea importantului sprijin al
Funda]iei Soros.

Pe de alt\ parte, Funda]ia Soros nu
a fost singurul finan]ator str\in al pro-
iectelor culturale din regiune; entuzi-
asmul ce a urmat schimb\rilor din
1990 s-a tradus `n numeroase alte pro-
grame de cooperare, mai ales Est-Vest.
Multe organiza]ii finan]atoare � de la
centrele culturale str\ine precum
Institutul Francez sau British Council,
la ministere ale culturii din str\in\tate
sau organiza]ii specializate `n coope-
rarea cultural\ ori `n sprijinul pentru
dezvoltare, de la organiza]iile intergu-
vernamentale precum UNESCO sau
Consiliul Europei, la funda]iile private

precum Funda]ia Cultural\ European\
din Amsterdam � au acordat sprijin fi-
nanciar organiza]iilor culturale din re-
giune. Mul]i dintre ace[tia au `nceput
`ns\ `n ultima vreme s\ `[i reduc\ sau
chiar s\ `nceteze finan]\rile pentru orga-
niza]iile din sud-estul Europei, apre-
ciind c\ ]\rile din regiune � adic\ at`t
guvernele, c`t [i sectorul privat � tre-
buie s\ preia aceast\ sarcin\ a sus-
]inerii activit\]ilor culturale [i, `n spe-
cial, a sectorului independent [i a prac-
ticilor artistice contemporane pe care
ei le-au ajutat s\ se dezvolte.

Asist\m la un moment de criz\ `n
privin]a finan]\rii culturale?

Putem spune c\ fenomenul de mai sus
creeaz\ mari dificult\]i `n special orga-
niza]iilor neguvernamentale, pentru care
finan]atorii externi au fost principala
surs\ de sprijin. Foarte mult din ceea
ce au realizat risc\ s\ se piard\, iar po-
ten]ialul important pe care au reu[it s\-l
construiasc\ `n timp, s\ se iroseasc\.
{i asta ca urmare a faptului c\ ipoteza
prelu\rii [tafetei de c\tre finan]atorii
na]ionali s-a dovedit `n mare parte o i-

luzie. Un sector public `nc\ nereformat
n-a f\cut dec`t s\ continue, iner]ial, fi-
nan]area automat\ a institu]iilor publi-
ce, f\r\ s\ `[i reconsidere mecanismele
prin care banii publici s`nt cheltui]i;
care e misiunea acestor institu]ii, cum
trebuie ele s\ serveasc\ publicul, cum
se poate evalua activitatea lor � acestea
s`nt doar c`teva dintre `ntreb\rile fun-
damentale care `nc\ n-au fost puse sau
nu s-au tradus `n r\spunsuri care s\ re-
formeze [i s\ fac\ mai eficient\ activi-
tatea lor. ~n aceste condi]ii [i date fiind
fondurile f\r\ `ndoial\ reduse, accesul
unor noi organiza]ii la bani publici � la
nivel local sau na]ional � a fost [i este
`nc\ limitat.

Spune]i c\ finan]atorii priva]i se
retrag pentru c\ statele devin tot
mai puternice `n aceast\ zon\ [i
s`nt capabile de finan]are. De ce
r\m`ne esen]ial rolul statului ca
finan]ator al culturii? Nu este
aceasta o viziune etatist\?

~n primul r`nd, `n ceea ce prive[te fi-
nan]atorii str\ini care se retrag � nu
este vorba numai de cei priva]i.

�Dac\ ar fi s\ compar\m `ns\
bugetele ministerelor culturii
din ]\rile din sud-estul Europei,
România se afl\ printre
ultimele ]\ri din regiune
(Croa]ia av`nd `n ultimii ani un
buget `n jurul cifrei de 0,8%,
iar Bulgaria, `n jur de 0,7%).
P`n\ la urm\ `ns\, aceste cifre
nu spun totul � important este
[i pentru ce [i cum s`nt folosi]i
ace[ti pu]ini bani.�

Oana Radu
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dosar prob\ scris\

Ce este ECUMEST

~nfiin]at\ `n 1998, Asocia]ia
ECUMEST este o organiza]ie
neguvernamental\ activ\ la nivel
interna]ional `n domeniile: politici
culturale, dezvoltare profesional\,
promovarea cooper\rii culturale,
precum [i a mobilit\]ii tinerilor
arti[ti, sus]inerea presei culturale.
Prin activit\]ile sale de cercetare,
training sau lobby, ECUMEST are
ca scop acompanierea unor
strategii coerente `n sectorul
cultural `n România [i `n Europa
Central\ [i de Est.

Finan]atori ai cooper\rii
culturale `n [i cu ]\rile
Europei de Sud-Est

! Un studiu realizat de
Asocia]ia ECUMEST,
Bucure[ti, la solicitarea
Funda]iei Culturale
Europene, Amsterdam, cu
participarea Relais Culture
Europe, Paris, octombrie
2005

! Studiul a avut ca punct de
pornire semnalele de
alarm\ tot mai dese venite
din partea sectorului
cultural din ]\rile Europei
de Sud-Est privind
retragerea sau diminuarea
considerabil\ a sprijinului
pentru art\ [i cultur\ `n
general [i pentru
cooperarea regional\ `n
acest domeniu `n
particular.

! Care s`nt `ns\ finan]atorii
activi ast\zi `n aceast\
regiune [i ce tip de sprijin
acord\ ei? Care s`nt
obiectivele urm\rite [i
tipurile de proiecte
sus]inute? Acestea s`nt
`ntreb\rile la care `ncearc\
s\ r\spund\ studiul de
fa]\.

Oana Radu, director de programe al Asocia]iei ECUMEST:

�Principalii finan]atori priva]i `n regiune
au fost funda]iile americane�

�Suplimentul de cultur\� dedic\ acest dosar
unor studii culturale recente realizate de
Asocia]ia ECUMEST, cunoscut\ [i prin
organizarea turneului regizorului Andrei
{erban `n vara acestui an. �Finan]atori ai
cooper\rii culturale `n [i cu ]\rile Europei de
Sud-Est� [i �Organiza]iile culturale
independente `n ]\rile Europei Centrale [i de
Est, Turcia [i Caucaz� ofer\ pentru prima
dat\ o imagine coerent\ despre sectorul
cultural `ntr-o zon\ asupra c\reia interesul
Europei este din ce `n ce mai crescut. Oana

Radu [i Corina {uteu s`nt
coordonatoarele celor dou\ proiecte,
sus]inute de asocia]ii culturale
europene importante: Funda]ia
Cultural\ European\, Amsterdam, [i
Association Française d�Action Artistique,
Paris. Lansarea studiilor a avut loc `n urm\
cu dou\ s\pt\m`ni la Bucure[ti. Obi[nui]i
fiind s\ reac]ion\m mai degrab\ la
zgomotele lumii noastre artistice dec`t la
analize temeinice, vom g\si `n aceste studii
unele dintre principalele cauze pentru care

tranzi]ia
de la etatism la o structur\ mixt\ a mediului
nostru cultural va mai dura o vreme.

Dosar realizat de George Onofrei

Sectorul cultural
~n c\utarea independen]ei pierdute
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Principalii finan]atori priva]i `n regiune
au fost funda]iile americane, dintre care
Soros a fost cea mai important\, dar nu
singura. Cea mai mare parte a spriji-
nului din Europa, dar [i din Japonia,
spre exemplu, a venit din partea unor
institu]ii sau agen]ii publice � fie sub
forma sprijinului pentru schimburi cul-
turale cu ]ara partener\ (spre exemplu,
sprijinirea unui artist francez care vine
la Bucure[ti), fie sub forma sprijinului
pentru dezvoltare, `nt\rirea societ\]ii
civile, sus]inerea procesului de demo-
cratizare `n ]\rile din regiune, procese
`n care componenta cultural\ a fost con-
siderat\ important\ [i, ca atare, sus]i-
nut\. A[adar, guvernele unor ]\ri pre-
cum Fran]a sau Olanda, Marea Britanie
sau Belgia, Germania sau Norvegia au
sus]inut � direct sau indirect, prin dife-
rite institu]ii [i mecanisme � proiecte
artistice [i organiza]ii culturale inde-
pendente care nu au primit `ns\ nici un
fel de sprijin din partea guvernelor ]\rii
lor, `n România sau Serbia deopotriv\.

Ca s\ revin la `ntrebarea dumnea-
voastr\ referitoare la rolul statului [i la
a[tept\rile pe care ar trebui s\ le avem
din partea acestuia � ea se leag\ `n bu-
n\ parte de problema identificat\ mai
sus, [i anume a faptului c\ rolul ([i im-
portan]a) culturii `n perioada de tranzi-
]ie (scuza]i cli[eul) pe care o travers\m
[i, `n consecin]\, rolul statului `n do-
meniul cultural nu au fost serios puse
`n discu]ie pentru a g`ndi o strategie co-
erent\ pe termen lung, care s\ traduc\
acest poten]ial. Da, eu cred c\ statul
are un rol deosebit de important `n a
sus]ine activit\]ile culturale `n Româ-
nia, a[a cum guvernele din `ntreaga
Europ\ o fac � fie c\ e vorba despre
Fran]a sau Suedia, despre Olanda sau
Marea Britanie. Este adev\rat c\ fie-
care din acestea are mecanisme dis-
tincte de sus]inere � bazate pe sisteme
administrative diferite �, `ns\ toate a-
ceste state recunosc culturii un rol
fundamental pe care statul este dator s\
`l sus]in\, c\ci singur\ pia]a nu `i poate
r\spunde. Este adev\rat `ns\ c\ depin-
de [i de felul `n care acest sprijin pu-
blic se traduce `n practic\; `n România
se vorbe[te despre institu]ii �de stat�
care nu au ajuns `nc\ s\ reprezinte veri-
tabile institu]ii �publice�; este adev\-
rat c\ trebuie `ncurajate noi practici

manageriale care s\ atrag\ [i fonduri
private, dar [i reforme care s\ duc\ la
o mai mare eficien]\ a modului cum s`nt
folosi]i banii. Toate acestea nu `n-
seamn\ `ns\ c\ statul, generic vorbind,
trebuie s\ �externalizeze� � cum se
vorbe[te at`t de mult `n ultima vreme � o
responsabilitate pe care sectorul privat
nu [i-o va asuma `n contextul actual.

A]i folosit, de asemenea, sintagma
�cooperare regional\�. Exist\
interese regionale legate de
fenomenul cultural?

Cu siguran]\. ~n primii ani de dup\ c\-
derea Zidului Berlinului, interesul ]\-
rilor din Est s-a orientat exclusiv c\tre
ceea ce s-a `nt`mplat `n Vest; Vestul a
reprezentat [i reprezint\ `nc\ pentru ma-
joritatea principala referin]\, princi-
palele repere.

Lucrurile au `nceput `ns\ treptat s\
se schimbe, inclusiv datorit\ acestor
programe de finan]are ce au permis
schimburi `ntre ]\rile din Est, ce au
permis s\ `ncepem s\ ne cunoa[tem
vecinii, despre care, de fapt, nu [tiam
nimic [i, sincer, nici nu ne interesa
prea mult s\ [tim ceva (acest lucru fiind
valabil nu doar pentru România, ci
pentru toate ]\rile din Est, desigur, cu
diferen]e legate de tradi]iile culturale).
Pot s\ spun [i c\, `ncep`nd s\ cunoa[-
tem mai bine ceea ce se `nt`mpl\ `n
Occident, am `nceput s\-l �idealiz\m
mai pu]in� � realiz`nd c\ [i acolo s`nt
lucruri bune [i rele, lucruri care func-
]ioneaz\ [i altele care nu merg prea
bine, `n]eleg`nd totodat\ c\ `n ]\rile din
jur se `nt`mpl\ lucruri foarte interesan-
te [i c\ exist\ o sumedenie de oameni
[i organiza]ii cu care se pot realiza pro-
iecte extraordinare, cu at`t mai mult cu
c`t avem foarte multe lucruri `n comun.

Astfel `nc`t, `n prezent, acest interes
[i asemenea schimburi s`nt `n cre[tere,
de[i ele s`nt, `nc\, marginale fa]\ de
schimburile Est-Vest. Iar ini]iatorii [i
actorii principali ai acestora au fost mai
ales organiza]iile independente, cele
care au fost mult mai flexibile [i mai
deschise `n general cooper\rii interna-
]ionale [i capabile s\ `n]eleag\ cum
func]ioneaz\ [i cum pot s\ foloseasc\
platformele de colaborare existente sau
s\ dezvolte noi asemenea re]ele.

România aloc\ [i `n acest an 0,15% din PIB pentru
cultur\. Cum st\m fa]\ de celelalte ]\ri cu acest
procent?

~n primul r`nd, trebuie precizat c\ datele care s\ permit\
o compara]ie real\ `ntre diversele ]\ri din regiune lipsesc �
pentru c\ cifra despre care vorbi]i este bugetul Minis-
terului Culturii [i Cultelor, care nu este `n România sin-
gurul finan]ator public `n domeniul cultural. Fiecare
autoritate local\ sau jude]ean\ finan]eaz\ la r`ndu-i din bu-
getele locale institu]ii [i proiecte culturale, iar `n
momentul de fa]\ nu avem o imagine clar\ despre nivelul
acestor sume (`ns\ pot s\ spun c\, `n România, aceste
finan]\ri s`nt mai mari dec`t `n Albania sau Macedonia,
spre exemplu, unde o reform\ administrativ\ care s\ dea
acestor niveluri un rol mai important de abia acum se
produce). Exist\ apoi `n România o serie de fonduri ne-
bugetare specializate care se adaug\ acestui 0,15% �

Fondul Cinematografic Na]ional [i o parte din Fondul Cul-
tural Na]ional (`n timp ce un fond similar exist\ `n Bulga-
ria, iar `n Croa]ia loteria distribuie o parte din profiturile
sale pentru organiza]iile neguvernamentale, inclusiv din
domeniul cultural). Panorama acestor diverse surse difer\
de la ]ar\ la ]ar\ [i, din p\cate, nu exist\ datele care s\ ne
permit\ o imagine clar\ [i o compara]ie veritabil\ despre
fondurile publice pentru cultur\. Dac\ ar fi s\ compar\m
`ns\ bugetele ministerelor culturii din ]\rile din sud-estul
Europei, România se afl\ printre ultimele ]\ri din regiune
(Croa]ia av`nd `n ultimii ani un buget `n jurul cifrei de
0,8%, iar Bulgaria, `n jur de 0,7%). P`n\ la urm\ `ns\,
aceste cifre nu spun totul � important este [i pentru ce [i
cum s`nt folosi]i ace[ti pu]ini bani: care s`nt priorit\]ile ce
vor jalona folosirea acestor fonduri [i cum vor fi distribui]i
[i cheltui]i banii, dar [i cum va fi evaluat impactul folosirii
lor. ~ns\ aceste `ntreb\ri necesit\, cred, o discu]ie se-
parat\.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Imagine de la �Pia]a de dezbateri�, unul
dintre proiectele Asocia]iei ECUMEST

Bani mai mul]i `n Rom=nia dec`t
`n Albania sau Macedonia

Institutul Cultural Român anun]\ lansarea Programului de tra-
duceri de autori români `n limbi de circula]ie interna]ional\. E-
tapele concursului s`nt urm\toarele:
1. Identificarea, la sugestia editorilor, a personalit\]ilor

culturale, a criticilor literari [i a tuturor celor interesa]i de
fenomenul cultural românesc, a titlurilor susceptibile a
interesa un cititor/editor occidental.

2. Selectarea unui num\r de dou\zeci de titluri, de c\tre un
juriu de speciali[ti `n domeniul literaturii, artelor [i
filosofiei.

3. Traducerea unor fragmente reprezentative din c\r]ile
selectate (20-30 de pagini)

4. Oferirea mostrelor de traducere, prin reprezentan]ii
Institutului Cultural Român din str\in\tate, editurilor de
prestigiu din ]\rile-]int\ (Statele Unite, Fran]a, Germania,
Anglia, Italia, Spania).

Odat\ acceptate de editurile str\ine, ICR va finan]a traducerile
complete ale volumelor vizate spre publicare. Dup\ caz, ICR va
participa [i la acoperirea unei p\r]i din cheltuielile de tip\rire.

To]i cei interesa]i s`nt invita]i s\ ne trimit\ propunerile lor,
`nso]ite de o succint\ motiva]ie [i de un exemplar al lucr\rii, pe
adresa Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, cod
po[tal 011824, Sectorul I, p`n\ la data de 31 decembrie 2005.

Program de traducere a autorilor
români ini]iat de ICR
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Spune]i-mi, pentru `nceput,
care a fost metodologia
aplicat\ `n cazul acestui
studiu?

~n primul r`nd, a fost vorba de-
spre o metodologie comparati-
v\, studiul acoperind o regiune
foarte vast\. Am `ncercat s\
facem `n a[a fel `nc`t s\ g\sim
criterii `n conformitate cu ceea
ce am numit noi generic �struc-
turile independente�, care s\
poat\ fi clasificate mai ales din
punctul de vedere al apartenen-
]ei regionale. Una dintre con-
cluziile studiului din acest punct
de vedere a fost c\, de fapt, nu
exist\ posibilitatea de a compara
grupuri de ]\ri [i c\ situa]ia di-
fer\, `n realitate, de la o ]ar\ la
alta `n ceea ce prive[te structu-
rile culturale independente [i
a[a-zi[ii intermediari din cul-
tur\. Al doilea aspect a fost ne-
voia de a g\si indicatori pentru
�labelizarea� structurilor cultu-
rale independente din aceast\
zon\ � indicatori comuni pentru
toat\ regiunea. Acestea au fost
cele dou\ cerin]e ale studiului,
pentru c\ el a fost realizat pe
baza unei cereri foarte clare:
cunoa[terea unei regiuni foarte
vaste pentru realizarea unor pro-
iecte de cooperare [i `n]elegerea
func]ion\rii unor structuri cul-
turale independente `n zona res-
pectiv\. Studiul a fost solicitat de
Association Française D�action
Artistique � AFAA, care a re-
alizat c\ trebuie s\ devin\ o aso-
cia]ie mai european\ [i a fost
interesat\ s\ realizeze proiecte
cu Europa Central\ [i de Est,
mai ales cu ]\rile care au aderat

de cur`nd la Uniunea Europea-
n\. {i pentru asta avea nevoie de
date suplimentare legate de rea-
litatea structurilor independen-
te. Adev\rul este `ns\ c\ cererea
AFAA a fost una destul de re-
ductiv\, noi angaj`ndu-ne la o
munc\ mult mai larg\ [i mai
ambi]ioas\. Pentru ECUMEST
a fost foarte interesant s\ fac\ o
�scanare� a structurilor cultura-
le independente.

Vorbi]i despre o
reorganizare a zonei
culturale pe baza acestor
institu]ii independente `n
zona vizat\. Care s`nt
termenii acestei
reorganiz\ri?

E vorba, mai degrab\, de un
reshaping, acesta e termenul `n
englez\, asupra c\ruia insist.
De multe ori m\ lovesc eu `n-
s\mi `n limba român\ de lipsa
unui vocabular legat de restruc-
turarea sistemului cultural. Ce
`nseamn\ aceast\ reorganiza-
re... ~nseamn\ c\ apari]ia struc-
turilor culturale independente a
introdus o serie de modele de
management [i de func]ionare a
structurilor culturale diferite de
cele ale structurilor publice.
Spre deosebire de sectorul inter-
mediar cultural din ]\rile occi-
dentale, `n ]\rile din est struc-
turile independente `n cultur\ au
ap\rut foarte mult legate de lo-
gica privatiz\rii. Multe dintre
ele, chiar dac\ s-au definit ca
organiza]ii non-profit, au trebuit
s\ ]in\ cont de o presiune a pri-
vatiz\rii extraordinar de mare.
S`nt structuri care au o logic\ de

func]ionare foarte original\,
`ntr-un fel inovant\. Pe de alt\
parte, exist\ [i aspecte poate la
fel de interesante, dar mai pu]in
pozitive. Multe structuri indepen-
dente din ]\rile pe care le-am stu-
diat au luat na[tere [i func]io-
neaz\ exclusiv cu resurse finan-
ciare str\ine. S`nt acele organi-
za]ii independente care nu g\-
sesc resurse interne, pentru c\
nu exist\ o recunoa[tere `n inte-
riorul ]\rii a importan]ei acestui
tip de sector, iar sectorul a tre-
buit s\ se descurce `n func]ie de
realitatea economic\ a locului.

Pe scurt, cum arat\ rela]ia
acestor institu]ii
independente cu statul
acum?

Depinde de ]\ri. ~n state precum
Slovenia, leg\tura dintre fondu-
rile publice [i cele private este
mult mai str`ns\ dec`t `n alt\
parte. ~n ]\ri cum este Turcia,
sectorul independent este unul
complet autonom, care r\spun-
de unei logici private [i care se
dezvolt\ `n opozi]ie cu cel pu-
blic. ~n România, sectorul inde-
pendent se dezvolt\ `n opozi]ie
cu statul, dar `n acela[i timp ce-
r`ndu-i foarte mult sprijinul. {i
a depins de modul `n care gu-
vernele s-au succedat `n Ro-
mânia [i de direc]iile pe care a-
cestea le-au dat unor politici
culturale de sprijin pentru acest
sector sau de lips\ de sprijin.
Exist\ guverne care spun c\
sectorul independent trebuie a-
jutat, exist\ guverne care cred
c\ trebuie s\ fie autonom [i s\
`[i g\seasc\ singur resursele, iar

ministerul culturii s\ se ocupe
doar de investi]ia `n sectorul pu-
blic.

Cam aceast\ variabilitate o
g\sim de-a lungul regiunii. O
situa]ie foarte interesant\ este,
dup\ p\rerea mea, `n Ungaria,
unde cercetarea ne-a ar\tat c\
s-a g\sit un echilibru ideal `ntre

zona privat\, zona public\ [i sec-
torul non-profit. Adic\ ei au g\-
sit o form\ de echilibru care s\
permit\ structurilor indepen-
dente s\ navigheze mai bine `n
perioada de tranzi]ie [i s\ se in-
staleze ca un sector recunoscut
[i cu rolul lui `n vitalitatea siste-
mului cultural din Ungaria.

OOrrggaanniizzaa]]iiiillee  ccuullttuurraallee
iinnddeeppeennddeennttee  `̀nn  ]]\\rriillee
EEuurrooppeeii  CCeennttrraallee  [[ii  ddee
EEsstt,,  TTuurrcciiaa  [[ii  CCaauuccaazz

Un studiu realizat de
Asocia]ia ECUMEST,
Bucure[ti, la solicitarea
Association Française
d�Action Artistique, 2005

Trateaz\ situa]ia din 20
de ]\ri (Albania,
Azerbaidjan,
Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croa]ia, Estonia,
Georgia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Macedonia,
Moldova, Muntenegru,
Polonia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Turcia,
Ucraina) [i este `ntocmit `n
colaborare cu cercet\tori
din fiecare regiune vizat\.

Scopul studiului este s\
realizeze o panoram\ c`t
mai complet\ a tipologiei
organiza]iilor culturale
independente din ]\rile
cercetate [i s\ defineasc\
profilul [i rolul acestora `n
reorganizarea vie]ii artistice
[i culturale din Europa de
Est, Turcia [i Caucaz.

97 de organiza]ii
culturale independente au
r\spuns la un chestionar
adresat de cercet\tori,
descriind structura cultural\
independent\ pe care o
conduc, profilul [i
organizarea acesteia, dar [i
rela]ia organiza]iei cu
situa]ia general\ a
celorlalte institu]ii culturale
din ]ara respectiv\.

Care s`nt principalele concluzii pe
�cazul România� pe care le-a stabilit
cercetarea dumneavoastr\?

S\ [ti]i c\ principalele concluzii nu le pot da
pe cazul unei ]\ri. Noi am lucrat cu exemple
luate din institu]ii culturale independente [i
ne-am concentrat pe definirea acestei no]iuni
`n regiune. ~n România, sectorul cultural inde-
pendent se define[te printr-un paradox:
multe dintre structurile culturale independente
se ocup\ de arte. Exist\ `n alte ]\ri structuri
care se ocup\ de politici culturale, de mana-
gement, dar la noi ele se ocup\ de dans, de
arte plastice � cele mai importante [i mai vi-
zibile. O alt\ concluzie ar fi c\ sectorul cul-
tural independent are o a[teptare foarte mare
de la autorit\]ile publice centrale [i locale,
dar, `n acela[i timp, `n momentul `n care
aceast\ a[teptare este `n[elat\, are tendin]a
s\-[i g\seasc\ parteneriate `n alte zone [i,
desigur, aceste resurse s`nt str\ine. Din p\cate,
`n România institu]iile independente s`nt foarte
dependente de sursele europene sau str\ine.
Or, acestea s-au `mpu]inat `n ultimii ani. Re-
zultatul e c\ ai un sector independent foarte
activ, foarte vizibil, dar redus, care `ncearc\ s\
supravie]uiasc\.

Actorii care au reu[it s\ se instaleze `n
acest sector independent s`nt institu]iile fon-

date `n primii ani de dup\ c\derea comunis-
mului, iar acelea s`nt foarte pu]ine. UNITER-ul
a fost o uniune care a devenit, `n timp, un
ONG extrem de recunoscut [i de puternic. Dar
deja instalarea lui este extrem de legitimat\ `n
spa]iul cultural, [i atunci e o problem\ cu struc-
turile independente noi, care abia acum tind
s\ ia na[tere, cu tinerii care doresc s\-[i fac\
organiza]ii independente.

Avem `ns\ un stat care, de[i aloc\ pu]ini
bani pentru cultur\, continu\ s\
`nfiin]eze tot felul de structuri ce nu
func]ioneaz\ � un Centru al Dansului,
un Centru de Studii Culturale...

Crearea de institu]ii de c\tre Ministerul Cul-
turii sau de c\tre Ministerul Educa]iei este o
chestiune care prive[te unele necesit\]i
identificate `ntr-un anumit domeniu. De
pild\, crearea unui Centru de Studii Culturale
este necesar\. Important este cum se face a-
cest lucru. Statul are dreptul [i chiar datoria
s\ creeze institu]ii de interes na]ional care
r\spund unei nevoi. ~n acela[i timp, statul tre-
buie s\ echilibreze aceast\ creare de institu]ii
publice cu `ncurajarea prin toate formele exis-
tente a posibilit\]ii sectorului cultural inde-
pendent de a se dezvolta. Aici e o chestiune
mai degrab\ de echilibru.

Bine, dar institu]iile acestea recent
`nfiin]ate nu func]ioneaz\!

~n leg\tur\ cu Centrul Na]ional de Dans Con-
temporan, pot spune c\ e foarte bine c\ se legi-
timeaz\ `n sf`r[it existen]a dansului contem-
poran ca o form\ artistic\ [i c\ i se dau mij-
loace de a exista. C\ el a fost poate creat ̀ ntr-un
mod nu tocmai potrivit e altceva! ~n ceea ce
prive[te Centrul de Studii Culturale, poate c\
a fost f\cut `nainte s\ ne g`ndim ce anume
vrem s\ cercet\m, dar iar\[i e un lucru bun.
Asemenea centre s`nt necesare `n regiune, noi
nemaiav`nd la aceast\ or\ nici un fel de date,
de statistici despre ce se `nt`mpl\ `n materie
de activitate cultural\. E de v\zut `n ce fel va
`ncepe s\ lucreze, ce tip de studii va produce [i
ce impact vor avea acestea asupra politicilor
pe care le va dezvolta Ministerul Culturii. ~n
ce prive[te Centrul de Crea]ie [i Cercetare
Teatral\ �Andrei {erban�, aici s-ar putea s\
par foarte radical\. Cred c\ s-a f\cut o mare
eroare `n modul `n care a fost tratat\ `nfiin-
]area sa.

A fost foarte bine c\ Andrei {erban a fost
reinvitat `n România, dorin]a lui de a reveni
`n ]ar\ fiind foarte important\ pentru tinerii
care doresc s\ lucreze cu el. E p\cat c\ nu se
poate profita de asta, iar faptul c\ �povestea�
Centrului a devenit un fel de ceart\ birocra-
tic\ este regretabil.

�~n momentul `n care azi vrei s\ «na[ti» `n
România o organiza]ie cultural\ independent\,
pentru cineva care nu are cuno[tin]ele necesare,
nu exist\ structuri de acompaniere. Exist\ pu]in\
preocupare pentru asta [i e p\cat, rezultatul fiind
c\ se radicalizeaz\ discursul, se acutizeaz\ `n
cultur\ tensiunile dintre institu]iile publice [i cele
independente. Av`nd pu]ine independente, ele se
afl\ `ntr-o continu\ cerere de aten]ie pentru ceea
ce fac [i, `n acela[i timp, zona artistic\ [i
cultural\ este destul de inert\.�

��~~nn  RRoommâânniiaa,,  iinnssttiittuu]]iiiillee  iinnddeeppeennddeennttee  ss`̀nntt  ffooaarrttee  ddeeppeennddeennttee��

Corina {uteu, coordonatoarea studiului �Organiza]iile culturale independente `n ]\rile Europei Centrale [i de Est, Turcia [i Caucaz�:

�~n Ungaria s-a g\sit un echilibru ideal `ntre
zona public\ [i sectorul cultural non-profit�



Institutul amintit este la a
15-a conferin]\ anual\ [i am
sentimentul c\, `ntr-o lume

româneasc\ `n care muzica [i
istoria ei s`nt arareori pre]uite
altfel dec`t `n cadrul festivalelor
George Enescu, orice ini]iativ\
universitar\ de acest gen tre-
buie salutat\. S-a vorbit mult,
iar subiectele alese au fost din
cele mai variate, de la docu-
mente despre mari muzicieni `n
arhiva de filme de la Ierusa-
lim: tenorul Joseph Schmidt [i
pedagogul viorii Ilona Fehér
(Dr. Costel Safirman), la inter-
rela]ia dintre muzica israelian\
[i cea a altor ]\ri (Dr. Talila
Eliram) sau de la c\r]ile, mu-
zica [i documentele de la Bibli-
oteca na]ional\ [i cea a Uni-
versit\]ii din Jerusalim (Dr.
Gila Flam), la documente noi
de arhiv\ elve]iene despre soar-
ta pianistei Clara Haskil `n cur-
sul celui de-al doilea r\zboi
mondial. ~n paralel, au fost evo-
cate muzica lui Alexander Bos-
kovich (1907-1964) (Prof. Je-
hoash Hirshberg), liedurile clu-
jeanului Max Eisikovitz ca zon\
de interferen]e musicale evreo-
româno-maghiare (Dr. Bianca
Teme[) sau compozi]iile lui Fi-
lip Laz\r din primele decenii
ale secolului XX (Prof. Carmen
Stoianov).

Ar fi multe de spus despre a-
ceast\ conferin]\ interna]ional\
excelent organizat\ de prof.
Ladislau Gyémant, la un nivel,
`n ultim\ instan]\, competitiv
cu orice alte manifest\ri de acest
gen din lume. Contribu]ia pro-
fesorului Ferenc László de la
Academia clujean\ de muzic\

�Gheorghe Dima� a fost `ns\
aceea care a dat tonul reuniunii,
evoc`ndu-i pe �Ei, evreii�. Sub-
intitul`ndu-[i comunicarea �De-
spre aportul evreilor la identi-
tatea muzical\ a Transilvaniei�,
profesorul bine cunoscut altfel
pentru ini]iativele sale de a ali-
nia Clujul ora[elor muzicale eu-
ropene, a evocat amintiri mai
vechi sau mai noi, `ncep`nd cu
anii studen]iei sale (1954-
1959). O perioad\ `n care, a a-
mintit el, `ntre profesorii de la
Conservatorul �Gheorghe Dima�
au figurat, la Facultatea de pe-
dagogie [i compozi]ie, Max
Eisikovitz, Wilhelm Fischer-
Demian [i Erwin Junger, la
catedra de pian, Gheorghe Hal-
mo[ (urmat de elevul s\u Fer-
dinand Weiss) [i Magda Kar-
dos, iar la pian auxiliar, Ileana
Eisikovits [i Rozalia Fürst. �Ce
am [tiut noi despre evreitatea
lor?� � `ntreba retoric profe-
sorul László pentru a r\spunde
imediat: �Mai nimic. Or, `n ju-
rul anului 1950, Eisikowitz a
fost personalitatea-cheie a vie]ii
muzicale din Cluj. ~n 1948, el a
fost director fondator al Operei
Maghiare, iar `n 1950, sub di-
rectoratul s\u au fost unificate
cele dou\ conservatoare, `nfiin-
]`ndu-se Conservatorul de mu-
zic\ «Gheorghe Dima» cu dou\
sec]ii, român\ [i maghiar\.
Cine a [tiut atunci despre el,
ceea ce am aflat mult mai t`r-
ziu, din lexicoane, c\ deja `n a-
nii 1930 Eisikowitz editase la
Moravetz din Timi[oara dansu-
rile hasidice pentru pian, c\
avea `n sertar culegeri folclori-
ce efectuate la evreii hasidici

din Maramure[ [i prelucr\ri de
c`ntece populare evreie[ti pen-
tru voce [i pian, scrise `n
1939?�.

Profesorul Ferenc László nu
insist\ pentru a spune din ce
lexicoane [i-a cules informa]iile
t`rzii [i m\ `ndoiesc c\ aceste
instrumente inestimabile de
lucru exist\ ast\zi `n edi]ii u[or
accesibile elevilor de la acade-
miile de muzic\. Cine mai [tie
ast\zi de Orchestra Societ\]ii
Filarmonice �Goldmark�, fon-
dat\ de compozitorul Alexan-
dru Boskovich, stabilit din 1938
`n Palestina, [i condus\ apoi de
profesorul Wilhelm Fischer-De-
mian? Muzicologul clujean co-
menta despre anii studen]iei
sale: �Lucrurile se petreceau ca
[i cum ei, to]i, ar fi jurat t\cere
cu privire la identitatea lor
etno-cultural\. ~n realitate, cred
c\ erau `nc\ teroriza]i de acele
mecanisme psihologice pe care
Ligeti � un alt evreu transil-
v\nean � le-a conceptualizat
mai t`rziu, `ntr-o dezbatere la
Köln, atunci c`nd a vorbit de-
spre «evreul ve[nic amenin]at»,
dac\ nu individual atunci ca po-
por.�

�~n ce prive[te filonul e-
vreiesc propriu-zis, valorile

spirituale create de evreii tran-
silv\neni pentru comunitatea
lor, mai spunea profesorul
László, trebuie s\ recunoa[tem
insuficien]a gradului nostru de
informare. Timp de mul]i ani,
l-am venerat pe Géza Czitrom,
un tenor al Operei Maghiare din
Cluj, [i la moartea lui i-am
dedicat un necrolog scris sub
semnul admira]iei. Numai ulte-
rior am aflat c\ fusese, timp de
decenii, un cantor admirat al
comunit\]ii evreie[ti din Cluj.
Un alt exemplu: preg\tindu-m\
pentru un congres interna]ional
[i interconfesional de liturgic\,
`n nici o istorie a muzicii din
Transilvania nu am g\sit m\car
o singur\ men]iune despre mu-
zica de cult practicat\ `n si-
nagogile de la noi. ~n secolele
trecute, discre]ia ce `nconjura
intimitatea vie]ii culturale a e-
vreilor avea motive fire[ti. Cu
at`t mai justificat\ este ast\zi
nevoia de transmitere de infor-
ma]ii aferente, de la evrei la ne-
evrei, de la comunitate la co-
munitatea comunit\]ilor transil-
v\nene, pentru a li se cunoa[te
[i a li se `n]elege mai bine tre-
cutul spiritual.�

Un apel c\ruia conferin]a de
muzicologie de la Cluj s-a str\-
duit s\-i r\spund\ zilele trecute.

Haznaua cu Chanel
�Dumnezeu e o ma[in\, c`nd te rogi `i dai ben-
zin\�, c`nt\ Ada Milea, folosindu-se de cuvintele
lui Werner Schwab. Trei femei, �[efele�, se
claustreaz\ `ntr-o `nc\pere unde repet\ zilnic
ritualul iluzoriu al unui joc de tipul �s\ ne ima-
gin\m c\�, joc care le ]ine loc de via]\. Ocupa]ia
lor principal\ este s\ viseze. Replic\ deformat\ a
celor trei surori cehoviene, personajele lui
Schwab via Sorin Militaru aspir\ `n egal\ m\sur\
la m`ncare [i la dragoste. Delirul culinar se
mixeaz\ cu sordide [i fantasmagorice pove[ti de
amor. Uscata [i zg`rcita Erna se vrea iubit\ de un
m\celar, iar pofticioasa Grete, cu ceva c\snicii
e[uate la activ care ascund secrete incestuoase,
mai sper\ la o nou\ dragoste. Cea de-a treia,
umila Mariedl, g\se[te calea iubirii adev\rate `n
credin]a `n Dumnezeu. Fericirea suprem\ pentru
ea este parfumul fran]uzesc g\sit, la nivelul ilu-

ziei, `n latrin\. C`nd delirul lor hemoragic plon-
jeaz\ `n absurd, singura care `n]elege limitele fan-
teziei este Mariedl. Dar trezirea la realitate are
pre]ul ei, mai ales c`nd celelalte vor s\ viseze mai
departe. Jocul trebuie s\ continue, iar cine are
curajul s\ `l `ntrerup\ se expune conflictului
deschis cu {efele. Mariedl risc\ [i pl\te[te. C\ci
�fiecare german are un cadavru `n pivni]\�. Fuga,
chiar [i `n vis, de o via]\ meschin\ justific\ orice
sacrificiu. Chiar [i crima. {i asta o arat\ Werner
Schwab, dramaturg mort la 35 de ani, `n noaptea
de Anul Nou 1993-1994, ̀ n com\ alcoolic\. �Dum-
nezeu e ca o ap\, te-neci ca lui s\-i plac\. Dum-
nezeu e ca o oal\, fierbi `n ea [i scapi de smoal\�.

Teatrul Odeon, s`mb\t\, 19 noiembrie, ora 18.30
{efele de Werner Schwab; Regia: Sorin Militaru
Scenografia: Alina Herescu; Muzica: Ada Milea;
Cu: Dorina Laz\r, Coca Bloos, Emilia Dobrin
Produc]ie a Teatrului Act, preluat\ de Teatrul Odeon

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

Pantofii din lun\
Repeti]ia provoac\ a[teptarea [i o `ncal]\ `n pantofi sc`lcia]i. Tompa
Gábor personalizeaz\ [i umanizeaz\ a[teptarea, o transform\
`ntr-un cumul de gesturi [i atitudini fire[ti, `i g\se[te cheia de
acces prin lucruri m\runte [i banale. Nu vedem un eseu teatral
despre a[teptare, nimic filosofic sau generic.

Dimpotriv\, A[tept`ndu-l pe Godot este spectacolul `nc\l]atului
[i desc\l]atului, al m\run]i[urilor care `ncadreaz\ ca o ram\ in-
vizibil\ a[teptarea. Al pactului cu timpii concre]i `n care a[tep-
tarea devine cea mai la `ndem`n\ jonglerie. Al zecilor de pantofi
pe care `i la[i `n urma ta sau care s`nt la c`]iva metri `n fa]\. Al
accesoriilor existen]ei: pantof, p\l\rie, morcov, ridiche, oase [i al
invers\rii subite a rolurilor puterii. Al mersului `nainte [i `napoi,
uneori aparent f\r\ nici un sens. Al zgomotului [i furiei c\ tre-
buie s\ a[tep]i sau al lini[tii c\ dai un sens vie]ii a[tept`nd. Este
spectacolul orizontului de a[teptare, al exercit\rii exerci]iului de
a a[tepta. Al momentelor c`nd te joci ca s\-]i treac\ timpul
(momentul de clovnerie `n care p\l\riile s`nt date din ce `n ce
mai repede de la unul la altul) sau c`nd `njuri. Tompa g\se[te
veriga concret\ a lan]ului a[tept\rii [i exemplific\ un continuum
de a[tept\ri, pe care verbul la gerunziu `l presupune. A[tep-
tarea nu e un dat `n spectacolul lui Tompa, e un proces, este
un work in progress, o practic\ reluat\ la nesf`r[it. Tompa dez-
ghea]\ starea de a[teptare formal\ [i o coboar\ `n cele mai ne-
semnificative ac]iuni. Regizorul verb-activeaz\ a[tept\rile. A[tep-
tarea aplicat\ pe contextul ei e esen]ial\.

Cea mai puternic\ prezen]\ scenic\ este Lucky, interpretat
de Péter Hilda, o actri]\ cu o for]\ extraordinar\ de a-[i marca
fizic personajele (Julieta, Emilia � Othello etc.). Ochii lumino[i
[i `nvin[i, cu pupile m\rite care ]intesc golul, mimica `mpietrit\,
chipul livid ca un bulg\re de cear\, de o stranietate halucinant\,
o fac s\ par\ un personaj din filmele lui Lynch. E ca un c`ine de
cas\ care mu[c\ [i se dezl\n]uie frenetic. E un automat postuman.

Bufonul clasic devine hamalul unui delir agonizant. Tot mo-
nologul lui Lucky este de o virtuozitate delirant\ uluitoare. Lucky
este `nvinsul bufoneriei amputate [i amu]ite. Chipul actri]ei, alb
[i `nghe]at, ca o masc\ mortuar\, joac\ la propriu umilin]a [i
dec\derea. Lucky e clovnul mor]ii.

Estragon [i Vladimir (Pálffy Tibor [i Váta Loránd `[i constru-
iesc foarte riguros rolurile pe reac]ie [i contrareac]ie la jocul
celuilalt) `[i pierd r\bdarea, se enerveaz\, se joac\ de-a pu-
terea a[tept\rii, se rotesc `n jurul ei sau iau distan]\, o `ntind ca
pe un elastic sau `ncearc\ s\ o uite, o mimeaz\ [i o submi-
neaz\. ~ns\ nu renun]\ nici o clip\ la bagajul ei. Tompa umple
a[teptarea, `i d\ greutate, dar nu o face s\ par\ grea. La
Tompa, a[teptarea devine cea mai normal\ ac]iune la care pot
recurge doi oameni c\rora nu li se `nt`mpl\ nimic. E pista obi[-
nuin]ei, regulamentul intern al acestor practicieni ai statului pe
loc, care `i exerseaz\ la nesf`r[it gimnastica, p`n\ c`nd a[tepta-
rea cap\t\ o musculatur\ flexibil\.

Pierderea memoriei, revenirea `n acela[i loc, discu]iile in-
terminabile legate de Godot s`nt cadrele derul\rii mecanice a
ac]iunii. Cele dou\ cupluri (Pozzo-Lucky [i Vladimir-Estragon) s`nt
variante ale script-ului repeti]iei. Pentru fiecare dintre perso-
naje, `nso]irea cu cel\lalt e o form\ de supravie]uire `ntr-un
scenariu ciclic. Tompa reu[e[te s\ fac\ din timp [i spa]iu ni[te
straturi orizontale.

Decorul lui Andrei Both este un de[ert de pantofi albi]i de
praf, ca un cimitir de resturi umane. Suprapunerea lunii de un
auriu intens cu albastrul caloriferelor din fundal, `ntr-o alter-
nan]\ complementar\, deschide perspectiva a[tept\rii. ~n acest
ambient f\r\ spa]iu [i timp, pe ecranul unui televizor `ncercuit
de pantofi, apare figura unui copil care anun]\ am`narea sosirii
lui Godot. Exact ca o reclam\ care `ntre]ine gustul a[tept\rii.

Lumea de dincolo `[i anun]\ venirea. Numai c\ nu se [tie
c`nd. ~ntre timp se a[teapt\, `n fa]a unui ecran cu diagonala po-
sibilit\]ii la vedere.
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SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

lovitur\ de teatru arta grea

)
SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

Gaudeamus igitur
�a fost muzica intonat\ mar]i (8 noiembrie a.c.), la Cluj, unde
s-a desf\[urat o original\ conferin]\ interna]ional\ pe tema
contribu]iei evreilor la lumea muzical\, organizat\ de �Institutul
de iudaistic\ [i istorie evreiasc\� din cadrul Facult\]ii de istorie
[i filosofie a Universit\]ii clujene. Gaudeamus igitur deoarece,
dup\ prezentarea unei comunic\ri intitulate �Literatur\ [i
muzic\. Portretele comparative a doi evrei din Provence:
Armand Lunel [i Darius Milhaud�, profesorului Carol Iancu, de
la Universitatea Paul Valéry�Montpellier III, i s-a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa al Universit\]ii din Cluj-Napoca.

Universitatea �Babe[ Bolyai� din Cluj

Pálffy Tibor, Váta Loránd, Peter Hilda `n
A[tept`ndu-l pe Godot de Samuel Beckett

Universitatea �Babe[ Bolyai� din Cluj



Lucrurile se petrec uneori dup\
coresponden]e ciudate. Se f\cea
c\ ie[isem din cas\ ca s\ merg
spre Mall s\ v\d Dark Water. Pe
coridor m\ opresc dou\ vecine
ca s\ discut\m despre
infiltra]iile care ne tot lovesc pe
noi, locatarii de la ultimul etaj, [i
despre ce-ar trebui s\ facem.
Ajung la film, unde m\ nimeresc
l`ng\ Mihai Chirilov [i,
coment`nd filmul, ne d\m seama
c\ tot l`ng\ mine a stat [i acum
doi ani (?), c`nd am v\zut
varianta original\ a peliculei,
cred c\ la un TIFF clujean.

~n Dark Water (tradus la noi
prin Ap\ `ntunecat\), nebu-
nia pleac\ de la o pat\ de

igrasie. O femeie se mut\ cu fe-
ti]a ei `ntr-un apartament nou,
destul de `nghesuit, dintr-un car-
tier cu blocuri ca ni[te stupi pen-
tru oameni cu bani pu]ini. Blo-
cul e cam sinistru, nu prea mai
st\ nimeni pe-acolo, iar cei cu
care are femeia de-a face s`nt
ciuda]i. Primul lucru nelalocul lui
e `ns\ pata de igrasie de pe ta-
van, care o nelini[te[te pe femeie. 

Dark Water a fost mai `nt`i
filmul ie[it `n 2002 [i realizat de
marele maestru al horror-ului
japonez, Hideo Nakata, dup\
scenariul unui alt maestru, Koji
Suzuki (autorul lui Ring). ~n
acest an, Walter Salles a ie[it cu
varianta lui la Dark Water, re-
plica mut`nd ac]iunea din Japo-
nia `n America, mai precis pe
Insula Roosevelt din New York �

o cu totul alt\ Americ\. ~ntr-
adev\r, `nc\ de la primele cadre,
pelicula rupe leg\turile cu no-
]iunile noastre de film american
(s\ nu uit\m c\ e primul film al
brazilianului Salles la Holly-
wood). Trec`nd din Manhattan
`n Roosevelt Island parc\ treci,
pe s`rma telecabinei, `n cealalt\
lume.

Salles filmeaz\ mai mult pe
ploaie [i cea]\, culorile s`nt fie
cenu[ii, fie maronii, iar locuin]a
femeii bate `n verzuliu sau ro[-
cat. Oricum, nu e o cas\ `mbie-
toare. Salles nu-[i ia picioarele
la spinare, ci urm\re[te filmul
original pas cu pas, cu admira]ie
f\]i[\, astfel c\ p\streaz\ `n linii
mari distilarea suspansului,
magistral realizat\ `n filmul lui
Hideo Nakata. Personal, prefer
originalul japonez, care mi s-a
p\rut mult mai straniu [i mai
elegant. Dar nu pot nega cali-
t\]ile realiz\rii lui Salles, care a
reu[it s\ creeze o atmosfer\
aparte, dar care a redus cumva
mediul la un soi de rezerva]ie
organic\ (poate [i din pricina
culorilor). O rezerva]ie de aso-
ciali, de oameni sco[i din con-
textul social. (Vezi [i excelentul
avocat jucat de Tim Roth,
care-[i are biroul `n ma[in\ [i se
d\ familist pentru a p\stra apa-
ren]ele [i intimitatea.) Filmul
japonez b\tea spre abstract, spre
usc\]ime alb\strit\, spre albul
macabru al lini[tii, spre groaza
galben\ a finalului. Varianta lui
Salles vine cu o fantom\ ame-
rican\ mai umanizat\, mai agi-
tat\, mai vie [i, implicit, cu o

atmosfer\ de ser\ otr\vit\, de
igrasie verzulie, sc`rboas\.

Copia  sau  originalul?

Ce am admirat `n filmul lui Hi-
deo Nakata am g\sit [i aici �
normal, e parte esen]ial\: fap-
tul c\ horror-ul nu e gratuit ca
`n at`tea alte filme de zi, ci e
suprafa]a unei istorii care leag\
paranormalul de abisurile psi-
hologice. �Fantomi]a� din film
nu e � se vede la final � dec`t o
feti]\ trist\, care nu s-a obi[nuit

cu ideea c\ mama ei a p\r\sit-o.
Salles (sau poate produc\torii
americani) nu s-a putut ab]ine
de la a americaniza fantoma-
feti]\, d`ndu-i tu[a aia rea [i
r\sf\]at\ din filmele de gen. ~n
filmul lui Hideo Nakata, �fan-
tomi]a� era mai ales o feti]\ p\-
r\sit\ [i de aceea era mult mai
u[or [i mai pervers finalul �
femeia `[i p\r\se[te propria fe-
ti]\ pentru a r\m`ne cu fantoma.
Un sacrificiu pe muchie, pentru
c\ femeia `[i salveaz\ propriul
copil, dar poate c\ [i cedeaz\ `n

fa]a tenta]iilor incon[tientului.
Pentru c\, e evident, apa e unul
dintre marile simboluri ale
incon[tientului � vezi [i termi-
nologia oniric\ ce ia `n consi-
derare toate aspectele ei � cu-
rat\, tulbure, ap\ curg\toare,
ap\ st\t\toare etc.

At`t filmul lui Salles, c`t [i,
parc\ mai mult, originalul sem-
naleaz\ acest lucru f\r\ a lipi
indicatoare pe pere]i � asocie-
rile numai spectatorul le poate
face. Da, substan]a filmului e
bogat\ [i zemoas\, dar, din nou,

parc\ mult mai bine mi-a picat
filmul japonez, care era mai pu-
]in fizic.

Iulia  BLAGA a

CRONIC| DE FILM
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Ap\ `ntunecat\/
Dark Water � 2005

Regia: Walter Salles;
Scenariul: Koji Suzuki,
Hideo Nakata;
Cu: Jennifer Connelly,
John C. Reilly, Tim Roth,
Dougray Scott.

Regizorul Walter Salles al\turi de Jennifer Connelly

Nu prea `mi dau seama cum se iau deciziile `n
cadrul Poli]iei Rutiere din Bucure[ti sau `n Comisia
Tehnic\ de Circula]ie. Cu at`t mai pu]in `n]eleg felul
`n care aceste decizii ajung la urechile celor
interesa]i s\ [tie ce mai au [i ce nu mai au voie.

Cristi Neagoe
cristineagoe@gmail.com

Cred c\ se `nt`mpl\ cam a[a: 1. Ia s\ vedem, ce-o
fi azi pe ordinea de zi? 2. P\i, e ceva cu bici-
cletele. L-a cam sup\rat un fraier d-\la pe spi]e
pe dom� comisar [i, uite, ne-a propus o solu]ie. 3.
Bravo, b\� b\ie]i. A[a-i frumos � ai o problem\,
dai [i solu]ia, nu stai [i-a[tep]i s\ ]i se rezolve cu

m`inile-n s`n. Ac]ionezi, te descurci, g\se[ti.
Care-i solu]ia? 4. P\i, s\ le interzicem. 5. Ce
s\ interzicem? 6. S\ nu se mai dea \[tia cu bi-
clele, c\ `ncurc\. 7. A. Corect. Simplu [i curat. Se
aprob\. D\ [tampila!

Dup\ aceea, curg amenzile. Nimeni nu [tie
exact de ce p`n\ la un moment dat avea voie s\
mearg\ cu bicicleta la serviciu sau aiurea [i
dintr-o dat\ nu mai are, dar a[a scrie la Regula-
ment, deci e[ti invitat politicos s\ sco]i 800.000
lei. Nu pe loc, te duci p`n\ la mama dracu� mai
`nt`i, care te trimite [i ea la fii-su, dar asta face
cumva parte din pedeaps\, a devenit tradi]ie. Le-
gea-i lege, nu po]i s\ te pui. P`n\ nu se schimb\,
pl\te[ti. ~ntre timp, `]i faci abonament la �Moni-
torul oficial� [i cite[ti prostit, `ncerc`nd s\ te du-
mire[ti cum mai ie[i din cas\ f\r\ s\ te ia poli]ia.
Dar nu mai ie[i din cas\, fiindc\ p`n\ `l termini
apare cel\lalt num\r, care aduce c`teva mici mo-
dific\ri [i ad\ugiri.

Cu  stim\,  domnule  Comisar

Prin urmare, la data de 9 iunie 2005 (!), Di-
rec]ia General\ de Poli]ie a Municipiului Bu-
cure[ti � Brigada de Poli]ie Rutier\ zice a[a:
�...`n [edin]a Comisiei Tehnice de Circula]ie din
cadrul Prim\riei Municipiului Bucure[ti s-a avi-
zat interzicerea circula]iei bicicletelor pe partea
carosabil\ a urm\toarelor artere: Magheru, Eli-
sabeta, Kog\lniceanu, Calea/Pia]a Victoriei, {os.
Iancului, Ferdinand, Carol, Br\tianu, Lasc\r Ca-

targiu, Corneliu Coposu, Aviatorilor, Doroban-
]ilor, Libert\]ii, Dacia, Kiseleff, Pia]a/ Splaiul/
Bdul Unirii, Splaiul Independen]ei, Calea C\-
l\ra[i, Pia]a Operei, {os. Bucure[ti � Ploie[ti,
p`n\ la Aeroportul B\neasa�. La asta se adaug\
o Hot\r`re de Guvern din 2003 care interzice

bicicli[tilor �s\ circule pe trotoare ori pe aleile
din parcuri sau gr\dini publice, cu excep]ia
cazurilor c`nd nu st`njenesc circula]ia
pietonilor�.

Tot paragraful de mai sus, pentru cei care se
plictisesc s\ citeasc\ abera]ii oficiale, se traduce
a[a: NU AI VOIE, B|, PROSTULE, S| MERGI
CU BICLA, NA, DAC| L-AI SUP|RAT PE
DOM� COMISAR!

�Apele `ntunecate� s`nt `ntotdeauna ad`nci

Nenea Comisar, pot s\ m\ dau cu bicla `n fa]a blocului?

Ce  drepturi  au  bicicli[tii

Pentru a nu fi acuzat de
partizanat, trebuie s\ spun c\
bicicli[tii au totu[i drepturi `n
Bucure[ti. Pot s\ mearg\, de
pild\, pe celelalte str\du]e.
(Singura problem\ e c\ nu
prea au cum s\ ajung\ pe ele
f\r\ s\ intersecteze arterele
interzise. Dar asta e o
problem\ de geometrie [i ar fi
p\cat s\ jignim astfel Poli]ia
Rutier\.) {i mai au dou\ benzi
pentru biciclete `n Bucure[ti,
numai [i numai ale lor. Dou\
benzi, scurte, dar frumoase.
~ns\ nu e de ajuns s\ fii
biciclist ca s\ le parcurgi,
lucru admirabil pentru
poten]ialul educativ pe care-l
ofer\: trebuie, `n primul r`nd,
s\ fii cascador. Trebuie s\ [tii
s\ sari peste ma[inile
parcate, s\ faci slalom printre

pietonii care te `njur\, s\ ai
grij\ s\ nu d\r`mi McMeniurile
de pe mesele restaurantului
de vizavi de Ci[migiu, a[ezate
cu mult\ grij\ fix pe banda
pentru biciclete.

S-au  prins,  o  anul\m

A, [i ultima veste, `n aceea[i
zi cu protestul bicicli[tilor din
Bucure[ti (peste dou\ sute de
oameni cu peste dou\ sute de
biciclete merg`nd `n [ir indian
de la Universitate p`n\ la
Eroilor, unii cu m\[ti de gaze,
al]ii f\r\), decizia a fost
anulat\.
! ~n ora[ele Europei, 50%

dintre c\l\toriile cu ma[ina
s`nt f\cute pe distan]e mai
mici de 5 km [i ar putea fi
efectuate cu bicicleta
`ntr-un interval de

aproximativ 15-25 de
minute.

! ~n Europa, 30% dintre
adul]i au o via]\ sedentar\,
fapt ce duce la severe
probleme de s\n\tate, asta
`n timp ce 30 de minute de
mers cu bicicleta pe zi au
ca rezultat o cre[tere
semnificativ\ a tonusului
organismului.

! Merg`nd de cele mai multe
ori singuri `n ma[in\,
conduc\torii de
autovehicule folosesc un
spa]iu de 4-5 ori mai mare
dec`t au nevoie, acesta
fiind unul dintre
principalele motive ale
congestion\rii traficului.

! Bucure[tiul pute [i nu mai
ai loc s\ respiri (asta-i tot
conform studiilor, dar mai
succint).



Despre succesul pe care l-au avut
cei de la O-zone `n str\in\tate se tot
scrie de mai bine de un an. Mai pu-
]in s-a scris despre variantele piesei
lor. Evident, Dragostea din tei a
f\cut v`nz\ri de milioane de dolari
`n ]\rile `n care a avut �cover�-uri.
Radu Clondescu, `n calitatea sa de
General Manager [i Administrator
la EMI Music Publishing Romania,
gestioneaz\ `n lume, printre altele,
[i drepturile de autor asupra compo-
zi]iilor O-zone.

De fiecare dat\ c`nd cineva se
hot\r\[te s\ realizeze o variant\ a
piesei semnate de Dan B\lan, sec-
]iunea publishing a EMI Romania
este anun]at\. Astfel am putut s\ as-
cult\m variante pe care cu greu ni
le-am putea `nchipui pentru cunos-
cuta pies\ dance româneasc\. P`n\
acum exist\ variante ale piesei inter-
pretate `n limbile maghiar\, germa-

n\, rus\, spaniol\, chinez\ (chiar
dou\), `n japonez\ [i chiar o versiu-
ne intitulat\ Hanukah Song, toate ple-
c`nd de la melodia Dragostea din tei.

S\ `ncepem cu varianta care a
lansat piesa `n Italia. Mai `nt`i, Gaby
Ponte, un DJ din Peninsul\, care nu
e str\in de c`nt\rea]a originar\ din
România ce a `nfiin]at trupa Haidu-
cii, a lansat un remix cu sound-uri
house pornind de la Dragostea din
tei. Dup\ succesul din Italia, variantele
au `nceput s\ curg\ `n toat\ Europa.

Tot italienii (Mamey) au o ver-
siune �baciata�, `n care linia melo-
dic\ destul de cunoscut\ este reluat\
`n tonalit\]i de balad\.

Nea[teptat\ este varianta ruseas-
c\ a piesei, realizat\ de un oarecare
Lebedewski, cu versuri traduse [i o
orchestra]ie care se muleaz\ pe titlul
Ya ee hoi.

Francezii au pus `n circula]ie o
parodie a piesei, cu versuri adaptate
la via]a politic\ din Hexagon. Trupa
care a f\cut acest lucru se nume[te

�Les 6-9� [i ironizeaz\ cu citate
sonore de la radio [i televiziune ten-
din]ele de retragere `n natur\ pe care
le-au avut diferi]i politicieni francezi.

Am auzit c\ ar exista [i o vari-
ant\ la nai realizat\ tot `n Fran]a de
Damiam, cel care acum c`]iva ani se
`nv`rtea pe la Bucure[ti cu un con-
cert foarte scump. Probabil c\ nu
prea mult\ lume `[i aminte[te...

~n Germania au fost lansate mai
multe variante. Trupa Superfuckers a
`nregistrat o versiune hard-rock, `n
care nem]ii c`nt\ `n limba român\, cu
accent moldovenesc. Antonia inter-
preteaz\ foarte languros o variant\
cu orchestr\ de al\muri a piesei dance
române[ti. Cei care `[i aduc aminte
de [trumfii din serialul de anima]ie
destul de cunoscut pe la `nceputul
anilor �90 `[i dau seama cum trebuie
s\ sune varianta trupei Die Schlumpfe
a aceleia[i piese române[ti. Anul
trecut, germanii au avut [i o versiu-
ne a acestei melodii adaptat\ pentru

echipa na]ional\ de fotbal de Baug-
mann.

M\ mul]umesc doar s\ pomenesc
`n treac\t de varianta `n limba po-
lonez\ pe care Toxic Babe a rea-
lizat-o pentru piesa lui B\lan, ca s\
ajung la versiunea latino a hitului
O-zone. Brazilienii au avut propria
lor variant\, de o muzicalitate pe care
cu greu o puteai b\nui la originalul
lui B\lan. Festa No Ape, numele cu
care a fost lansat\, a stat s\pt\m`ni
bune `n topuri [i a ajuns s\ fie c`n-
tat\ [i la Carnavalul de la Rio.

Nu v\ gr\bi]i s\ trage]i conclu-
zii, piesa celor de la O-zone este sin-
gura melodie româneasc\ descope-
rit\ `n asemenea m\sur\ de culturi
muzicale complet diferite. Prin luna
august a acestui an, varianta origi-
nal\ (cea interpretat\ `n limba ro-
mân\) se afla pentru trei s\pt\m`ni
pe primul loc al unui top din Japo-
nia, basarabenii l\ud`ndu-se cu v`n-
zarea a peste 700.000 de discuri
numai `n }ara Soarelui-R\sare.

Superstars
Cartierul muzeelor � �Museums Quartier� (MQ) din
Viena � este un exemplu de aplicare coerent\ a
viziunii despre cultur\ a unui stat. Institu]iile [i
politicile culturale pot aduce acel capital de
imagine pe care fiecare ]ar\ dore[te s\ `l c`[tige
`ntr-un context global bazat pe o competi]ie
acerb\, `n cazul Austriei, cultura oferind mai mult\
vizibilitate [i prestigiu dec`t sportul ori starurile
pop. Ansamblul de muzee, spa]ii artistice [i de
reziden]\, biblioteci, centre de cercetare artistic\,
amenajat pe locul vechilor grajduri imperiale a
reu[it s\ se transforme, prin solu]ii arhitecturale
contemporane, `ntr-o platform\ de expunere [i
dezbatere a culturii contemporane. Exist\ [i critici
care compar\ �Museums Quartier� cu un mare
supermarket cultural, cu o rafinat\ dominant\
gastronomic\ [i care reprezint\ interesele
establishment-ului politic [i cele ale marilor
companii industriale, de media [i de servicii.

Kunsthalle Viena, `mpreun\ cu Muzeul
Leopold [i MUMOK s`nt principalele in-
stitu]ii artistice din MQ. Expozi]iile orga-

nizate aici, de la cele tematice p`n\ la retrospec-
tivele de autor, au o arhitectur\ interioar\ specia-
l\, de fiecare dat\ spa]iul fiind reamenajat [i
schimbat conform concep]iei curatorilor. Expozi-
]ia �Superstars�, deschis\ acum, analizeaz\ feno-
menul celebrit\]ii `n timpul domin\rii media glo-
bale. De fapt, celebritatea este un fenomen rela-
tiv recent, dezvoltat odat\ cu modelele de life-
style promovate de cinema, radio, televiziune [i
Internet. Superstarurile au ap\rut la scar\ global\
`n ultimele trei decenii, odat\ cu epoca globali-
z\rii economice, a suprasatura]iei canalelor de
informa]ii, care au dezvoltat o foame de senza]ii

noi [i o cerere de transcendent [i spiritualitate pe
care bisericile nu puteau s\ o mai satisfac\.

Transformarea idolilor tradi]ionali `n supersta-
ruri este rezultatul prolifer\rii imperiilor me-
diatice interna]ionale [i al utiliz\rii pe scar\ larg\
a televizoarelor, playerelor video, a telefoanelor
mobile [i, bine`n]eles, a Internet-ului. Expozi]ia
�Superstars� reprezint\ o sum\ de pozi]ii artis-
tice `n mare majoritate critice fa]\ de acest feno-
men, care `ncearc\ s\ deconstruiasc\ mecanismul
fabric\rii starurilor.

Spre exemplu, videoclipurile lui Michael Jac-
kson s`nt v\zute de mai mul]i arti[ti ca mixaje ale
tehnicilor folosite `n filmele de la Hollywood,
spiritul spectacolelor de vodevil [i spiritul popu-
lar al marilor confrunt\ri sportive de pe stadi-
oane. Erotismul exotic de tip glamour din core-
grafia excentric\ a Madonnei, portretele foto-
grafice ale lui Marilyn Monroe, cu o privire ce
tr\deaz\ sl\biciunea ei psihic\, machismul portre-
telor cinematografice ale ofi]erilor nazi[ti din in-

stala]ia artistului polonez Piotr Uklanski ori lu-
cr\rile ironice la adresa personajelor Spiderman
sau Batman, reduse `n expozi]ie la c`teva p\pu[i
f\r\ vlag\, s`nt c`teva exemple de lucr\ri ce de-
construiesc miturile superstarurilor.

O prezen]\ aparte `n expozi]ie este cea a lui
Andy Warhol, care a fost primul artist ce a reu[it
`nc\ din anii �60 s\ introduc\ `n lumea artelor vi-
zuale eroii din televiziune, cinema ori din muzica
rock. Pun`nd problema autenticit\]ii `n epoca re-
producerii mecanice, Warhol [i-a dezvoltat o stra-
tegie de imagine asem\n\toare cu cea a starurilor
populare din anii �60-�70, din care era nelipsit\
vestita sa peruc\ alb\.

Abunden]a manifest\rilor estetice legate de
subiectul celebrit\]ii, oscil`nd `ntre afirma]ie [i
critic\, arat\ c\ superstarurile, ca dubluri media-
tice ale modelelor conven]ionale sociale, au de-
venit un instrument de stratificare `n contextul
contemporan `n care indivizii `[i caut\ noi tipuri
de identitate.
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

O melodie româneasc\ umbl\ brambura prin limbi str\ineR\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU

Valea!
Cred c\ din decembrie �89, c`nd a c\zut `n sf`r[it
Ceau[escu, nu mi-am mai dorit plecarea cuiva
dintr-o func]ie a[a cum `mi doresc acum abdica-
rea lui Mircea Sandu. O sil\ comparabil\. {tiu c\
analogia ar putea s\-mi atrag\ un soi de `njur\turi
de genul �mor]ii m\-tii de jegos�, a[a cum a p\]it-o
Ion Cr\ciunescu, dar `mi asum riscul.

E o enigm\ cum Sandu \sta nu se simte ina-
decvat, ba ne defileaz\ [i cu septuagenarii Blat-
ter [i Johansson b\t`nd [aua ca s\ `n]elegem cam
c`t ar vrea s\ r\m`n\ pe func]ie. El e un tinerel a-
bia la `nceput de carier\. E o enigm\ cum un me-
diocru a vegetat 15 ani `n fruntea Federa]iei. E o
enigm\ cum nu s-a g\sit p`n\ acum nimeni s\-l
conteste eficient pe un mincinos f\r\ talent, care
ne-a dus cu pre[ul c\ se va retrage, iar acum tra-
ge toate sforile [i a ajuns s\ recurg\ la gesturi a[a
de perverse, c\ te apuc\ voma. Detest cuv`ntul
�pervers�, dar aici merge la ]anc.

Dar s\ revenim pu]in asupra sintagmei �jegos�.
Dup\ mine, definitorie `n ce prive[te felul de a fi
al lui Mircea Sandu. Una dintre pu]inele calit\]i
ale lui e c\ e un om curat, care iube[te igiena. C`nd
`l v\d, `mi d\ senza]ia c\ abia a ie[it din baie,
unde s-a s\punit zdrav\n p`n\ [i-a `mbujorat bine
pome]ii rozalii de om `nv\]at cu traiul bun, om
care n-a dat niciodat\ `n br`nci. {i-a piept\nat cele
c`teva fire r\mase pentru c\, dac\ tot [tie c\ e
mediocru, m\car s\ arate impecabil. Are gesturi
aseptice de ins ce nu vrea s\ ating\ nimic, totul
parc\ ar con]ine bacterii subversive care s\-l
scoat\ din circuit. Dar e [i senza]ia c\ nu se conta-
mineaz\, c\ nu vrea s\ se frece de to]i anonimii,
el e o fiin]\ superioar\ [i fin\, care nu d\ interviuri,
ci comunicate, [i vorbe[te cu presa rar, c`nd are
el chef, ce mor]ii m\-sii! C\ nu degeaba e pre[edinte.

M\ rog, orice ar face Mircea Sandu, nu are
cum s\ te dezam\geasc\. Am dep\[it pragul. ~ns\
ultimele fapte ale lui Ionu] Lupescu dovedesc
existen]a prosper\ a lui Coriolan Dr\g\nescu.
Dup\ ce a urlat `mpotriva sistemului tic\lo[it, a
f\cut pe sindicalistul fioros [i pe neam]ul pedant
[i cinstit, acum Ionu] nu exclude o colaborare cu
Sandu. Programul lui Gic\ Popescu i se pare des-
tul de oarecare, p`n\ la urm\, Na[u a f\cut [i
lucruri bune. {i din nou mi s-a f\cut grea]\.

Aceea[i grea]\ avut\ [i atunci c`nd am auzit
c\ `nainte de alegeri votan]ii au fost `ndemna]i
voios de federali, haide]i la be-u-tu-r\\\, m`nca-v-a[!
La Mogo[oaia, seara la opt, a doua zi mergem,
vot\m [i via]a curge `nainte domol [i mediocru. O
tactic\ de primar dintr-o comun\ de be]ivi, care-[i
tr\sc\ne[te votan]ii ca s\ fie sigur de c`[tig. S`nt
curios c`]i dintre cei cu drept de vot vor da curs
umilin]ei [i vor trece pe la Mogo[oaia.

Mi-e grea]\ c\ al]i ani vom avea parte de
acelea[i figuri. De Vasile Avram, acest tu[ier cu
voca]ie de chelner [i aspect de contabil care, `n
timpul liber, scrie poezii cu rim\, de Oache Pis-
canu sau cum s-o fi numind individul. Mi-e sil\
pur [i simplu, m-am s\turat de Jenel, Romel [i,
nu `n ultimul r`nd, m-am s\turat s\ scriu despre
indivizi neinteresan]i [i f\r\ calit\]i ca Mircea
Sandu.

fe]e-fe]e fast-food

Bert Stern, Marilyn Monroe � The Last Sitting, 1962



Casa somnului (1997) a devenit `n scurt timp best-
seller, alunec`nd, de aceast\ dat\, spre o tem\ atipic\,
dar interesant\ prin insinuarea a patru destine prinse
`ntre dou\ perioade care refuz\ s\ se delimiteze. Totul
plute[te `ntr-o atmosfer\ amor]it\, ca de somn ad`nc,
iar ac]iunea se petrece `ntr-o universitate transformat\

peste ani `n clinic\ pentru insomniaci.
Pacien]ii sau medicii, cu desti-

nele [i istorisirile lor zbuciu-
mate, s`nt studen]ii de odi-

nioar\. Aceast\ re`ntoar-
cere `n timp va fi con-
turat\ [i mai puternic `n
urm\toarele dou\ romane.

Clubul putregaiurilor [i
Cercul `nchis exploateaz\ �
evolutiv � destinele c`torva

liceeni afla]i la v`rsta �marilor
descoperiri�, pe fundalul ten-

siunilor interetnice, al dinamicii
culturale [i al obsesiilor identi-

tare. Unei Anglii aflate `n plin
proces de industrializare, Coe `i

contrabalanseaz\ accentele u-
maniste ale acestor tineri

plasa]i `n permanent\
c\utare. Plin de dia-
loguri savuroase,

scene de club [i descoperiri de personalitate, romanul
Clubul putregaiurilor reu[e[te, a[a cum afirma Paul
Merton, �s\ te proiecteze `n Anglia anilor �70, de unde
nu mai reu[e[ti s\ evadezi�. Cercul `nchis nu este
altceva dec`t o prelungire a descoperirii personale,
plasat\, de aceast\ dat\, `n contextul anilor �90.

De altfel, Coe a hot\r`t ca aceste romane s\ fie
unul `n continuarea celuilalt, tocmai pentru a reda c`t
mai fidel transform\rile [i tensiunile sociale de-a
lungul a dou\ perioade diferite. �Impulsul de a scrie
Clubul putregaiurilor a fost foarte simplu: voiam s\

scriu o carte despre perioada [colii mele. E, p`n\ la
urm\, o carte profund autobiografic\. ~ns\, `n timp ce
m-am apucat s\ scriu, am devenit din ce `n ce mai
captivat de detaliile sociale ale acelor timpuri � pe
care la v`rsta tinere]ii nu reu[isem s\ le analizez at`t
de bine. ~mi amintesc c\ nu eram adeptul nici unei
forma]iuni politice. Tocmai asta m-a intrigat acum [i
am `nceput s\ privesc mai atent c\tre tensiunile
politice din acea vreme. {i  fenomenul `mi pare at`t de
diferit fa]\ de cel al anilor �90, `nc`t am hot\r`t s\-l
analizez, oarecum comparativ, `n dou\ romane.�

Ana-Maria Onisei
�Cred c\ to]i risc\m s\ devenim
ni[te bo[orogi plictisitori care
spun cu nostalgie c\ vremurile `n
care au tr\it s`nt cu adev\rat
grozave. Avem tendin]a s\ «`m-
br\c\m» anumite perioade din
via]a noastr\ `ntr-un fel de lu-
ciu, `ns\, g`ndind la rece, acest
lucru poate fi [i pozitiv. S`nt con-
vins c\ ceea ce numim ast\zi
«cultur\ popular\» nu era atunci
un fenomen mai pu]in vibrant ca
acum, scrisul nu era mai pu]in
intens, societatea nu era nea-
p\rat mai bun\. Dac\ reprezen-
tan]ii unei genera]ii ar scrie c`t
mai mult despre perioada `n
care au crescut, cu acea afec-
]iune [i aten]ie la detaliu pe care
le impune nostalgia, am avea o
serie `ntreag\ de cronici [i m\r-
turii vivace despre acele tim-
puri. Am `ncercat s\ fac asta `n
romanul Clubul putregaiurilor,
mai ales c\ anii �70 au repre-

zentat o perioad\ dificil\ pentru
mul]i oameni, iar ]ara era [i ea
zdruncinat\ de conflicte socia-
le�, m\rturisea Johnatan Coe
`ntr-un interviu din 2001, ime-
diat dup\ apari]ia romanului
Clubul putregaiurilor.

Cronica social\ pe care o fa-
ce `n fiecare volum urm\re[te
crezul s\u, c\p\t`nd accente de
nostalgie revelatorie `n fiecare
caz. De[i consacrat abia `n
1994, odat\ cu publicarea roma-
nului What a Crave Up!, Coe a
reu[it s\ se impun\ pe pia]a li-
terar\ interna]ional\ prin a-
ceast\ trecere spectaculoas\ de

la construc]ia experimental\ la
fraza matur\. Dup\ cele dou\
romane, The Accidental Women
(1987) [i A Touch of Love
(1989), considerate relevante pen-
tru o perioad\ de c\utare a sti-
lului, scrierile sale s-au `ndrep-
tat spre comentariul social � de
cele mai multe ori exprimat di-
rect, t\ios [i ironic. Publicarea
`n 1994 a romanului What a
Crave Up! a uimit spa]iul lite-
rar britanic prin acurate]ea [i vi-
rulen]a cu care satiriza Anglia
lui Margaret Thatcher, expun`nd
fiecare tendin]\ negativ\ a gu-
vern\rii respective.
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V`nzare
cu strigare
�A murit o moarte de
comis-voiajor, `n [o[onii lui
verzi de catifea.� Aproape c\
nu se poate spune nimic mai
frumos despre moartea
cuiva. E oare prea t`rziu ca
s\ mai fiu Willy Loman? Sau,
iar\[i, totul e pierdut pentru
mine? E prea t`rziu s\ bat
drumurile pr\fuite, t`r`ind
dup\ mine gen]i burdu[ite cu
detergen]i, perii [i alte
nebunii de care n-are nimeni
niciodat\ nevoie? A[a deci:
n-o s\ pot niciodat\ s\ bat
din u[\ `n u[\, speriind copiii
cu polite]ea mea exagerat\ [i
sco]`nd din min]i nevestele
disperate; [i nici n-o s\-mi fie
`n fiecare zi dor de cas\,
pentru c\ n-o s\ mai plec pe
drumuri t`r`ite. N-am talent
de v`nz\tor, nu prea [tiu s\
strig `n gura mare prin pia]\
[i-mi pare r\u. Am auzit de
un oarecare domn care-a
pus pariu cu prietenii lui c\ e
cel mai tare v`nz\tor din
lume [i c\ poate s\ le v`nd\
m\[ti de gaze p`n\ [i
elanilor. Drept care a f\cut o
c\l\torie acolo unde tr\iesc
elanii (cu siguran]\, nu acolo
unde e casa crocodililor) [i a
b\tut la prima u[\. Elanul a
deschis, a ascultat [i a
r\spuns c\ n-are nevoie de
masc\, pentru c\ aerul e
foarte curat. �Bineeeee!�, a
[optit v`nz\torul [i s-a pus pe
construit. O fabric\ de
cauciucuri, cu furnale mari
(a[a cum era cel pe care-l
vedeam de la mine din
balcon, din Buc[inescu, pe
c`nd aveam numai 5 ani).
Furnalele astea `[i f\ceau
treaba [i aruncau mult fum
peste p\dure, a[a c\ elanii
au `nceput s\ tu[easc\, iar
pl\m`nii li s-au umplut de
cea]\. Finalul pove[tii \steia
nes\rate e u[or de ghicit:
v`nz\torul era, `ntr-adev\r,
cel mai tare din lume.

Eu, `n schimb, s`nt cea
mai melancolic\
telespectatoare de
teleshopping. M\ uit
fascinat\ cum v`nd nem]ii la
televizor cuverturi care se
`ntorc pe toate p\r]ile
(respectiv dou\) [i nu se
murd\resc, omule]i de nisip
cu care dormi mai u[or
noaptea, bibelouri de
Cr\ciun (la fel ca acelea din
vitrinele de la noi, dar mult
mai scumpe � de la 40 de
euro `n sus, [i `nc\ [i la
ofert\), cu]ite fermecate [i
kiwi ecologic. M\ uit la toate
astea, dar nici prin g`nd
nu-mi trece s\ comand ceva.
Nu [tiu s\ v`nd nimic, m\
t`rguiesc cu destul de mult\
ro[ea]\ `n obraji, iar `n pia]\
cump\r `n general de unde e
mai scump, pentru c\ n-am
baft\. Asta e. {i nici n-am
[o[oni verzi de catifea.

Dac\ v\ preg\ti]i de-un periplu prin trecutul zbuciumat de revolte
politice ori sociale, istorii de forma]ii rock, pove[ti cu [coli cu
disciplin\ sever\, clinici pentru insomniaci [i descoperiri adoles-
centine, britanicul Jonathan Coe le are pe toate. Romanele sale trec
prin anii �70, �80 [i �90 cu non[alan]a a c`te patru sute de pagini
`nc\rcate de comentarii sociale ascu]ite, indign\ri s\lbatice,
integrate `ntr-o structur\ clasic\, riguros definit\, ce-]i provoac\
pl\cerea unei lecturi tihnite, de roman tradi]ional. ~n plus, luate la
r`nd, creeaz\ o senza]ie puternic\ de `ntoarcere `n spa]iu [i timp, te
plimb\, `ntr-un crescendo fabulos, prin Anglia lui Margaret Thatcher,
atmosfera de mohoreal\ victorian\ din celebra �cas\ a somnului�
sau Birmingham-ul m\cinat de transform\ri de clas\ al anilor �70.

Jonathan Coe are toate ingredientele
pentru un roman de succes

�Clubul putregaiurilor� [i �Cercul `nchis� exploateaz\
destinele liceenilor afla]i la v`rsta �marilor descoperiri�

Romanul Cercul `nchis,
publicat `n Anglia
`n 2004, va ap\rea
`n cur`nd [i
`n limba român\,
la Editura Polirom


