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Ziua Culturii Na]ionale va fi
serbat\ `n fiecare an la 15 ia-
nuarie, data de na[tere a lui Mi-
hai Eminescu, a anun]at Adrian
Iorgulescu, ministrul Culturii [i
Cultelor, mar]i, 17 ianuarie,
`ntr-o conferin]\ de pres\. �Cred
c\ a[a cum avem o zi na]ional\,
ar trebui s\ avem [i o zi a cul-
turii na]ionale (...) M-am g`ndit
[i cred c\ aceast\ zi ar

trebui s\ fie ziua de na[tere a lui
Mihai Eminescu [i fac aceast\
sugestie ca de acum `nainte s\
o serb\m `n ziua de 15 ianu-
arie�, a declarat Adrian Iorgu-
lescu. Ministrul i-a criticat pe
jurnali[tii care au scris `n mod
�zeflemitor� despre Eminescu,
preciz`nd c\ `ntreaga cultur\ ro-
mân\ este legat\ str`ns de nu-
mele �poetului na]ional�.

Ministrul Educa]iei [i
Cercet\rii, Mihail H\r-
d\u, consider\ c\ num\rul
orelor de predare a ope-

relor poetului Mihai
Eminescu `n [coli
este prea mic. �Opt

ore `n [coal\, `n
gimnaziu, mi se
par pu]ine. {i la
liceu cam tot opt

ore s`nt. Ceea ce
mi se pare `n neregul\ este
c\ l-au fragmentat, pe di-

verse teme [i tipuri de crea]ie.
Poe]ii nu mai s`nt analiza]i `n
integralitatea lor, ci secven]ial�,
a explicat H\rd\u la Cluj, pe 15
ianuarie, [i a refuzat s\ se pro-
nun]e dac\ ar trebui sau nu
m\rit num\rul acestor ore, l\-
s`nd aceast\ chestiune pe seama
speciali[tilor. H\rd\u spune c\,
pentru el, Eminescu, pe l`ng\
faptul c\ a fost poet, este [i cre-
atorul limbii române. �Noi
vorbim `n limba lui. Acum 156
de ani, el vorbea ca [i noi acum.
A creat limba noastr\ [i a scris
foarte bine despre ceea ce s`n-
tem noi, românii, [i de bine, [i
de r\u. Eminescu are o poezie
pe `n]elesul tuturor�, a afirmat
ministrul Educa]iei [i Cercet\rii.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Penuria de �cadre�
Dincolo de gravele erori care au pus-o `n situa]ia de a nu mai
prinde Parlamentul, Conven]ia Democratic\, sau ce a mai r\mas
din ea `n 2000, a suferit, `n primul r`nd, din cauza incapacit\]ii ei
de a-[i crea, `n patru ani de guvernare, lideri de imagine. Sau,
cum li s-a spus `n pres\, �locomotive� pentru partid. ~n afara unui
Emil Constantinescu [ters [i, la r`ndu-i, �`nvins de sistem�, Con-
ven]ia 2000 n-a avut cu cine s\ ias\ `n fa]\. Solu]ia Mugur
Is\rescu a fost una de avarie � [i era evident c\, `n ciuda popu-
larit\]ii �pe linie tehnocrat\�, domnia sa nu se putea impune `ntr-un
timp scurt ca vector de imagine.

Surprinz\tor, `ntr-o situa]ie asem\n\toare se afl\ P.S.D.-ul anului
2006. Scandalul �m\tu[a� este pe punctul de a-l cobor` de pe
piedestal tocmai pe omul `n care s-a investit cel mai mult `n pe-
rioada 2000-2004 (ne putem aminti, spre exemplu, c\ Adrian
N\stase era mult mai mediatizat la tv dec`t Ion Iliescu, m\car `n
ultimii doi ani de dinaintea alegerilor). Dac\ ad\ug\m c\ partidul
[i-a ales, cu o anume incon[tien]\ politic\, un lider pe h`rtie ca
Mircea Geoan\, care trebuie s\ trag\ dup\ el un e[ec total la ale-
gerile pentru prim\ria Capitalei tocmai `n fa]a lui Traian B\sescu
[i un e[ec m\car la fel de evident, `n fa]a lui T\riceanu, cu care
a concurat, neoficial, la postul de premier `n 2004, avem deja o
imagine a penuriei de cadre la v`rf cu care se confrunt\ aceast\
forma]iune politic\. Despre Miron Mitrea aproape c\ nu mai are
rost s\ discut\m � senza]ia general\ este c\ mai lipse[te pu]in p`n\
s\ fie prins, la r`ndu-i, `ntr-un scandal cu sugestii de corup]ie.

Al]ii care s\-i `nlocuiasc\? Ion Iliescu a pierdut deja orice
[ans\. Lupta lui este una cu istoria, prezentul nu-i mai este nici-
decum aliat, cu at`t mai pu]in viitorul. Chiar dac\ ar redeveni, prin
for]a `mprejur\rilor, pre[edinte al P.S.D., nu mai are cum s\ fie
omul providen]ial pentru acest partid. V\c\roiu, cu toat\ func]ia
lui important\ `n stat, numai vector de imagine nu poate fi. Dan
Ioan Popescu s-a autosuspendat [i bine a f\cut. Prea t`n\rul Vic-
tor Ponta mai are de a[teptat c`]iva ani. {i deja trecem la �e[a-
lonul doi� din care e greu de crezut c\ poate ap\rea, peste
noapte, un lider autentic, care s\ salveze partidul.

Greu de crezut cu at`t mai mult cu c`t problema P.S.D. nu este
numai penuria de cadre, ci una de mijloace. Nemaiav`nd la dis-
pozi]ie puterea pentru a o manevra `n folosul imaginii proprii,
P.S.D.-ul nici nu-[i poate crea, `n scurt timp, lideri noi. Accesul la
televiziuni `n acest scop e tot mai restr`ns, iar OTV-ul, oric`t s-ar
str\dui, nu prea poate s\ mi[te procente electorale. A[a se face
c\, tocmai `n pragul intr\rii `n U.E., c`nd pentru opozi]ie ar cam
fi, cu siguran]\, o p`ine de m`ncat, partidul care ne-a `ncetinit pro-
cesul de aderare [i ne-a obligat s\ purt\m eticheta de �cea mai
corupt\ ]ar\ european\� se afl\ `n pericol de a nu avea oameni
prin care s\ se propun\ ca alternativ\. Oameni care s\ fie auzi]i [i,
mai ales, asculta]i.

La o privire rece, analitic\, ar trebui poate s\ ne `ngrijor\m,
`ntruc`t o ]ar\ puternic\, se spune, are nevoie de o opozi]ie puter-
nic\. Dar o privire rece, analitic\ e greu de g\sit, f\r\ a ascunde
`n ea o und\ de ipocrizie. Pentru c\, `n fapt, P.S.D.-ul pl\te[te `n
perioada asta [i va pl\ti `n perioada urm\toare pentru multe din
p\catele anilor trecu]i. P\cate care s-au r\sfr`nt din plin asupra
noastr\. Iar dac\ mai lu\m `n calcul [i faptul c\, la cum decurg
lucrurile `n cadrul Alian]ei, dup\ intrarea `n U.E. este posibil ca
opozi]ia s\ �c`[tige� un partid provenit tocmai de aici, ceea ce ar
fi o lovitur\ aproape mortal\ pentru P.S.D., atunci `ngrijor\rile a-
cestea �reci, analitice� `[i pierd serios din consisten]\.

Citatul s\pt\m`nii

�Premiul (Na]ional pentru
Poezie �Mihai Eminescu� �
n.r.) vine ca o peniten]\
pentru o veche nedreptate

care, sper\m, c\ de acolo, din
Raiul poe]ilor, Eminescu

s\ o accepte [i s\ ne
ierte� � C\t\lin

Mugurel Flutur,
primarul municipiului
Boto[ani

Ministrul H\rd\u e nemul]umit c\
opera lui se studiaz\ `n prea pu]ine
ore. Comisia de cultur\ a Senatului
va avea grij\ ca `n fiecare ora[ s\ fie

amplasat cel pu]in un bust al s\u.
Barometrul de Consum Cultural `l d\
drept cel mai cunoscut scriitor
român. Ca `n fiecare an, `n numele
lui au fost organizate `n cadru oficial
recit\ri [i c`te mii de serb\ri n-or fi
avut loc prin [colile române[ti.
Eugen Simion, refugiat (nu dup\
zidurile de la Elias!) la televiziunea
tovar\[ului Bondrea (România de
M`ine � n.r.), propov\duia despre el
[i `i blama pe aceia care `i iau
numele `n de[ert la alte emisiuni
televizate. Onorabilul ministru
Iorgulescu va decreta 15 ianuarie
drept Zi a Culturii Na]ionale. Primarul
Boto[anilor, C\t\lin Flutur,

sponsorizeaz\ Premiul Na]ional de
Poezie pentru a sp\la ru[inea unui
fost conduc\tor al urbei, care nu i-a
acordat un ajutor b\nesc,
consider`ndu-l `mpov\r\tor pentru
finan]ele locale. Poetul }upa i-a scos
la iveal\ ni[te poezii cu limbaj
licen]ios. La Radio Ia[i se aude
�Doin\, doin\, c`ntec dulce�. Un poet
din Iordania recit\ la Ipote[ti `n
arab\ un poem inspirat de el.

A fost [i anul acesta ziua
�poetului nepereche�, sintagm\
inclus\ obligatoriu `n header-ul
oric\rei [tiri despre serb\rile
Eminescu de pe fluxul Agen]iei
Na]ionale ROMPRES.

Grupaj  realizat  de  George  ONOFREI

Pe scurt despre o s\rb\toare lung\

! �Pelerini din tot jude]ul s-au ab\tut ieri,
15 ianuarie, la Ipote[ti. To]i deopotriv\
s\rb\toresc luceaf\rul poeziei
române[ti, Mihai Eminescu. (...)
«Consider\m c\ s`ntem `ntr-o excursie
literar\. Pentru noi, orice vizit\ la
izvoarele crea]iei eminesciene este
prilej de bucurie. (...) Am vizitat `ntregul
complex muzeal dedicat marelui poet
boto[\nean [i ne `ndrept\m spre lac»,
a precizat Elena Istrate, profesor de
român\ al [colii din S\veni� �
�Jurnalul de diminea]\�, luni,
16 ianuarie 2006

! �Ieri, 15 ianuarie, sala de [edin]e a
Prim\riei Boto[ani a devenit
ne`nc\p\toare, valori din toate col]urile
]\rii fiind prezente `ntr-o singur\

`nc\pere.� � �Jurnalul de diminea]\�,
luni, 16 ianuarie 2006

! �Premerg\tor evenimentelor ce
marcheaz\ Zilele Eminescu, Liga
Cultural\ a lansat ieri, 13 ianuarie, la
Libr\ria «Agata», culegerea de texte
S`nt ziua `n care s-a n\scut poetul.
Autorii s`nt elevii Colegiului «Mihai
Eminescu», iar titlul de noutate este c\
edi]ia este limitat\, numerotat\, fiind de
fapt de colec]ie. (...) Ini]iativa s-a
n\scut acum un an la Colegiul «Mihai
Eminescu», din `ncercarea elevilor de
a-[i imagina cum a venit pe lume
poetul nepereche, omagiat la acest
sf`r[it de s\pt\m`n\ la Boto[ani. 45
dintre lucr\ri, asupra c\rora s-a stabilit
c\ merit\ s\ vad\ lumina tiparului, se

afl\ `n culegerea lansat\. Edi]ia ap\rut\
a fost [tampilat\, astfel `nc`t valoarea
de peste ani a unora din autorii
prezen]i `n revista `n cauz\ s\
determine un aflux de bani.� �
�Jurnalul boto[\nenilor�,
14-20 ianuarie 2006

Ce zice presa din Boto[ani
I se spune
Cititorul [i
este un
personaj
nelipsit al
vie]ii
culturale
boto[\nene.
Are un caiet
mare, `n
care ia
autografe de
la to]i
scriitorii pe
care-i
`nt`lne[te.

Ion Caramitru a recitat `n
acest an din Eminescu

spectatorilor de la Teatrul
din Boto[ani. {i-a lansat

pe 15 ianuarie
CD-ul audio �Eminescu...

dup\ Eminescu�

Pentru prima dat\ `n istoria
Premiului Na]ional de Poezie
�Mihai Eminescu�,
pe 15 ianuarie, la Boto[ani,
au fost desemna]i de c\tre
juriul sec]iunii �Opera Prima�
trei c`[tig\tori: Oana C\t\lina
Ninu, Diana Geac\r [i
Andra Rotaru. Cele trei
laureate au avut `ns\ surpriza
s\ primeasc\ sume diferite
de bani drept r\splat\,
de[i, teoretic, onoarea a fost
`mp\r]it\ `n mod egal.
Explica]ia: fiecare �sponsor�
(Ministerul Culturii
sau Consiliul Local) a dat
c`t a avut.

Andra Rotaru, Diana Geac\r
[i Oana C\t\lina Ninu
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Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Manele updated (II)
Acum, dup\ ce am f\cut at`t timp apologia manelelor, m\ simt
nevoit s\ dau un pic `napoi [i s\ spun c\ nu m\ num\r nici printre
consumatorii de manele, nici printre cei care consider\ c\ ma-
nelele, pe ansamblul lor, s`nt un gen de muzic\ valoros. Prin ana-
logie cu localurile fast food, a[ numi manelele mai degrab\ fast
music � muzic\ u[or de asimilat, transmi]`nd sentimente simple
[i satisf\c`nd nevoi primare la un nivel superficial. Dar �simplu�
nu `nseamn\ neap\rat [i �banal�.

Banalitatea textelor manelelor [i a genului `n general e doar
aparent\. E tot un cli[eu, n\scut din lenea de a g`ndi. Maneli[tii
au o inventivitate lexical\, o abilitate de adaptare [i o capacitate
de actualizare a temelor [i ideilor greu de `nt`lnit `ntr-un alt gen
muzical. Ei reu[esc s\ creeze un echilibru `ntre repetitivitatea
specific\ muzicii populare (`n sens larg, fie c\ e vorba despre
folclor sau despre un gen muzical de consum) [i inova]ia nece-
sar\ men]inerii interesului publicului. Practic, maneaua este cel
mai dinamic gen de muzic\ de la noi [i, `n acela[i timp, cel mai
postmodern. Se �updateaz\� permanent, utilizeaz\ intertextuali-
tatea cu naturale]e [i abole[te grani]ele `ntre genuri, adic\ prac-
tic\ �impurificarea� genurilor `n cel mai pur sens postmodern.

Am `n]eles asta `n momentul `n care am v\zut `ntr-o vitrin\ de
chio[c un CD cu manele intitulat Manele reloaded. Pe copert\
ap\reau Adrian (Copilul) Minune, Vali Vijelie [i Gu]\, to]i trei `m-
br\ca]i `n negru, `n costume sem\n`nd cu cele din faimosul film
SF Matrix (continuarea sa, Matrix Reloaded, fusese lansat\ de
cur`nd), iar fundalul fotografiei era unul verde, incluz`nd [i fai-
moasa ploaie de [iruri binare din acela[i film. Practic, maneli[tii
foloseau jocul intertextual, adres`ndu-se unui public care apre-
cia [i manelele, dar [i aventurile lui Neo din Matrix. Atunci mi-am
amintit de o pies\ folcloric\ (manea?) mai veche, care `ncepea
cu melodia de pe genericul serialului Dallas, melodie ce se
transforma `ncet `ntr-una tipic balcanic\, cu trompete [i
saxofoane. Simplu, nu? Maneli[tii `ncearc\ orice, adulmec\ [i
satisfac gustul consumatorilor, ba chiar experimenteaz\, f\r\ a
se `mpiedica de barierele unui gen anume. Din categoria e[e-
curilor unor astfel de experimente, nu m\ pot ab]ine s\ nu citez
dou\ versuri, nu lipsite de un dram de intertextualitate, dar
teribile `n sine: �Picioarele epilate/ S`nt ca sarea `n bucate...�.

Apoi, textele manelelor au o anumit\ sintax\, caracteristic\
mediului [i genului, `n care nu lipse[te nici creativitatea
lingvistic\ sau poetic\. Aici dezacordurile gramaticale sau vulga-
rit\]ile au o func]ie clar\ de marcare [i identificare a genului. {i
mai e ceva: limbajul folosit de maneli[ti nu dep\[e[te niciodat\
limitele unei vulgarit\]i aluzive, de mahala, pe acela[i model ca
[i mai vechile �Isai, isai bidineaua� sau �Las\-m\, m`ndro, di-
sear\, s\-]i mai bag un gol�. Un manelist nu folose[te direct
cuvintele obscene din limb\. Publicul s\u nu ar `nghi]i a[a ceva.
Iar dac\ o expresie ca �Bag\ din buric� (alt titlu de LP manelist)
are o doz\ zdrav\n\ de vulgaritate, nu i se poate contesta totu[i
o cert\ valoare poetic\. Sau, alt\ dat\, descoperi lini[tit doze de
umor involuntar: �E[ti OK, e[ti OK,/ E[ti tanga la chilo]ei,/ E[ti
OK, e[ti OK/ {i te dai la b\ie]ei�. {i tot maneli[tii au descoperit
cea mai româneasc\ rim\ la problematicul �euro�: �Arunc [i cu
euro/ La mi[to�.

L\utari ai epocii postmoderne, maneli[tii nu se mai mul]u-
mesc s\ c`nte la cerere orice [i oric`nd, ci creeaz\ o cerere ma-
siv\, [tiind c\ pot conta pe un public larg. Asta nu e u[or de
f\cut. Genul e greu de imitat de neofi]i, oric`te abilit\]i literare
sau muzicale ar avea imitatorul. S-ar sim]i imediat f\c\tura, arti-
ficialul, inadecvarea. De aceea nu a[ reu[i niciodat\ s\ creez
manele sau m\car texte de manele. Dac\ vor al]ii s\ `ncerce,
pot fi siguri c\ au o pia]\ imens\ la dispozi]ie.

Doar c\ n-o s\ le ias\.

ordinea de zi actualitate

Scriitoarea Gabriela
Melinescu este
c`[tig\toarea din acest
an a Premiului Na]ional
de Poezie �Mihai
Eminescu�, sec]iunea
�Opera Prima�. �M\
bucur s\-i v\d pe
oamenii de aici, pe cei
tineri [i pe cei v`rstnici,
s\-mi fac o idee despre
vitalitatea lor [i despre
poezia care cre[te `n
locurile lui Eminescu. Voi
avea de acum `nainte `n
inima mea `nc\ un ora[
drag, pe l`ng\ Bucure[ti,
Ierusalim [i Stockholm�,
a spus domnia sa `n
cadrul ceremoniei de
decernare a premiului [i
a titlului de cet\]ean de
onoare al Boto[aniului.

Am venit acum trei ani s\
v\ iau acest interviu. Toat\
lumea se a[tepta s\ fi]i
atunci la Boto[ani, dar nu
a]i mai ajuns...

Domnul Gellu Dorian mi-a tele-
fonat [i acum patru ani ca s\ vin,
dar i-am spus c\ nu pot, pentru
c\ trebuie s\ fiu sigur\ c\ iau
premiul. De data asta mi-a spus:
�Da, l-a]i luat! Primarul nostru
o s\ v\ certifice asta printr-o te-
legram\�. Nu e prea u[or s\ iei
avionul de la Stockholm [i s\ vii
aici. Ca o coinciden]\, la sf`r-
[itul anului trecut am primit un
premiu important [i de la Aca-
demia suedez\, dar nu pentru li-
teratur\, ci pentru c\ am f\cut
cunoscut\ literatura suedez\ `n
str\in\tate. Mi-a fost acordat
deci pentru toate traducerile mele
[i pentru activitatea de jurnalist.
M-a bucurat c\ a coincis cu a-
cest premiu românesc.

Probabil c\ cea mai
frecvent\ `ntrebare ce vi se
pune este cum v\ explica]i
notorietatea Jurnalului
suedez, cu care, poate, a]i
ajuns s\ v\ confunda]i `n
anii din urm\ mai mult

dec`t cu literatura
dumneavoastr\...

A[a este, [i nu e prea u[or pen-
tru mine. Am scris Jurnalul ca
s\ p\strez `ntr-o carte toate a-
mintirile dureroase, mai ales
cele legate de moartea so]ului
meu, care a f\cut at`t de mult
pentru mine. A fost un eveni-
ment [ocant din via]a mea. Am
vrut ca toate eforturile lui, toat\
munca lui s\ fie cuprinse `ntre
paginile unei c\r]i. ~ncepusem
s\ public `n Suedia dou\ volume
groase de 800 de pagini, sub
titlul Jurnalul egoistului solitar,
[i am fost criticat\ pentru m\r-
turisirile mele. Dar mi-au f\cut
bine. Apoi n-am mai vrut s\
scriu la Jurnal, dar, dup\ moar-
tea lui René, am dorit s\ am
acolo concentrat\ toat\ via]a
noastr\. L-am scris dintr-un
motiv foarte intim. Mi-e inco-
mod ca Jurnalul suedez s\ fie o
referin]\ principal\ `n leg\tur\
cu mine, iar nu romanele mele.
~n Suedia, impactul nu a fost at`t
de mare, public`nd [i numai do-
u\ volume, dar aici, unde am
avut [i o alt\ via]\, lucrurile stau
altfel. Este via]a mea [i s`nt
mult mai bun\ pe fic]iune [i am
s\ continui s-o dovedesc. ~mi a-

pare `n cur`nd la Polirom o carte
de nuvele pe care mi-am tra-
dus-o singur\ din suedez\ `n
român\ � se nume[te Ghetele
fericirii. Voi continua cu alte
c\r]i de fic]iune [i volumul al
IV-lea al Jurnalului `l voi pu-
blica mai t`rziu.

Cum v-a]i sim]it ca scriitor,
pendul`nd permanent `ntre
dou\ culturi cu limbi at`t de
diferite?

A fost foarte greu [i am pus `n-
totdeauna munca pe primul
plan. Exilul nu-i u[or, am `ndu-
rat multe. Fac parte din dou\
culturi [i particip cu toat\ via]a
mea la ceea ce scriu. Mai s`nt `n
Suedia [i al]i scriitori str\ini
care au avut succes, dar am avut
noroc [i cu so]ul meu, care m-a
ajutat. S-a scris despre c\r]ile
mele mult, e [i o chestiune de
[ans\...

C`nd a]i plecat din ]ar\
f\cea]i parte dintr-o
genera]ie literar\. Mai are
vreo leg\tur\ orizontul
ideatic al acelei genera]ii
cu ceea ce scrie]i acum?

Nu pot s\ `mi dau seama de
asta. Dar chiar atunci, c`nd e-

ram tineri, pentru c\ eram cu
Nichita, st\team izolat\, tr\dam
pu]in grupul. Sufeream atunci
c\ nu puteam s\ fiu cu ei. A-
tunci eram izolat\ din pricina
iubirii, nu m\ preocupa genera-
]ia; tr\iam singur\ `ntr-o c\m\-
ru]\ la mansard\.

Citi]i literatur\ român\
contemporan\?

Da, citesc foarte mult\. ~mi plac
tinerii care vin cu un alt mod de
a exprima acelea[i lucruri. ~mi
place, de exemplu, Ioana Nico-
lae, care a scris Cerul din burt\.

Ce-i lipse[te literaturii
suedeze [i are literatura
român\?

~i lipse[te un fel de luminozi-
tate... Tonul ei este foarte sumbru,
gri, cu toate c\ suedezii au de
200 de ani [i pace, [i un nivel
ridicat de trai. Lipse[te un stri-
g\t violent, energia pe care o a-
vea August Strindberg. Litera-
tura suedez\ a acestui timp mi
se pare mai mult o coaj\ dec`t
un con]inut. Are un pesimism
care vine din faptul c\ oamenii
obi[nuiesc acum s\ tr\iasc\
doar la suprafa]\.

V-a]i obi[nuit cu programul de lucru,
cu orele matinale de scris?

Da. Ziua scriu ̀ n limba român\ [i dup\ mie-
zul nop]ii `n suedez\ pentru c\ m\ con-
centrez altfel `ntr-o limb\ str\in\. Cu ro-
mâna `mi permit s\ v\d [i soarele, am o u-
moare mai senin\ `n limba natal\. Ca s\
revin la ̀ ntrebarea anterioar\, latinii s`nt mult
mai boga]i psihic, au o umoare mai de-

grab\ saturnian\ [i literatura român\ re-
flect\ [i ea o mare bog\]ie psihic\.

Ce prietenii a]i p\strat `n literatura
român\?

Pe toate. Cred c\ am darul `nn\scut al di-
ploma]iei. Dar cel mai mult vorbesc din
]ar\ cu editorul meu, Denisa Com\nescu,
cu Ileana M\l\ncioiu... Am foarte mul]i
prieteni � at`t `n literatur\, c`t [i `n afara ei.

Gabriela Melinescu:

�Fac parte din dou\ culturi [i particip
cu toat\ via]a mea la ceea ce scriu�



Belgienii, cei mai avizi
cititori de benzi desenate

din lume, s`nt `n egal\
m\sur\ m`ndri de faptul c\
Bruxelles-ul este considerat
capitala Europei, dar [i cea a
benzilor desenate.

O lume serioas\,
`n creioane colorate

La cei [aptezeci [i [apte
de ani ai s\i, ciuful blond
din v`rful capului nu i s-a

cumin]it c`tu[i de pu]in.
Continu\ s\ z`mbeasc\ de

sus tuturor celor care
sosesc `n Bruxelles prin gara din sud. De[i aventura nu-i

mai caut\ de ani buni, nici pe el, nici pe c`inele s\u
Milou, refuz\ s\ ias\ la pensie. Iar la `nceput de
2006, de ziua sa, a decis s\ se suie, `nc\ o dat\,

la volanul ma[inilor care l-au purtat din
Uniunea Sovietic\, p`n\ `n Tibet, America [i

Congo. Belgia g\zduie[te, `n aceste zile, o
expozi]ie de automobile dedicat\ celui mai faimos

jurnalist al s\u: Tintin.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA

Sintaxa  mi[c\rii
automobilelor

La 10 ianuarie 1929, benzile de-
senate cu Tintin debutau `n su-
plimentul pentru tineret al coti-
dianului belgian �Le Vingtičme
Sičcle�. Sub creionul crea-
torului s\u Hergé, Tintin a
plecat spre Uniunea Sovietic\
`ntr-o c\l\torie ce avea s\-i a-
duc\ o faim\ la fel de mare ca a
lui Superman. Celebrul ciuf din
v`rful capului l-a c\p\tat `n
urma unei curse nebune de
ma[ini, tr\it\ la volanul unei de-
capotabile, urm\rit fiind de po-
li]ia secret\ sovietic\. Iar dac\
[uvi]a r\sculat\ a r\mas �marca
Tintin�, la aniversarea celor 77
de ani de carier\, adev\rata ve-
det\ va fi ma[ina decapotabil\,
al\turi de celelalte zeci de ma-
[ini care au trecut, `n vitez\ sau
nu, prin aventurile lui Tintin.

Deschis\ aproape toat\ luna
ianuarie, expozi]ia auto pune
fa]\ `n fa]\ desenele lui Hergé
cu modelele care le-au inspirat,
multe dintre acestea fiind con-
duse chiar de creatorul lui Tin-
tin. Salonul auto de la Bruxelles
va aduna peste 20 de ma[ini,
majoritatea provenite din muzee
sau colec]ii personale. Desenate
cu minu]iozitate [i aten]ie asu-
pra perfec]iunii detaliului, ma[i-
nile lui Tintin nu erau niciodat\
simple copii ale modelelor
existente pe pia]\, [i nici simple
elemente de decor. Citat de re-

vista belgian\
�Le Guide�,a

Charles-Henri de Choiseul Pra-
slin, specialist `n automobilele
din opera lui Hergé, vorbe[te
chiar despre o �sintax\ a mi[-
c\rii [i sensul amenin]\rii�.

Z`mbi]i,
v\  rog...

...ei nici chiar a[a. Lumea `n
care a]i intrat, cea a benzilor
desenate, este c`t se poate de
serioas\. Dac\ `n America a-
cestea se numesc comics [i se a-
dreseaz\ doar unei audien]e ex-
trem de tinere, fiind catalogate
drept �neserioase� [i �infanti-
le�, `n Europa BD-urile se bu-
cur\ de un respect aparte.
Numite deseori �romane gra-
fice�, publicate `n albume car-
tonate, cu un tipar deosebit, [i
desene realizate cu minu]iozi-
tate, benzile desenate au c\p\tat
`n Europa, `n special `n partea
francofon\, statutul de �a noua
art\�, dup\ film [i televiziune.
Mul]i speciali[ti pun aceast\
discrepan]\ pe seama modelelor
economice diferite ale industriei
de pe cele dou\ continente:
dac\ `n Europa autorii benzilor
desenate s`nt considera]i �cre-
atori�, primind drepturi de au-
tor [i dreptul de a controla [i a
primi bani din orice utilizare a
personajelor `n filme, nuvele,
reviste etc., `n America ace[tia
s`nt considera]i simpli desena-
tori [i pl\ti]i, de obicei, la nu-
m\rul de pagini.

~ntr-un clasament al celor
mai importante personalit\]i
belgiene, realizat la sf`r[itul a-
nului trecut pe baza voturilor
telespectatorilor, creatorul lui

aaTintin, Hergé, primea locul
opt, dup\ personalit\]i precum

Jacques Brel [i Regele Badouin
I. Operele sale au fost v`ndute
`n peste 200 de milioane de
exemplare [i traduse `n peste 50
de limbi, d`nd b\t\i de cap celor
care au `ncercat s\ g\seasc\ un
echivalent propriu al numelor
ne`ndem`naticilor detectivi Du-
pont [i Dupond: Thomson [i
Thompson `n Anglia, Schultze [i
Schulze `n Germania, Hernán-
dez [i Fernández `n Spania, Jan-
sen [i Janssen `n Olanda.

Tot `n Belgia, la sf`r[itul
anului trecut, avea loc un alt
eveniment BD: de s\rb\tori,
numeroasele plicuri plecate spre
str\in\tate aveau lipite timbre cu
Asterix [i Obelix � o serie spe-
cial\, pe care Po[ta belgian\ o
lansase pentru a marca organi-
zarea unei expozi]ii `n Bruxelles
dedicat\ eroilor francezi. Ulti-
mul album cu aventurile cele-
brului cuplu fusese lansat `n ur-
m\ cu c`teva luni, cu un tiraj de
opt milioane de exemplare, o
cifr\ care rivalizeaz\ cu v`nz\-
rile record ale oric\rei starlete
blonde americane. Afacere seri-
oas\, `n fa]a c\reia nu se z`m-
be[te, mai ales pe sub must\]i.

Suplimentul lui JUP
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Babette re`nc\rcat\
C`nd, prin 30 decembrie 2005, ne suflecam m`necile pentru a
preg\ti dou\ chestii (rulada mare de curcan cu prune, caise [i
pinoli, dar [i vreo 4.800 de semne pentru prima rubricu]\ din
2006), nici nu puteam b\nui ce ne a[teapt\ dup\ col]. Ne co-
ple[ise bucuria din mai multe motive. ~nt`i: cei dragi erau s\n\-
to[i [i c`t de c`t mul]umi]i; doi: anul din care mai r\m\sese o zi
fusese, la un bilan] relaxat, poate cel mai bun din via]a noastr\
din toate pdv; [i nu `n ultimul r`nd: ruladele mici de curcan cu
prune uscate [cl ie[iser\ chiar mi[to de Cr\ciun (�amice, te-ai
scos; zic s\ te la[i de savanterii [i s\ te-apuci de f\cut bani cu
un restaurant�). Plus c\ ne-am v\zut `n sf`r[it visul cu ochii: filmul
lui Gabriel Axel, Babettes goestebud. C\ci dup\ ce ne-am v\ic\-
rit [i milogit pe unde am putut pre] de c`teva luni, doar-doar ne-o
cadorisi cineva cu Osp\]ul Babettei, astrele [i `ngera[ul Paula
au conspirat, [i-au unit for]ele cu video-ul lui Marius [i iac-a[a n-am
`ncheiat anul f\r\ a ne `mplini ast\ aprig\ dorin]\ de cine-gastrofili.

Numai c\, fix ultima diminea]\ din 2005 ne-a lovit ca un tr\s-
net [i ne-a preschimbat brusc `ntr-un apar]in\tor `ngrozit. Drept
pentru care `ntreg Weltanschauung-ul ni se r\sturn\ cu 180 de
grade din piscul etajului 6 de la spitalul jude]ean. Ce rubricu]\
culinar\, ce comentarii de film bunicel?! De la neurochirurgie
lucrurile se v\d nu vrem a v\ istorisi cum. Cu stomacul c`nd
str`ns, c`nd le[iat de spaim\, de mil\, de grij\, n-am mai putut
pune m`na nici pe crati]e, oale, tig\i, nici pe vreo fil\ de carte [i
nici pe tastatur\. Am stat cu ochii ]int\ `n gol [i-am mestecat aiu-
rea ̀ n chip de mic dejun, pr`nz [i cin\ doar orbit professional verde.
Ni s-au [ters de pe creier [i rubrica, [i bucuria de a o fi v\zut
personaj de film pe Babette Hersant, marea doamn\ a buc\t\-
riei franceze, autoexilat\ la 1871 `n nordul Danemarcei, [i spe-
ran]a c\ i-am putea c`ndva ajunge din urm\ talentul. Da� ce
zicem talent, c`nd to]i spun c-a fost o mare artist\, un geniu cu-
linar pe bune. V\ m\rturisim c\ ni s-a spulberat, pre] de vreo 10
zile, orice chef, c\ ne-a cam pierit umorul (c`t era), c\ nici scrisul,
nici cititul, nici vorbitul, nici m`ncatul, nici dormitul nu ne-au dat
ghes. Pe scurt, ne-au amor]it sim]urile [i dintr-odat\ via]a n-a
mai avut gust.

Dar cum toate s-au sf`r[it cu un fel de bine, ne-am revenit `n
fire [i am luat de la cap\t trebile l\sate de izbeli[te. ~ntre multe
altele, chiar rubricu]a pe care o restart\m acum destul de chi-
nuit. Pentru c\ n-avem `nc\ destul cocs `n cuptora[ [i sim]im o
sleial\ prin vase, v\ `mbiem pe moment cu un aperitiv semi-
preparat, spre a l\sa festinul cu sup\ de ]estoas\, cu prepeli]e
flambate `n cognac [i a[ezate `n panera[e de foietaj (cailles en
sarcophage), cu icre negre [i Veuve Clicquot de la 1860, cu sa-
lat\ de andive [i tort de fructe glasate pe s\pt\m`na viitoare,
c`nd tragem n\dejde c\ ni s-o mai `nvigora iepicu�. C\ci fru-
moas\ poveste [tie s\ spun\ Isak Dinesen, deci Karen Blixen,
`n nuvela ce-i servi drept scenariu oscarizatului s\u compatriot,
Gabriel Axel. De-ast\ dat\ nu fu vorba despre vreo ferm\ afri-
can\ [i nici despre `nfierb`ntarea sufletelor prin Kenya, ci despre
Nordul mohor`t [i aspru, unde sim]urile au cam `nghe]at din
foarte multe pricini, dar [i pentru c\ `n Jutland troneaz\ peste
pr`nzuri `n chip de regin\ o fad\ sup\ de bere cu p`ine `n care
plutesc stinghere 5 buc\]i de calcan afumat. Moartea pasiunii
[i-a tuturor gusturilor p`n\ la Dumnezeu! Oh, c`te triste]i [i t`njeli
zac ani la r`nd `n\bu[ite `n aburii credin]ei, p`n\ c`nd fran]u-
zoaica refugiat\ `n s\tucul Vossborg pr\v\le[te asupra micii con-
grega]ii pioase un osp\] stil Café anglais, ca o furtun\ cu ploaie
cald\ de var\, ca o `mprim\v\rare `n miez de iarn\.

Cine-i, de fapt, Babette Hersant ve]i afla s\pt\m`na viitoare.
Tot atunci om dezv\lui [i de ce las\ ea Parisul pentru s\r\cana
Jutland\, cum tr\ie[te fran]uzoaica vreme de 14 ani `n gospo-
d\ria feciorelnicelor, cuvioaselor b\bu]e Martina [i Philippa, dar
mai ales de ce festinul ei de mare clas\ preschimb\ `n seara de
15 noiembrie 1885 suflete [i g`nduri prin ceea ce s-ar putea
numi de[teptarea gustului. Adic\ savoare. C\ci numai pentru
francezi savoir [i saveur s`nt una, ca s\ strecur\m [i-un pic de
savantl`c demult r\suflat. Dar mai vrem a ad\uga ceva `n chip
de m\slin\ pe aperitiv, spre a ne b\ga pu]in `n seam\. C\ `n clipa
c`nd ne-am re`ntors acas\ de la etajul 6 [i-am v\zut c\ dracu�
nu-i chiar negru [i c\ tot r\ul fu [i spre un bine, ne-am strecurat
seara `n [pais (i.e. c\mar\), am t\iat o felie mare de p`ine
neagr\, am uns-o cu untur\, am pres\rat-o cu sare [i boia [i,
dup\ zeci de ani, ca-n pruncie, am `nfulecat-o cu o poft\ mai
mare dec`t dac\ `ns\[i Babette Hersant ne-ar fi osp\tat pe 10.000
de franci la Café anglais din Paris.

Tintin
! Data na[terii: 10

ianuarie 1929

! Na]ionalitate: belgian\

! P\rin]i: Georges Rémi,
alias Hergé

! Prieteni: Milou (de
obicei, necuv`nt\tor),
c\pitanul Haddock,
profesorul Tournesol

! Semn distinctiv: ciuf
blond `n v`rful capului

! Aventuri: 24

! Ocupa]ie: jurnalist (de[i
rareori pare s\-[i
termine vreun articol)

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME



Costel
Costel era un copil singur la p\-
rin]i. E un fel de a spune, de-
oarece nu e sigur dac\ a avut
vreodat\ p\rin]i. De fapt, se [tie
cu certitudine despre el c\ avea
o sor\. Dar p\rin]i nu cred s\ fi
avut. Era un pu[ti din acela pe
care-l g\seai pl`ng`nd singur `n
parc [i te repezeai s\-l lini[te[ti,
s\-i sufli peste julitura din ge-
nunchi, `ntreb`nd apoi pe alei
dac\ nu-l cunoa[te nimeni pe a-
cest copil dr\gu] [i gr\su], dac\
nu l-a v\zut nimeni mai devre-
me de m`n\ cu vreun adult, cu
vreo mam\ frumoas\ [i distins\. 

Avea tot timpul julituri pe pi-
cioare, mici r\ni pe care numai
Dumnezeu [tie cum [i de ce le
f\cea. Costel punea peste ele o
past\ alb\ de p\m`nt [i spunea
c\ aceea este argil\ fermecat\ din
Mun]ii Ve[nic Tineri [i c\ o s\
se vindece. N-a [tiut nimeni nici-
odat\ dac\ spunea adev\rul sau nu.

Juliturile lui nu se vindecau.
Sau, dac\ se vindecau, altele noi
`i ap\reau peste noapte, mai dr\-
gu]e [i mai vine]ii ca `nainte. De
fapt, se [tie cu certitudine de-
spre el c\ avea un tat\. Dar mam\
nu cred s\ fi avut. L-au g\sit
ni[te prieteni de-ai mei `ntr-o
sear\. Era iarn\, cred, chiar `na-
inte de Revelion. Costel era `m-

br\cat cu pantaloni scur]i, `n pi-
cioare avea adida[ii ro[ii, juli-
turile erau la locul lor, `ns\ nu
pl`ngea, era vesel. Se uita la ar-
tificii cu ochi[orii s\i sticlo[i [i
negri [i z`mbea. Familia Sandu
a c\utat `n zadar un p\rinte prin
tot parcul p`n\ s\-[i dea seama
c\ ei, de fapt, [i-ar fi dorit mult
s\ aib\ un copil. S-au bucurat [i
au mul]umit providen]ei pentru
darul de An Nou, l-au dus a-
cas\, l-au `mbr\cat `n haine cu-
rate, l-au pre]uit [i s-au purtat
cu el de parc\ era copilul lor a-
dev\rat. Nu i-au impus nimic,
din prea mult\ dragoste l-au l\-
sat liber, s\ fac\ ce vrea el. Era
visul vie]ii lor [i via]a so]ilor
Sandu a `nflorit. 

Anii treceau, Costel aducea
acas\ numai note mari [i era
foarte de[tept. Cel mai mult le
pl\cea so]ilor Sandu s\-l asculte
vorbind. {tia tot timpul ce s\
spun\. Vorbea foarte frumos [i

curg\tor. Aproape c\ te pierdeai
`n vorba lui, era ca o trans\ a
cuvintelor, un joc al ielelor. Nu
i-au spus niciodat\ c\ a fost
adoptat, dar nici nu era nevoie,
fiindc\ el [tia. Costel [tia tot.
Costel pl\nuia tot. Costel pre-
scria fiecare julitur\ [i fiecare
vorb\, ca pe un medicament, ca
pe un somnifer pe care-l admi-
nistra so]ilor Sandu pe cale o-
ral\. Costel `i m`nuia pe priete-
nii mei ca pe argila fermecat\.
M-am `nt`lnit zilele trecute cu
ei. Tri[ti, ab\tu]i, t`r`ndu-se prin
parc, [i i-am `ntrebat ce s-a `n-
t`mplat. �A� a� A fu� a luat
bani� din cas� a� Banii� pe
to]i� A luat [i-a fugit... [i-a fu-
git... S-a dus.�

De fapt, se [tie cu certitudine
despre Costel c\ n-avea mam\.
Altceva nu se [tie. Doar c`teva
ipoteze, p\reri de r\u [i specu-
la]ii.

Bobo

C`nd m\ duc s\ listez afi[e
sau orice alte imprimate
mai speciale la PIM (pentru
neie[eni, cel mai cunoscut
centru de copiere din ora[),
nu [tiu cum se face, dar de
fiecare dat\ dau peste cel
pu]in doi scriitori. Pot s\
plec lini[tit acas\. Vor trece
ore p`n\ s\-mi rezolv
treaba.

De ceva vreme, PIM, firm\
serioas\, s-a adaptat la
cerin]ele clien]ilor [i are

[i o editur\ care poate aproape

orice `n domeniu. ~n primul r`nd,
vinde ISBN-uri. Se cheam\ c\
ai, oficial, o carte publicat\.
Apoi, angaja]ii firmei tehnore-
dacteaz\ chiar [i la fa]a locului.
Po]i ob]ine sfaturi practice `n
privin]a formatului, headerului,
po]i schimba fontul, corpul de
liter\, ordinea capitolelor, cu-
prinsul etc., `n func]ie de starea
ta sufleteasc\ de moment. Nu
te-ai hot\r`t `n privin]a con]inu-
tului? ~l `ntrebi pe tehnore-
dactor dac\ �sun\ bine�. E prea
sub]ire cartea? Bagi un font mai
mare. Iese prea groas\, deci
scump\? Renun]i la p\r]ile la
care nu ]ii neap\rat. Sco]i �bur-
]ile�, cum zic meseria[ii. }i-ai

schimbat p\rerea despre titlul
romanului t\u? Nu-i nimic. Te
consul]i cu graficianul � even-
tual, cu cei din preajm\ � [i
alegi titlul potrivit (]in s\ a-
mintesc unul pe care l-am v\zut
cu ochii mei, st`nd la coad\:
Vultur ve[nic f\r\ cuibar �
roman; precizez c\ n-a fost i-
deea mea!). Probleme cu co-
perta? N-ai descoperit o ima-
gine suficient de sugestiv\
pentru substan]a c\r]ii? E[ti
lipsit de idei? Oamenii de la
PIM au `ntotdeauna. Se g\se[te
ceva pe hardul calculatorului
care s\-]i satisfac\ gusturile.
Nu-]i ajung banii? Ei, asta-i!
Listezi doar trei exemplare. S`nt
convins c\ se poate s\-]i faci [i
dou\ exemplare [-un sfert. At`t
ai la tine, at`t pl\te[ti. Mai vii [i
alt\ dat\. Am impresia c\ pentru
o sum\ modic\ g\se[ti [i pe
cineva care s\-]i scrie prefa]a
(idee pentru editorii de la PIM:
angaja]i, domnilor, un critic cu
norm\ `ntreag\; v\ dau eu ni[te
adrese de contact). Teoretic, cred

c\ se poate `nt`mpla [i situa]ia
urm\toare: pleci odihnit de-a-
cas\ cu g`ndul �s\ spargi�, la
distrac]ie, c`teva sute de mii. O
apuci c\tre PIM. Te hot\r\[ti s\
scrii o carte. Preferabil, de po-
ezie (nu trebuie s\ fie prea
mare, o �scrii� repede, iese mai
ieftin). Ajungi la PIM, o
dictezi, cumperi ISBN, `i faci
copert\ [i o listezi `n cinci exem-
plare. De restul ceri c`teva foi
albe [i o `nvelitoare de plastic.
Singurul inconvenient r\m`ne c\
marketingul ]i-l faci singur.

Dincolo de orice glum\,
scriitorii de categoria PIM tr\-
iesc printre noi [i m\ tem c\ nu
au ap\rut odat\ cu PIM-ul. ~i
putem `nt`lni peste tot � agita]i,
cu sclipiri de bucurie `n ochi,
tr\g`nd din ]igar\ ca viitorii t\-
tici `n fa]a maternit\]ii. A[teapt\
debutul. Sau consacrarea. Dac\
s-ar face o asocia]ie a lor, s`nt
convins c\ ar bate ca num\r ori-
ce organiza]ie de profil din Ro-
mânia.
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Gripa fesiar\
A fost o vreme `n care primul om al ]\rii umbla cu o c\ciul\ de miel
`nfipt\-n moalele capului. Cu acel accesoriu a [i r\mas `n istorie:
cobor`nd dintr-un TAB al Armatei, potrivindu-[i grijuliu c\ciula `m-
prejurul urechilor sale. Dup\ decembrie 1989, nici Iliescu, nici,
mai `ncolo, Constantinescu n-au mai sim]it nevoia s\ umble cu
capetele acoperite. C\ciula de miel a r\mas undeva `n istorie
[i-n documentarele Str\ineziei despre perioada comunist\, sufe-
rind o moarte `nceat\ [i sigur\. Uita]i-v\, ast\zi, pe str\zile pa-
triei: c`]i cet\]eni activi mai vede]i umbl`nd a[a? Sau: pe c`]i dintre
cei pe care-i `nt`lni]i zilnic `i vede]i purt`nd [apc\ din aia cum
acela[i personaj purta c`nd se ducea prin diverse vizite `n terito-
riu? {ti]i la care m\ refer, [apca aia nenorocit\, `ntotdeauna gri
sau bej sau c\c\niu pal sau, oricum, `n nuan]e c`t mai neutre cu
putin]\, [apca aia erect\-n cozoroc, rigid\ ca o rang\, [apc\ pe care
ast\zi o mai vedem doar `ntr-o reclam\ la ciocolat\.

Ceau[escu a intrat [i ie[it din istorie cu [apca [i c\ciula prole-
tare. B\sescu, pre[edintele nostru cel de toate zilele [i dezastrele
naturii, vrea la r`ndu-i s\ intre prin chepengul memoriei colective
`narmat c-un acoperitor-de-c\p\]`n\. {i n-o poate face nici cu o
c\ciul\ de urs argintiu (nepotul m\tu[ii Tamara [i-ar fi permis,
evident), nici m\car c-o [apc\ Nike sau Reebok. Accesoriile as-
tea de serie limitat\ sau de firm\ nu dau bine atunci c`nd faci
baie de mul]ime. �Boborul� nu te mai crede c\ e[ti de-al lui. Cum
s-ar zice, l-ar durea la basc\. {i-atunci, dom� B\sescu a ales cel mai
comun accesoriu al României de tonet\: fesul. E drept, nici acela
al lui B\se nu e chiar cump\rat de la un magazin de �tot la trei[�
nou\ de mii�, dar cine dracu� mai observ\ asta, c`nd, voila, mul-
]imea [ade-n buza minei s\ vad\ de scot salvatorii din p\m`nt,
c`nd, voila, muntele din st`nga cohortei preziden]iale se clatin\
ca un curcan beat, gata s\ se pr\v\leasc\ peste [osea, c`nd, voila,

a-nceput de ieri s\ cad\,
c`te-un drob, acum a stat,
saramura s-a mai r\zbunat
spre apus, dar st\ gr\mad\
peste sat�
nu e soare, dar e bine
[i pe drum e numai fum
B\se-i lini[tit acum
fesu-i vine foarte bine�

Florin  L|Z|RESCU  ((ffllaazzaarreessccuu@@yyaahhoooo..ccoomm))

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Centrul Cultural Francez din
Ia[i [i �Suplimentul de cultur\�
continu\ prezentarea
fotografiilor c`[tig\toare la
concursul pentru amatori
�Fotomaraton�.

Proiectul �Fotomaraton� s-a
`ncheiat cu vernisarea
expozi]iei de fotografie la Cen-
trul Cultural Francez din Ia[i.
Participan]ii au f\cut pe data
de 15 octombrie 2005, timp de
12 ore, fotografii pe 12 teme,
cu aparate clasice sau digitale,
ilustr`nd subiecte precum
�Autoportret�, �Contraste�,
�Ia[i�, �Mici [i bere�, �Pe
strad\�, �{i de ce nu� sau
�Solidari�.

La concurs s-au `nscris
aproximativ 250 de par-
ticipan]i, fiind premiate c`te
dou\ fotografii pentru fiecare
dintre cele 12 teme. De
asemenea, au fost desemna]i
c`te trei c`[tig\tori la categoria
�12 fotografii� [i trei c`[tig\tori
cu v`rsta sub 18 ani.

La `nceputul acestui an,
expozi]ia �Fotomaraton� va fi
prezentat\ [i `n Fran]a, la Ville-
neuve d�Ascq.

�Fotomaraton� `n �Suplimentul de cultur\�
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Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Scriitorii de categoria PIM



Tineri, rebeli, nonconformi[ti, cam punk, cam trash,
cam pornografici, `n fine, tineri. Cam asta cred cei
mai v`rstnici despre tinerii scriitori care au venit
valuri-valuri `n ultimii doi ani (publica]i de edituri
importante, de aici senza]ia de �val�), dar cred [i
asta pentru c\ nu prea i-au citit. Cam asta ar dori
mul]i dintre respectivii tineri s\ se cread\ despre ei
� [i mul]i conteaz\ pe faptul c\ nu vor fi citi]i cu
mare aten]ie. Nu e pu]in lucru s\ fii descris ca un
star rock dup\ 200 de pagini de proz\. Lucrurile
stau `ns\ pu]in altfel. Cert e c\ unii vor, afi[eaz\,
scriu dup\ un algoritm al starului muzical rebel.
Ceea ce `ntr-un fel e bine: `nseamn\ c\ au `nv\]at
lec]ia �atitudinii�, `nseamn\ c\ vor mai mult (sau
mai pu]in, ar spune conservatorii) dec`t istoria
literaturii [i premiul Uniunii Scriitorilor; numai c\
[i acest nonconformism are p\r]ile lui rele: uneori
nonconformismul lor poate suna teribil de obsolet.
S\ `ncerc s\ repar cu ceva coeren]e subiective [i
obiective dezl`natele r`nduri de mai sus.

C. Rogozanu

Dou\ criterii aparte au
contat `n alegerea ce-
lor dou\ c\r]i pentru

acest articol. Anul na[terii [i
muzica pe care o ascult\ au-
torii. Leg\tura secret\ dintre
cele dou\ elemente: s`nt n\s-
cu]i `n acela[i an cu mine, `n
aceea[i Românie ciudat\,
ne-am petrecut vreo 10 ani
`n comunism, [i `nc\ vreo
15 `ncerc`nd s\ consum\m
tranzi]ia [i capitalismul cu
fulgi cu tot; deci, inevita-
bil, am ascultat aproximativ
aceea[i muzic\. ~n continu-
are incoerent!

Obiectiv

Alain Gavrilu]iu este de]i-
n\torul unui nonconfor-
mism artificial, destul de
g\unos (vom vedea de ce),
f\r\ riscuri, f\r\ curaj [i
f\r\ prea mult\ [tiin]\ pro-
zastic\. Se iau c`teva lo-
curi comune din cultura

urban\ a �rebeliunii�, se ames-
tec\ bine cu ceva autobiografie
[i se ob]ine un e[afodaj flatant
pentru un posibil �autor t`n\r
nonconformist�. Apoi a fost a[e-
zat\ �frunzuli]a� pe copert\ pen-
tru clara [tampilare narcotic-co-
mercial\ a respectivei literaturi.

Eroul din Nu toat\ iarba e la
fel este un amestec neverosimil
de voce moralizatoare (`i `nfie-
reaz\ tot timpul pe tinerii ig-
noran]i, care nu prea au cultur\)
[i voce de �menestrel aburit� cu
diverse droguri mai mult sau
mai pu]in u[oare.

Genera]ia personajului nara-
tor ([i genera]ia mea, p`n\ la
urm\) este reprezentat\ ca o no-
rocoas\ posesoare a dou\ expe-
rien]e vitale, descrise cu nedi-
simulat orgoliu autobiografic:
�Am avut norocul de a face
parte din acea genera]ie care era
suficient de mic\ `nc`t s\ profite
p`n\ la epuizare de dezinhibare
revolu]ionar\, dar [i `ndeajuns
de mare `nc`t s\ nu se fi perver-
tit `ntr-o saraband\ decadent\

Volumul I din Jurnalul lui Dostoievski ne `nlesne[te accesul la experien]a mor]ii tr\it\ de autor `n anul 1849 c`nd, `n calitate de participant
la reuniunile grupului liberal al lui Petrachevschi, a fost arestat [i condamnat la moarte sub acuza]ia de complot `mpotriva statului. Paginile
cele mai tulbur\toare prezint\ scena aplic\rii sentin]ei � `n clipa ce a precedat deschiderea focului de c\tre plutonul de execu]ie au sosit
gra]ierea ]arului de la condamnarea la moarte [i comutarea pedepsei prin deportare `n Siberia timp de peste trei ani. Tr\ind mereu `n veci-
n\tatea mor]ii (a fost martor al asasin\rii tat\lui s\u de c\tre propriii ]\rani), a crizelor de epilepsie, a pledoariilor `n favoarea celor oprima]i,
dar [i a crizelor religioase care l-au determinat s\ treac\ de la agnosticism la cre[tinism, Dostoievski prezint\ `n scrierile sale omul sf`[iat `ntre
prezen]a r\ului [i c\utarea lui Dumnezeu, `ntre incon[tient [i con[tient.

Al II-lea volum cuprinde perioada mai-decembrie 1876 � ianuarie-aprilie 1877, iar cel de-al III-lea (publicat `n 1877, 1880 [i 1881) reprezint\
`ncununarea acestei opere de excep]ie, `ntruc`t cuprinde medita]iile lui Dostoievski asupra R\zboiului din 1877, pe marginea c\ruia `[i
dezvolt\ impetuoasele [i controversatele opinii slavofile, dar face [i previziuni personale asupra rolului pe care `l va juca Ortodoxia `ntr-un
viitor (credea autorul) apropiat. Piesa de mare rezisten]\ a acestui volum este celebrul discurs despre Pu[kin, amplu comentat `n epoc\, dar [i
`n posteritate.

F.M. Dostoievski, Jurnal de scriitor (vol.  I+II+III), edi]ie nou\, traducere de Adriana Nicoar\, Marina Vraciu, Leonte Ivanov
[i Emil Iordache, studiu introductiv de Sorina B\l\nescu, edi]ie `ngrijit\ de Emil Iordache, colec]ia: �Biblioteca Polirom�,
Editura Polirom, 1344 de pagini, 56.50 RON (vol.  I+II+III)

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

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

SSEEMMNNAALL

Mugete tandre
la furnica m\rea]\
Pui[orul Lunii, s`nt cam lingav f\r\ nici un mesagiu `n starea mea
de naufragiu, nimfloa[c\ salvatoare de iluzii. C`nd m-am `nfier-
b`ntat [i io la minte [i trup, fleo[c, nu merge Animalul de computer,
adik serverul sau ce m\-sa o mai fi. Dar trebuie s\ m\ obi[-
nuiesc cu chestii de bestii de astea tehnice, dac\ vreau mugete
tandre de la furnica m\rea]\. M\ g`ndesc ce-o fi fost pe capul t\u
cel mult g`nditor c`nd te-ai exasperat [i-ai dat telefon (bine c-ai
dat, altfel r\m`neam neexplicat [i cu sufletul `n c`rpe). ~ncerc s\
citesc o carte minunat\, Povestea f\r\ sf`r[it, `n care Cr\iasa
Copil\, ca s\ mai tr\iasc\, trebuie s\ primeasc\ neap\rat alt
nume de la cineva care intr\ din lumea obi[nuit\ `n carte. {i
Bastian o face [i-i d\ alt nume � Pui[orul Lunii. Se pare c\ [i io
trebuie s\-]i g\sesc altul ca s\ mai b`igui ceva[ilea pe Internet.
C\ci dispari, moaps\ minune! Deocamdat\ `mprumut numele
\sta, Pui[orul Lunii, chiar dac\ tu e[ti un fel de... Curcanca Lunii,
c\ mereu g`lg`i de g\l\gii [i de amenin]\ri nesf`r[ite. Altceva? Abia
azi, lu`nd �22�, am aflat c\ am fost [i io nominalizat (s`nt nou\
nominaliz\ri) la Premiul Na]ional pentru literatur\ pe 2001. Pre-
miul l-a primit deja Nicolae Manolescu. E bine. Dac\ [tiam mai
dinainte, c\deam la a[tept\ri absurde. Vorba plumbuitului Bacovia:
{i acele a[tept\ri a vie]ii de om. Era clar cine va umfla pontul; va
prinde filonul! {i a[a este [i normal. S-o zba]i `n gol e cam nasol.
M\ g`ndesc la fluturii de angora, la roua spermantin\, la melcii
flau[a]i din flaut, la f`nt`nile despicate de dup-amiaz\, cu ghiz-
durile doldora de `ngeri `nseta]i `n pene, la brusturii vulvari,
musto[i, din [an]urile intime, la st`lpii zvel]i [i demni de telegraf,
la ce vrei tu s\-]i scriu� purit\]i de via]\ ]ipl\� [i-mi vine
aproape s\ pl`ng. De unde vrei s\ mai scot c`ntece naive, c`nd
mi se scurge printre degete clipa asta dizolvat\ `n o]et. Buuun�
s-o d\m prin untdelemn [i s\ te oblojim la r\nile tale ve[nic
c\scate, c\ ne `ntreb\m [i noi, hobbi]ii t\i de serviciu, de ce naiba
e[ti at`t de url\toare, de pl`ng\rea]\; tu ai o bub\ mare [i mereu
ocole[ti s\ spui care-i, ne la[i s\ b`jb`im bezmetici]i ca nebunii,
doar-doar vom nimeri; da� ce, s`ntem vr\jitori? HOBBITUL DEZ-
AXAT {I BLEG.

* * *

Dragule de Pictac dulce. Domne!, io am un fix pentru curul cre-
ierului t\u din cap; e clar ca apa de izvoare! Ce Paris?! Io vreau
s\ te str`ng la pieptu-mi de argat n\imit cu ora, cu balega, cu
bidineaua, `n grajdurile extazului uman� [i apoi s\ moriu cu
tandre]e maxim\� C\ s`nt cu v`lv\taia pe tine, Cartagina mea
`n fl\c\ri, dezastrul schinteiat al lumii, femeie dement\! {i mi se
f`lf`ie de ce zic to]i, chiar [i tu, Porcu]o... Poci s\ r`zi, poci s\ dai
a unduial\ din umerii t\i albi, din [alele celebre, eu tot la tine am
dambla, asta e, pampu[ca mea dereglat\... O s\ te g`nde[ti la
mine c`t oi tr\i [i o s\ sco]i oftaturi ad`nci cu fum la abis,
aduc`ndu-]i aminte ce n\t\r\u am fost, c\ [i tu ai fost, c\ am`ndoi
am fost t`mpi]i, b\i!! Adik ce era anormal, b\, cucuvaie, ca s\ te
str`ng la suflet cu amoriul meu zdrobit? C\ ce c`r [i ce m`r, io ca
pe o redut\ trebuia s\ te surprind, domne! `n derut\... Uite, mie
`mi pare r\u c\ tu e[ti a[a a]oas\, c\ dac\ [tiam io cum s\ m\
comportez, ]i se rupeau ]ie toate a]ele la inim\ [i la ciorapi... ]i
se umflau brusc p`nzele alea de la cor\bii suspecte... [i alte chestii
de nem\rturisit... C\ n-oi fi tu regina Ostrogo]ilor, b\! DAR DAC|
PENTRU MINE E{TI? A Vizigo]ilor?! Nu ]i-ai pus problemul?
E[ti tu, s`nt io... De ce nu am fi suda]i, cu cositor, prin lipitura
destinului? Ei??? Balen\ e[uat\ pe malul sufletului lui DUM-
NEZEU!... Te a[tept `n Tibet, B|!!!!!!! Te r\scolesc c-o-mp\-
timire-n clocote de ceaunel bolborosind a liubov pe plita vie]ii.
HOBBITUL DEVASTAT DE TIMP�

Alex Tocilescu, Eu et al.,
colec]ia: �Biblioteca de duminic\�, Editura Polirom, 2005

Alain Gavrilu]iu, Nu toat\ iarba e la fel,
colec]ia: �PROZ| DEBUT�, Editura Humanitas, 2005

Muzici, c\r]i [i ni[te faze



[i obscen\ prin lipsa de cultur\.
Este genera]ia care a tr\it eli-
berarea magic\ a rezisten]ei spi-
rituale de p`n\ atunci, a aburilor
c\r]ilor citite la lum`nare, a
sentimentelor `n care crezi cu
toate viscerele, a dilemelor me-
tafizice, a solu]iilor filosofice, a
rebeliunii din convingere, a
r\zvr\tirii autentice, a demen]ei
exploratorului ademenit de mi-
rajul pionieratului�. ~n mod clar
nu vorbim despre aceea[i gene-
ra]ie. ~i iau `n serios personajul
portavoce al lui Gavrilu]iu [i `l
asigur c\ nu s`ntem din aceea[i
genera]ie: rezisten]ele spiritu-
ale & stuff mi se par tot at`tea
motive de demitizare a unor
percep]ii culturale distorsionate
de coabitarea cu dictatura. ~n
plus, vocea care repro[eaz\ [i
mai tinerelor genera]ii �lipsa de
cultur\� nu seam\n\ deloc cu
vocea personajului care descrie
cu delicii efectele LSD-ului [i
senza]iile tactile oferite de
fabricarea unui joint.

Cartea lui Gavrilu]iu sufer\
de un grav deficit de autentici-
tate: `n acela[i timp, cel care as-
cult\ Ombladon ]ine lec]ii soci-
ale cu puternic\ tent\ �Pruteanu�.
Revoltatul [i nonconformistul
personaj nu-[i consum\ nici o
clip\ experien]ele � voit [i chi-
nuit extreme � p`n\ la cap\t a[a
cum cere `n mod obi[nuit tradi-
]ia prozei de gen.

S\ trecem la chestiuni muzi-
cale. Personajul nostru este mare
amator de Ozzy sau de Slayer.
~n acela[i timp `l descrie pe
Kurt Cobain ca pe un mentor al
genera]iei suspomenite [i sus-
definite. S\ amesteci Nirvana cu
tot rockul exhibi]ionist din anii
�80, iat\ un repro[ subiectiv pe
care `l fac cu m`na pe inim\, ca
un modest [i ferm admirator al
trupei din Seattle. Un pasaj care
ar fi putut fi bun prin simpla
alegere a temei: ziua mor]ii lui

Cobain. Gavrilu]iu o descrie din
punctul de vedere al fanului
adolescentin tipic � o vag\ dis-
perare terminat\ cu o concluzie
demn\ de revista liceului: �Tre-
cuse o s\pt\m`n\ de c`nd un
pionier din industria rockului `[i
oprise drumul `ntr-un glon] de
pu[c\ de v`n\toare�. Pentru epi-
tetul �pionier� Cobain [i-ar mai
fi tras `nc\ un glon]... De cea-
lalt\ parte, e important c\ Ga-
vrilu]iu descrie acest episod ca
fiind unul definitoriu pentru cei
n\scu]i la sf`r[itul anilor �70.
Este una dintre pu]inele sale intu-
i]ii exacte `n `ncercarea dez-
l`nat\ de a compune un portret
al genera]iei sale. ~n rest, mult
fard narcotic [i mult\ spoial\
nonconformist\ placate pe un dis-
curs altfel teribil de burghez.

Subiectiv

Alex Tocilescu. N\scut tot `n
1977. Cu totul altceva dec`t Ga-
vrilu]iu, nu neap\rat calitativ.
Eu et al. este o colec]ie de po-
vestiri scrise dup\ tipare tra-
di]ionale [i cu rezolv\ri uneori
facile, prea �cu poant\�, `ns\
nu las\ dec`t de pu]ine ori sen-
timentul de fals, de neautentic.
S`nt proze �cinstite�, dac\ e s\
folosim un limbaj cenaclier. Este
clar\ inten]ia aparent frivol\ a
autorului de a (se) amuza [i de a
contraria `n limite rezonabile cu
aceste povestioare. Greu g\se[ti
printre r`nduri orgoliul r\suflat
al scriitorului t`n\r, profund, re-
bel [i toate celelalte. Miza este
mai mic\, mai rezonabil\, mai
lucid\ [i, de aceea, e[ecul e mai
greu perceptibil. Am putea al-
c\tui un mare grupaj pe care
l-am putea numi �vacan]e la 2
mai�: personajul nostru (se
�dezv\luie� f\r\ complexe sub
numele de Tocilescu) `[i descrie
`nt`mpl\rile sale sau ale altora
pe plaja din respectiva localitate

[i nu uit\ s\-[i [i reverse dis-
pre]ul pentru snob\rimea din
Vama-Veche (un vechi r\zboi, ce
s\-i faci!).

Multe texte de Alex To-
cilescu s`nt �`nso]ite� de mu-
zic\: imediat sub titlu, autorul
adaug\ piesa care s-ar potrivi cu
textul. Revin la �genera]ie� (nu
cred `n acest termen, cultural
vorbind � mai ales dup\ �90
`ncoace �, dar muzical, e alt-
ceva). Personajele lui Tocilescu
ascult\ [i ele tot timpul c`te
ceva. Iar muzica e foarte bun\,
este coerent aleas\, cu mult sim]
al umorului chiar. Pixies, trupa
care `nchide cu Where is my
mind filmul-cult Fight club, este
men]ionat\ la `nceputul unui text
despre un elev model la [coal\
care devine b\t\u[.

{i ca s\ fiu subiectiv p`n\ la
cap\t, nu se poate s\ nu cite[ti
cu simpatie texte `n care Sma
shing Pumpkins s`nt pu[i la loc
de cinste. Liderul Billy Corgan
acompaniaz\ chiar una dintre
cele mai bune proze din volum:
despre un viol descris `ntr-o
manier\ tulbur\tor de rece, cu o
tonalitate de Psycho. Alte proze
demne de men]ionat: �Valul�
(povestea unui om luat de val la
propriu [i la figurat), �Pula fer-
mecat\� (cu dialoguri naive, cu
o evolu]ie narativ\ cam gr\bit\,
amatoristic\, dar cu o �poant\�

cu adev\rat amuzant\), �Reve-
lion� (aceea[i mare calitate a
simplit\]ii care nu alunec\ `n
acest caz `n tonalit\]i gratuit
brutale), �2 Mai� (sex pe plaj\,
un telefon de la Dumnezeu care
nu sun\ deloc strident...).

V-am prezentat doi tineri
scriitori din aceea[i genera]ie
(biologic\) cu subsemnatul. Am
vrut s\ fie o recenzie strict su-
biectiv\ pentru c\ autorii `n[i[i
cer astfel de lecturi exclusiviste.
Am`ndoi `[i caut\ `n maniere di-
ferite mijloace extraliterare
(multe referin]e pop-culturale [i
foarte pu]ine repere tradi]ional
literare) de comunicare cu un
public aparte, cel al genera]iei
lor... Mi-a ie[it `n schimb o
relatare destul de rece despre
Alain Gavrilu]iu cu a sa Nu
toat\ iarba e la fel, pentru
simplul fapt c\ am g\sit un text
st`ngaci `n stil [i inten]ii: eroi-
zarea unei voci adolescentine cu
mijloace stilistice prea s\race.
{i am reu[it s\ comunic �su-
biectiv� cu o proz\ simpl\, f\r\
preten]ii, chiar amuzant\, pentru
simplul fapt c\ mijloacele extra-
literare erau utilizate cu pasiune
[i `n maxim\ cuno[tin]\ de
cauz\. Ne-am `nt`lnit, a[adar, trei
progenituri ale lui Cobain prin
intermediul unor texte literare.
N-a ie[it nici r\u, nici bine. A[a
s`ntem noi \[tia, genera]ia
grunge, ni[te individuali[ti...

Ex Oriente lux! Lumina cunoa[terii vine din Orient � obi[nuiau s\ spun\ cei din ve-
chime. Spa]iul cre[tin\t\]ii orientale a fost p`n\ de cur`nd pu]in cunoscut istoriografiei
biserice[ti occidentale, de[i aici s-au desf\[urat marile controverse teologice care au
avut ca rezultat precizarea doctrinei cre[tine. ~n ciuda acestui fapt sau poate tocmai
de aceea, Jaroslav Pelikan exploreaz\ un mileniu de istorie cre[tin\ `n R\s\rit, prezen-
t`nd, din perspectiv\ istoric\, principalele probleme teologice ap\rute `ncep`nd din se-
colul al VII-lea (disputa despre voin]ele lui Hristos, disputa legat\ de icoane), chestiu-
nile de ordin teologic [i administrativ care au condus la ruptura de Biserica Apusului,
pozi]ia R\s\ritului fa]\ de Islam [i ultima perioad\ de `nflorire a spiritualit\]ii r\s\ritene
care a durat p`n\ `n secolul al XVIII-lea.

Din cuprins: Originile teologice ale Schismei � Filioque � Ap\rarea monoteismului tri-
nitar � Treime [i unicitate � Unul Dumnezeu � [i Profetul S\u � Ultima `nflorire a Orto-
doxiei bizantine � Ruptura definitiv\ cu doctrina apusean\

Jaroslav Pelikan, Tradi]ia cre[tin\. O istorie a dezvolt\rii doctrinei.
Volumul al II-lea. Spiritul cre[tin\t\]ii r\s\ritene (600-1700), traducere [i note de
pr. prof. Nicolai Buga, Hors collection, Editura Polirom, 360 de pagini, 37.50 RON

{erban  FOAR}|  (serfoar@yahoo.com)

TELENOVELA  NOVA
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Claudia Golea evoc\ o copil\rie [i o adolescen]\ exotice,
petrecute `ntre mediul diplomatic din Bangui [i Paris [i
spa]iul cenu[iu al României anilor �70-�80. Al\turi de feti]a
plin\ de imagina]ie, cititorul ia parte la jocurile cu cimpan-
zeul Porno, urm\re[te rezolvarea conflictului diplomatic
dintre România socialist\ [i Republica Centrafrican\, st`r-
nit de o frumoas\ dansatoare românc\, sau se plimb\ prin
Paris [i prin subsolurile tenebroase ale ambasadei române
din capitala francez\... Finalul c\r]ii este emblematic pentru
sf`r[itul unei epoci [i al unei v`rste: revolu]ia din 1989 o sur-
prinde pe eroina romanului student\ `n Bucure[ti, `ncer-
c`nd s\ fug\ de realitatea sordid\ pentru a-[i reg\si lumea
miraculoas\ a copil\riei.

Claudia Golea, French Coca-Cola, colec]ia: �Biblioteca
de duminic\�, Editura Polirom, 232 de pagini, 19.50 RON

printre r`nduri carte

SSEEMMNNAALL

Un mire f\r\ c\p\t`i
(cap.  VIII)

Colega na[ei, sora-[ef\
de azi, � ce-i va fi fost �elev\�-n
materie de-al\ptat [i supt,
reia, de unde l-a-ntrerupt,
dialogul culinar cu-aceasta:
� Feble]ea mea r\m`ne pasta
de urd\ cu m\rar. Andrei
se bucur\ s\-i umpli-ardei
cu ea, sau p\tl\gele ro[ii.
Dac\-i ceva de copt, brio[ii-mi
plac cel mai mult, pentru c\ sunt
nepreten]io[i: f\in\, unt,
pu]in\ drojdie, patru ou\,
cinzeci de grame zah\r, dou\
sute de lapte cald, un plic
de zah\r vanilat, un pic
de sare, se-n]elege: fin\.
Na, c\ era s\ uit: f\in\,
un sfert de kil; c`t despre unt,
sub un pachet. ~n am\nunt,
cu alt prilej. Nu mai continui,
c\ci mi se pare c\-i cam chinui
pe m`nc\cio[ii de b\rba]i
ce, `ns\, nu pot fi-ntreba]i
despre ce e o l\cr\mioar\
din ceap\ verde,-o inimioar\
de maionez\ pe-un platou
cu ciupercu]e,-n jur, din ou
[i ro[ii, date-n jum\tate
sau sfert... N\[ico, s\n\tate!



�~n fond, diferen]a `ntre scurtmetraj [i lungmetraj de fic]iune
const\ `n aceea c\ scurtmetrajul e mai scurt. At`t.�
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interviu `ntrebarea moarte n-are

! S-a n\scut la 8
iulie 1967, la
Timi[oara

! ~ntre 1990 [i
1992 urmeaz\
cursurile
Institutului de
Istorie Sud-Est
European\ din
Berlin

! ~n 1994 este
admis la
Universitatea
Na]ional\ de
Art\ Teatral\ [i
Cinematografie
�I.L. Caragiale�
din Bucure[ti,
sec]ia regie de
film [i tv, ale
c\rei cursuri le
absolv\ `n
1998

! A regizat
scurtmetrajele
Telefon `n
str\in\tate
(1993), Dincolo
(1997) [i
Ajutoare
umanitare
(2001)

REPERE:

HA
NN

O
HÖ

FE
R

Hanno Höfer este fondatorul celebrei
forma]ii de blues Nightlosers. ~nc\ din 1990,
concerteaz\ cu succes `n toat\ ]ara [i
organizeaz\ turnee `n Occident. Dar cel mai
pu]in cunoscut este `n ipostaza de cineast.
Aceasta se `nt`mpl\ [i pentru c\ lui Hanno
Höfer nu `i place s\ dea interviuri. De
exemplu, invitat, al\turi de criticul de film
Alex. Leo {erban, la emisiunea �Teo�, Hanno
Höfer a rostit � pe tot parcursul emisiunii �
`n fa]a moderatoarei un simplu �Nu�. 

Interviu realizat de Ana-Maria Onisei

Cele trei scurtmetraje pe care le-a]i
regizat, Telefonul, Dincolo [i
Ajutoare umanitare, `[i plaseaz\
ac]iunea `n zona de frontier\,
exploat`nd de fiecare dat\, din acest
punct de vedere, rela]ia cu �cel\lalt�.
De ce aceast\ tem\ constant\?

Se `nt`mpl\ din cauza faptului c\ eu chiar am
tr\it `ntr-o zon\ de frontier\ � la [i l`ng\
Timi[oara �, apoi, c`nd eram `nc\ t`n\r, am
plecat din ]ar\, am c\l\torit mult, m-am re-
`ntors [i m-a preocupat tema aceasta cu
frontiera, zona de tranzi]ie. Faptul c\ am stat
`n acea zon\ [i c\ apoi am plecat din ]ar\ m\
face s\ cunosc zona de frontier\ la modul cel
mai concret.

Exist\ deci o leg\tur\ biografic\...

Da, de acolo a pornit [i asta a f\cut s\ existe
o leg\tur\ `ntre cele trei scurtmetraje.

Atunci de ce era neap\rat necesar s\
o �a[eza]i� `n filme?

Pentru c\ aveam pove[tile astea care, pe de
o parte, m\ atr\geau `ntruc`t mi se p\-
rea c\ s`nt bune [i, pe de alt\ parte,
pentru c\ erau plasate `ntr-o lume
pe care o cuno[team foarte bine.

Povestea]i, la un moment
dat, c\ v\ petrecea]i o
bun\ parte din timp `ntr-o
localitate de [vabi, de
unde erau bunicii
dumneavoastr\, aflat\
la grani]\, dar care
nu avea nici m\car
o gar\.

V-a inspirat, de exemplu, imaginea
aceasta?

Mergeam acolo doar vara...

Deci erau obi[nuitele vacan]e la
bunici.

Exact. Bine, de fapt, bunicii se mutaser\ la
Timi[oara, a[a c\ aveam doar celelalte rude
acolo. Uneori st\team [i c`te dou\ luni [i nu
era deloc at`t de pitoresc cum ar putea p\rea,
pentru c\ `n zona aceea nu exist\ nimic. E
�pusta�, cum se spune `n ungure[te, un
c`mp plat cu c`teva sate. Iar asta e destul de
plictisitor pentru un copil care st\ acolo cu
lunile. ~ntre timp, sau, mai bine zis, abia
acum, am redescoperit atmosfera de atunci �
care pe vremuri nu-mi spunea foarte multe.
Acum, c`nd lumea nu mai este acolo � m\
refer la plecarea nem]ilor din România � [i
zona e aproape p\r\sit\... `mi spune multe.

De ce a]i ales filmul, [i nu teatrul?

Am dat la film aproape din `nt`mplare [i
pentru c\ aveam c`t de c`t un background din
partea p\rin]ilor, tat\l meu fiind fotograf,
mama lucr`nd `n televiziune. ~ns\ nu neap\rat
asta m-a f\cut s\ dau la film. De fapt, eram
curios s\ v\d dac\ pot s\ intru. Dac\ m\
g`ndesc bine, nici nu m-am preg\tit. Dar `n
1994 facultatea aceasta `nc\ avea aura aceea
de loc `n care nu se poate intra. Sigur, era o
impresie fals\, r\mas\ `nc\ de pe vremea lui
Ceau[escu, cu celebrul IATC `n care nu se
intra dec`t pe pile. {i mai mult din glum\,
pentru c\ au dat admitere [i ni[te prieteni
de-ai mei, mi-am zis s\ dau [i eu. Apoi,
v\z`nd c\ trecusem de dou\ probe, am `n-
ceput s\ m\ preg\tesc serios c`t am mai avut

timp. N-a fost o dorin]\ arz\-
toare de a face film, ci

mai degrab\ o `nt`m-
plare.

~mi `nchipui
totu[i c\ a]i fi
renun]at la

facultate dac\
nu a]i fi
descoperit,

`ntre timp, c\
v\ pasiona.

E adev\rat. {i `na-
inte vedeam foarte

multe filme, dar nu
mi-a trecut niciodat\

prin cap c\ va deveni o
pasiune. Studiasem isto-

ria, deci n-am avut nici cea
mai mic\ leg\tur\ cu filmul din
acest punct de vedere. Altfel, am

jucat [i `n filme [i chiar am
lucrat trei ani la Teatrul Ger-

man din Timi[oara. De
fapt, partea cu jucatul `n
filme a fost tot un fel de
glumi]\: m-au chemat

colegii studen]i s\ joc
`n produc]iile lor [i,
odat\ cu asta, au `n-

ceput s\ m\ cheme [i al]ii. Niciodat\ `ns\ nu
m-am sim]it un actor �pe bune�. La un
moment dat, am fost tentat s\ continuu s\
joc, dar m-am hot\r`t s\ las asta `n seama
celor care au f\cut facultatea de actorie.

Era]i la Berlin c`nd �s-a f\cut� `n ]ar\
revolu]ie. Cum se vedea c\derea
regimului Ceau[escu din str\in\tate?

P`n\ s\ v\d evenimentele din �89 petrecute
`n România trebuie spus c\ eram la Berlin
c`nd a c\zut Zidul. ~ntr-un fel m\ a[teptam
s\ se `nt`mple ceva [i la noi. Chiar spuneam
c\ de afar\ se sim]ea mult mai bine c\ va
veni o schimbare [i `n România. Ne-am bu-
curat foarte tare, am luat primul tren [i am
ajuns aici.

C`nd v-a]i decis `ns\ s\ v\ `ntoarce]i
definitiv `n România?

S-a `nt`mplat c`nd am primit o burs\ la Cluj,
pe vremea c`nd eram `nc\ student `n Ger-
mania, la istorie. N-a fost nici de data a-
ceasta o decizie de genul: �Gata, m\ `ntorc
`n ]ar\!�. Dar am avut un motiv ca s\ m\
duc la Cluj [i am f\cut `n a[a fel `nc`t s\ ob-
]in bursa aceea la Cluj, [i nu la Bruxelles. ~n
fond, puteam s\-mi aleg orice alt\ univer-
sitate.

{i care a fost motivul?

Aveam prieteni la Cluj.

~n Germania nu avea]i prieteni?

Ba da.

Dar `i voia]i pe cei de la Cluj.

Da, da!

A[a a]i descoperit Clujul. Cum a]i
descoperit blues-ul?

~n liceu sau mai devreme. Ascultam foarte
mult [i am `nceput s\ c`nt efectiv prin �85,
cu Harry Tavitian. Cu el am c`ntat prima
dat\ pe o scen\ [i am avut c`teva concerte in-
teresante atunci. Apoi am trecut, `ncet, `ncet,
[i de partea muzicii.

Nu era o nebunie s\ `nfiin]ezi o trup\
de blues � Nightlosers � `n anii �90,
mai ales `n România?

Cine [i-a pus problema? Noi nici nu [tiam
ce facem pe vremea aceea. Totul a `nceput,
inclusiv de data aceasta, din `nt`mplare.
Ne-am cunoscut `ntr-un club, la un jam ses-
sion, [i nu ne-am pus vreodat\ problema c\
o s\ ajungem o trup\ care va c`nta [i peste
zece ani. Nu a fost nimic planificat. A curs,
dintr-una `ntr-alta. M\ bucur `n primul r`nd
pentru c\ nu m-a[ fi a[teptat s\ ajung `n c`te
]\ri am ajuns cu trupa asta. A[a am v\zut,
prin intermediul muzicii, p\r]i din lume pe
care altfel poate c\ nu le-a[ fi v\zut.

Muzica pentru Occident-ul lui
Cristian Mungiu sau pentru
scurtmetrajul Turkey Girl ]ine tot de
`nt`mplare?

Oarecum. Nu s`nt un compozitor de muzic\
de film, nu m\ a[ez la birou s\ scriu par-
tituri. A fost ceva intuitiv, mai ales c\ nici
n-am avut mijloacele necesare de a scrie o
muzic\, nici nu erau filmele de a[a natur\

�Televiziunea e singura speran]\
pentru scurtmetraj, documentar
[i alte genuri «marginale»�



dosarSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 60, 21-27 IANUARIE 2006 9

REPERE:`nc`t s\ fie nevoie de o compozi]ie. Am
improvizat, practic, cu un grup de muzi-
cieni. Am c`ntat ceea ce ne-au inspirat ima-
ginile respective.

Revenind la scurtmetrajele
dumneavoastr\, nu cred c\
exager\m dac\ spunem c\ s`nt mai
degrab\ premiate [i cunoscute `n
str\in\tate dec`t `n ]ar\. Critica]i,
al\turi de al]i regizori tineri, felul `n
care se acord\ fondurile de la stat [i
felul `n care se face promovarea `n
filmul românesc. Pe de alt\ parte,
personaje ca Sergiu Nicolaescu
continu\ s\ aduc\ lumea `n
cinematografe. Orient Expres-ul �
am v\zut c`teva statistici � a fost un
succes de public. Ce se `nt`mpl\?

Publicul `nghite ceea ce i se d\, iar Sergiu
Nicolaescu tr\ie[te din gloria apus\ [i din
nume. Faptul c\ Orient Expres-ul a avut
spectatori se datoreaz\ `n primul r`nd cam-
paniei puternice de promovare. Totu[i, nici-
decum n-a reu[it s\ ajung\ la nivelul unui
blockbuster american.

Eu cred c\ ar fi public pentru filme bune,
dar nu exist\ filmele pentru ipoteticul public
de filme bune. {i exist\ foarte multe filme
necomerciale, at`t europene, c`t [i ameri-
cane, care nu se difuzeaz\ la noi. Atunci,
toat\ discu]ia aceasta n-are rost. Din mo-
ment ce nu se difuzeaz\, n-o s\ fie nici
public. Din moment ce se difuzeaz\ numai
filme americane comerciale [i Sergiu Ni-
colaescu, publicul va merge la filmele acestea.

Deci [i filmele necomerciale
au nevoie de o promovare.

Aici e `n primul r`nd vina distribuitorilor de
filme independente sau de art\. ~ns\ `i
`n]eleg [i pe ei: `n România nu prea exist\
mijloacele pentru a face o campanie agresiv\
[i, `n plus, exist\ [i riscul s\ te treze[ti cu
doar cinci spectatori `n sal\.

Ce [anse mai au atunci filmele
documentare sau chiar
scurtmetrajele pe pia]a româneasc\?

Singura speran]\ efectiv\ pentru scurtmetraj
[i documentar [i alte genuri �marginale� e
televiziunea. {i `n Europa, [i peste tot ele
tr\iesc din televiziune. Rar se proiecteaz\ la
cinematografe sau la festivaluri, rar scurt-
metrajele sau documentarele se difuzeaz\ `n
re]elele comerciale de cinema. Televiziunea
r\m`ne singura speran]\.

Televiziunea public\? Televiziunile
particulare vor s\ fac\ rating, iar asta
nu se petrece `n nici un caz atunci

c`nd difuzeaz\ film de art\,
scurtmetraj sau documentar.

Exact. ~ns\ [i televiziunile culturale ar fi
ideal s\ aib\ programe de scurtmetraje [i de
documentare [i s\ pl\teasc\ bine pentru ele.
De exemplu, canalul �Arte� pl\te[te pentru
minutul de difuzare ni[te sume care te mo-
tiveaz\ s\ lucrezi [i s\ te dedici exclusiv

documentarului, scurtmetrajului, filmului `n
sine. ~n schimb, la noi te insult\ cu o sum\
ridicol\ pentru un film la care ai muncit luni
de zile, cu un buget de 50 de mii de euro,
oferindu-]i-se `n schimb 200 de euro pentru
o difuzare.

Cu toate acestea, de multe ori
accep]i, fiind con[tient c\ e singura
form\ de promovare.

Nu numai c\ accep]i, uneori o faci chiar [i
gratis. P`n\ nu se pun la punct lucrurile
acestea, p`n\ nu exist\ un sistem de achizi-
]ionare a filmelor... mai e de lucru.

Din punctul de vedere al promov\rii
ar trebui ca scurtmetrajul sau
documentarul s\ ajung\ [i s\ fie
�orientate� c\tre publicul larg sau e
mai bine s\ fie destinate exclusiv
unuia specializat?

Cred c\ ar fi bine s\ ajung\ la publicul larg.
~n fond, diferen]a `ntre scurtmetraj [i lung-
metraj de fic]iune const\ `n aceea c\ scurt-
metrajul e mai scurt. At`t. Tematica nu e deloc
dificil\, iar pentru spectator nu exist\ nici-
decum mari diferen]e. Cred c\ un program
de [ase-[apte scurtmetraje combinate `ntr-un
lungmetraj ar putea s\ aib\ mult mai mult
succes dec`t un lungmetraj mediocru. La un
program de genul acesta dai peste un scurt-
metraj prost care dureaz\ 20 de minute, dar
te g`nde[ti c\ se termin\ [i poate va urma
altul care va fi mai bun. La un lungmetraj
prost ai doar dou\ variante: rezi[ti p`n\ la
cap\t sau ie[i din sal\. Am observat c\ la
festivalurile din str\in\tate programele de
scurtmetraj au foarte mare succes la public.

O variant\ de �`ns\n\to[ire� a sistemului
din cinematografia româneasc\ este ini]iativa privat\.
V\ `ntreb asta pentru c\ s`nte]i asociat la casa
de produc]ie Mobra Films, care func]ioneaz\ f\r\
vreun ajutor de la stat: e rentabil\, ave]i profit?

(R`de) Ideal ar fi s\ ias\ pe profit. Bine ar fi s\ ias\ pe zero. La
noi, p`n\ acum, dac\ tragem linie, cred c\ a ie[it cu profit pentru
c\, de[i ini]ial ne propuseser\m s\ facem doar proiectele noastre
prin intermediul casei de produc]ie, am avut [ansa s\ vin\ cineva
cu o ofert\ s\ coproducem un lungmetraj german [i n-am putut s\
spunem nu, chiar dac\ la `nceput ni s-a p\rut c\ nu s`ntem
preg\ti]i pentru un astfel de proiect. Am mai avut [i alte c`teva
mici proiecte [i, din p\cate [i poate [i din fericire, am lucrat mai
mult alte proiecte dec`t pe ale noastre.

~n afar\ de astfel de ini]iative private,
putem considera [i sponsorizarea o solu]ie?

Nu cred c\ `n România se poate pune `n practic\, mai ales c\ � o
[tim cu to]ii � sponzorizarea nu e o investi]ie. Iar `n film, sponso-
riz\rile s`nt doar o parte infim\ din bugetul `ntreg.

{i dac\ ar fi s\ o lu\m punctual, care ar fi problemele
�sistemului�? Iat\, acum avem parte [i de o nou\ lege a
cinematografiei.

Totul e o problem\. Trebuie s\ o lu\m de la zero. De la legea cine-
matografiei � recent modificat\ � la aten]ia pe care trebuie s\ o
aib\ autorit\]ile [i breasla `n ceea ce prive[te aplicarea [i
respectarea ei, crearea unei infrastructuri... Nu s`nt s\li, dac\ s`nt
s\li s`nt proaste, s`nt c`teva mall-uri, nu exist\ `ns\ distribu]ie pentru
filme, televiziunile nu pl\tesc procentul pe care trebuie s\-l pl\-
teasc\ la Centrul Na]ional al Cinematografiei, nu se sprijin\ filmul
documentar, [coala nu e cine [tie ce...

Ce se `nt`mpl\ cu [coala?

Nu ]ine pasul cu celelalte [coli de film. Sistemul e `nvechit. Eu am
terminat `n �98 [i era tot cam a[a. De exemplu, nici nu putea fi
vorba despre o bibliotec\ de film. Avea cel mult 200 de filme obo-
site [i pr\fuite [i nicidecum o baz\ de date `n care un student dor-
nic s\ caute filme ar fi avut [anse prea multe. Altfel, nici vorb\ de
CD-uri, DVD-uri [i alte lucruri care s`nt elementare `ntr-o [coal\
de film. S`nt convins c\ nici acum un student nu se poate duce la bi-
bliotec\ s\ vad\ nu [tiu care film din 1930. {i de aici `ncepe totul.

�C`nt\m unde ne sim]im
bine [i unde publicul
[tie la ce vine�

~n turneele Nightlosers din
str\in\tate, vi s-a `nt`mplat s\
`nt`lni]i [i un public reticent la
�muzica româneasc\�?

N-am avut surprize de genul acesta `n nici
o ]ar\. Nici `n Norvegia, nici `n Scandi-
navia... {i `n Albania am fost primi]i
foarte, foarte bine, poate chiar mai bine
dec`t `n alte locuri. Publicul de blues, jazz
[i alte muzici de acest tip e cam la fel
peste tot. Poate c\ publicul de jazz din
România e mai pu]in educat dec`t cel din
America, `ns\ asta e, `ntr-un fel, normal.

Din acest punct de vedere, `n
România, Nightlosers `ncape doar
`n cluburile mici?

~n Norvegia am c`ntat la un festival cu
vreo 10.000 de spectatori. Aici, e adev\-
rat, ne place s\ c`nt\m mai mult `n cluburi
mici, pentru c\ a[a ne este mai aproape
publicul. ~n plus, [tim c\ publicul nostru
nu este at`t de mare `nc`t s\ umplem s\li de
sport sau stadioane, drept care r\m`nem
unde ne [i sim]im bine [i unde [i publicul
[tie la ce vine, unde nu facem parte dintr-o
�salat\� din asta de trupe [i stiluri.

Trupa Nightlosers este format\ din Hanno Höfer (voce, chitar\, muzicu]\),
Octavian �B\ril\� Andreescu (chitar\ bass), Lucian Gioarga (baterie),
Jimi �El Lako� (chitar\, vioar\), Geza Grunzo (clape), Aladar �Ali� Putsai (]ambal),
Nicu Pandrea (frunz\, ocarin\)

�Trebuie s\ o lu\m de la zero, `ncep`nd
cu legea cinematografiei�

`ntrebarea moarte n-are interviu

Alex. Leo {erban,
Hanno Höfer [i Mariana Lu]\

`n clubul Blackout din Ia[i,
la Luna filmului documentar

din noiembrie 2005

! ~n 2002,
scurtmetrajul
Ajutoare
umanitare este
selec]ionat la
Festivalul de
Film de la
Cannes, `n
sec]iunea
�Kodak
Showcase�

! Ajutoare
umanitare
ob]ine premii
importante la
festivalurile de
film de la
Clermont-
Ferrand,
Montpellier,
Cottbus [i
Milano

! Scurtmetrajul
Dincolo este
premiat la
festivalurile de
film de la
Montpellier,
Bucure[ti [i
T`rgu-Mure[

! Lucreaz\ ca
realizator [i
produc\tor
pentru
televiziunea
german\ ARD

! ~ntre 1986 [i
1988 este actor
la Teatrul
German de
Stat din
Timi[oara

! Din 1994 p`n\
`n 2002 joac\
`n diverse
proiecte de
scurtmetraj,
printre care
Mariana, `n
regia lui
Cristian
Mungiu, Cu
taxiul, cred�,
`n regia lui
Manuel Srbin,
M`na lui
Pauli[ta [i
Zapping,
regizate de
Cristian Mungiu

! A compus
muzica pentru
scurtmetrajele
Mariana, M`na
lui Pauli[ta,
Nici o
`nt`mplare [i
Turkey Girl, `n
regia lui
Cristian
Mungiu, [i
pentru
lungmetrajul
Occident,
regizat tot de
Cristian Mungiu

! ~n 1994 a
`nfiin]at trupa
de blues
Nightlosers,
care
concerteaz\ cu
succes, de
zece ani, `n
]ar\ [i `n
str\in\tate

! ~mpreun\ cu
Cristian Mungiu
[i Oleg Mutu a
`nfiin]at casa
de produc]ie
Mobra Films
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Rezultatele Barometrului Cultural 2005 (II)

Corina {uteu, Oana Radu

~n acest sens, realizarea permanent\
a unor statistici, sondaje [i analize
calitative de c\tre un Centru de

studii trebuie [i poate s\ produc\ o
foarte necesar\ munc\ de sistematizare
[tiin]ific\ a ceea ce se `nt`mpl\, de
fapt, `n domeniul cultural `n România,
dincolo de aprecierile noastre empiri-
ce, [i s\ provoace o reconsiderare a
liniilor strategice de politic\ a culturii.
Cum exist\, pentru moment, pu]ine
date [i analize aprofundate `n România,
munca este enorm\. Credem `ns\ c\
succesul intelectual [i valoarea ad\u-
gat\ a acestei munci ar fi tocmai ie[irea
din improviza]ia conceptual\ `n care
politicile culturale se produc `nc\ ast\zi
[i conectarea lor cu direc]ii de ac]iune
[i cu practici decizionale modernizate
[i emancipate nu numai fa]\ de siste-
mul comunist, dar [i fa]\ de cel postbe-
lic `n Europa.

Recent-lansatul Barometru de Con-
sum Cultural 2005, ca prim sondaj mai
amplu realizat de CSCDC care [i-a
propus s\ analizeze �infrastructura de
distribu]ie, nevoile culturale [i con-
sumul de bunuri [i servicii culturale�,

`ncearc\ s\ ini]ieze aceast\ munc\ de
acumulare de date primare pe baza c\-
rora se pot face o serie de analize
relevante privind practicile de consum
cultural din România. Studiul este `ns\,
pentru noi, un exemplu revelator pentru
a detecta, la un nivel mai general, ce
fel de informa]ie este necesar\, ce fel
de cercetare trebuie f\cut\ [i cum ar
trebui folosite rezultatele acesteia pentru
ca acest Centru de studii s\ `[i ser-
veasc\ `ntr-adev\r misiunea.

Un prim aspect critic ]ine de
obiectivele, instrumentele [i resursele
disponibile la care Barometrul face
apel pentru a ob]ine informa]ii privind
subiectele vizate. Care este modul de
alegere a tematicilor, care s`nt metodo-
logia, timpul alocat realiz\rii acestuia,
care s`nt echipa de cercet\tori [i ex-
pertiza ei `n problematica sectorului
cultural actual din România [i a tema-
ticii abordate? Metodologia [i rezulta-
tele preliminare ale studiului, realizat
`ntr-un timp foarte scurt (trei luni),
ridic\, din punctul nostru de vedere,
c`teva probleme. Asemenea studii nu se
pot realiza `n c`teva luni, de o echip\
recent format\ [i f\r\ experien]\ `n do-
meniul cultural, f\r\ a risca rezultate
pu]in fiabile [i care s\ nu r\spund\

nevoilor reale. Metodologia ar fi tre-
buit conceput\ prin consultarea prea-
labil\ a actorilor culturali, singurii ca-
pabili s\ furnizeze parametrii necesari
unei identific\ri a indicatorilor interni
ai sistemului cultural românesc din
2006. De asemenea, o folosire mai
constant\ a expertizei altor organiza]ii
care au realizat studii similare `n Eu-
ropa ar fi fost binevenit\.

Fiindc\ f\r\ acest tip de abordare ne
putem pune `ntrebarea legitim\: `n ce
m\sur\ s`nt analizele realizate `ntr-a-
dev\r cele relevante [i datele oferite cele
sigure? Dac\ Centrul dore[te [i poate
s\ fac\ ac]iuni de cercetare, el are da-
toria s\ respecte criteriile [i parametrii
[tiin]ifici pe care [tiin]ele umane le
respect\ `n disciplinele sale consoli-
date; ne `ntreb\m dac\ un istoric sau
un antropolog serios ar considera [tiin-
]ific valabil un barometru realizat `n
condi]iile celui pentru cultur\. Ne `n-
treb\m, dar r\spunsul `l [tiu mai bine
dec`t noi conduc\torii, mai mult dec`t
stimabili, ai Centrului. Dac\ `ns\ Cen-
trul dore[te s\ fac\ ac]iuni de mar-
keting [i de vizibilitate `n pofida se-
riozit\]ii cercet\rii, atunci misiunea lui
risc\ s\ fie compromis\ `nc\ din fa[\.

O alt\ problem\ ]ine de concluziile
sondajului [i de conectarea sa cu
sectorul cultural. Accesul la cultur\, spre
exemplu, este des invocat `n analizele
f\cute pe baza datelor ob]inute, discu-
t`ndu-se despre diferen]ele sau asem\-
n\rile la nivel de nevoi [i de consum
`ntre spa]iul urban [i rural. Despre ce
fel de acces vorbim `ns\? Dac\ ne ui-
t\m la experien]a Europei occidentale,
`n]elegem c\ lucrurile s`nt mult mai
nuan]ate. Astfel, dup\ aplicarea timp de
decenii `n Europa occidental\ postbe-

lic\ a politicilor culturale de acces �
prin crearea extensiv\ a unor institu]ii
[i �echipamente� culturale �, evaluarea
impactului lor real asupra culturaliz\rii
democratice a cet\]enilor � obiectivul
declarat al acestora � a demonstrat efi-
cien]a cantitativ\ sc\zut\ a acestor po-
litici. Exist\, astfel, o problem\ legat\
de iner]ia social\ care face ca acelea[i
clase s\ fie `n c\utarea unui acces pri-
vilegiat la cultur\, dezvoltarea ex-
tensiv\ a infrastructurii nefiind `nso]it\
de o cre[tere pe m\sur\ a consumului
[i a particip\rii cet\]enilor.

~n aceste condi]ii, o concluzie a
Barometrului precum �Dac\ infrastruc-
tura cre[te cantitativ, este de presupus
c\ [i participarea cre[te, sporind astfel
[i resursele pentru operatorii culturali�
este profund contestabil\, din dou\
puncte de vedere. Primul, cel men]io-
nat mai sus, legat de acces; vorbind
despre diferen]ele dintre mediul urban
[i rural, apreciem c\ problema nu este
a accesului, ci a decalajului de mijloa-
ce, care nu mai permite nici o form\ de
acces la bunul cultural. Iar acest de-
calaj are motive mult mai profunde [i
presupune o ac]iune mult mai
complex\ dec`t dezvoltarea cantitativ\
a infrastructurii. Al doilea, legat de re-
sursele operatorilor culturali � dezvol-
tarea infrastructurii culturale a presu-
pus `ntotdeauna [i s-a bazat pe o cre[-
tere a sprijinului din bani publici;
aceast\ investi]ie aduce la r`ndu-i re-
surse, `ns\ de alt\ natur\ [i mai dificil
de evaluat. A a[tepta cre[terea venituri-
lor operatorilor doar printr-o dezvol-
tare extensiv\ este cu at`t mai nerealist
`n contextul românesc, [i cu at`t mai
mult `n mediul rural, unde veniturile
sc\zute s`nt prohibitive pentru mul]i `n

ceea ce prive[te cel mai banal consum
cultural.

~n fine, care va fi eficacitatea, care
ar fi impactul studiului asupra secto-
rului? Odat\ ce Barometrul exist\, este
important ca rezultatele lui s\ fie dis-
cutate cu sectorul cultural, `n]eles
`ntr-un sens foarte larg. Un asemenea
centru de cercet\ri are, credem, un rol
`n m\sura `n care el se `nscrie `ntr-o
ac]iune de reflec]ie mai larg\. Este de
aceea fundamental de construit, `n mo-
mentul de fa]\, releul `ntre rezultatele
studiilor realizate [i sectorul cultural
care s\ poat\ beneficia [i integra aceste
rezultate.

Partizani ai unor critici construc-
tive, vrem s\ sper\m c\ cele spuse mai
sus vor participa la reconsiderarea pe
viitor a demersului [tiin]ific at`t de pre-
]ios pe care acest Centru de cercet\ri
l-a ini]iat [i la a[ezarea acestui demers
pe bazele metodologice serioase pe ca-
re filosofia de existen]\ a unei astfel de
institu]ii le merit\.

Corina {uteu este pre[edinte al Asocia]iei
ECUMEST, consultant [i trainer
independent `n domeniile cooper\rii
culturale interna]ionale [i profesor `n
politici culturale comparate `n Europa,
editor al c\r]ii Arts, politics and change,
Amsterdam, 2005, [i autor, printre altele,
al Overview of developments in Central and
Eastern Europe between 1990/ 2003 [i
Another brick in the wall. Cultural
management education in Europe,
Amsterdam, 2006.

Oana Radu este director de programe al
ECUMEST, autor a numeroase articole [i
studii `n domeniul politicilor culturale
sud-est europene.

�Suplimentul de cultur\� continu\ `n
acest num\r s\ v\ prezinte comen-
tarii pe marginea primului Barometru
de Consum Cultural realizat `n
România. Rezultatele acestuia au
ap\rut `n premier\ `n num\rul trecut
al publica]iei noastre [i au constituit
principalul subiect de dezbatere `n
paginile de cultur\ ale cotidienelor.

Barometrul a fost realizat de
recent-`nfiin]atul Centru de Studii [i
Cercet\ri `n Domeniul Culturii
(CSCDC) � din cadrul Ministerului
Culturii [i Cultelor �, condus de Liviu
Chelcea. De[i nu are preten]ia de a fi
complet, studiul de fa]\ reprezint\
una dintre primele `ncerc\ri ale unui
Minister al Culturii postdecembrist de
a sonda opinia public\ `n privin]a
consumului cultural.

Dosar realizat de Emilia Chiscop

Ce gusturi are România cultural\

Crearea, la `nceputul anului 2005, a Centrului de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul
Culturii este o ini]iativ\ extrem de important\ [i de necesar\ `n spa]iul cultural
românesc. Necesitatea unor studii statistice [i a unei observa]ii sistematice, aplicate,
asupra fenomenului cultural, ca baz\ pentru `n]elegerea practicilor culturale [i pentru
fundamentarea unor politici publice, este evident\. Experien]a Asocia]iei ECUMEST o
arat\: la ini]ierea [i pe parcursul dezvolt\rii programului regional Policies for Culture,
menit s\ amelioreze dinamica participativ\ `ntre actorii publici, cei ai societ\]ii civile
[i cei ai parlamentului `n desenarea politicilor culturale coerente, lipsa unor date
fiabile pe care aceste politici s\ se bazeze a revenit constant, `n toate ]\rile din
regiune, ca un obstacol major `n conceperea unor m\suri politice relevante.

Barometrul de Consum Cultural � m\sur\ pentru m\sur\ `n politicile culturale
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Raluca Nagy,
Doctorand `n antropologie,
Université Libre de Bruxelles

Analiza de mai jos evalu-
eaz\ �la prima vedere�
`n ce m\sur\ oamenii

s`nt dispu[i s\ investeasc\ `n
conservarea [i men]inerea obiec-
tivelor de patrimoniu cultural si-
tuate `n proximitatea lor. Pro-
gramele care sus]in patrimoniul
cultural nu se bazeaz\ (sau nu ar
trebui s\ se bazeze) pe procesul
de conservare, ci mai degrab\
pe poten]ialul economic [i so-
cial al monumentelor. Nu mai
este o noutate pentru nimeni c\
patrimoniul cultural este o surs\
de �valoare ad\ugat\� pentru

economia na]ional\. Integrarea
patrimoniului cultural `n econo-
mie [i `n politicile de dezvoltare
are un impact substan]ial asupra
economiei locale.

Problema frecvent\ a politi-
cilor de dezvoltare este conside-
rarea exclusiv\ a valorii comer-
ciale a unei resurse de patrimo-
niu cultural. Patrimoniul impli-
c\ o serie de valori non-comer-
ciale care trebuie `n]elese [i es-
timate: identitate cultural\, re-
la]ia `ntre participarea cultural\
[i sentimentul apartenen]ei la o
comunitate. Participarea cultu-
ral\ `i ajut\ pe oameni s\ se i-
dentifice cu comunitatea `n care
tr\iesc, `ncuraj`nd astfel leg\turi
sociale care construiesc buna
func]ionare a unei societ\]i, din-
colo de c`[tigul economic vizibil.

~ntrebarea este `n ce m\sur\
comunit\]ile se implic\ activ `n
problema patrimoniului cultu-
ral. Una dintre problemele insti-
tu]iilor care lucreaz\ `n dome-
niul ocrotirii patrimoniului este
implicarea activ\ a autorit\]ilor
locale, a comunit\]ilor [i a locu-
itorilor, adic\ a celor care au
contact frecvent cu patrimoniul,
`n cunoa[terea [i p\strarea mo[-
tenirii culturale.

~nainte de prezentarea efec-
tiv\ a datelor trebuie s\ clarific
no]iunea de patrimoniu a[a cum
am g`ndit-o `n aceast\ cerce-
tare; fiecare `ntrebare legat\ de
obiectivele de patrimoniu a
f\cut referire explicit\ la monu-
mente, m\n\stiri istorice, situri
arheologice [i cet\]i. Muzeele
au fost tratate `ntr-o sec]iune se-
parat\ pentru o analiz\ specific\.

Cifrele
r\m`n  surprinz\toare

~ntreba]i despre contribu]ia ma-
terial\ la restaurarea unui obiec-
tiv de patrimoniu din vecin\tate,
60% din responden]i au consi-
derat c\ aceasta este o idee
bun\, doar 7% apreciind c\ este
o idee proast\. Datele s`nt `ntr-o
anumit\ m\sur\ contraintuitive,
`n sensul c\ am spune c\ popu-
la]ia este dezinteresat\ de obiec-
tivele de patrimoniu. Este ade-
v\rat c\ atunci c`nd problema
s-a pus concret printr-o `ntreba-
re suplimentar\ referitoare la
plata unor taxe pentru reamena-
jare sau `ntre]inere, procentul de
mai sus aproape s-a `njum\t\]it.
Doar 26,24% din cei `ntreba]i
s-au mai declarat dispu[i s\ pl\-

teasc\. Cu toate acestea, cifrele
r\m`n surprinz\toare.

C`nd au fost `ntreba]i despre
suma maxim\ pe care ar fi dis-
pu[i s\ o pl\teasc\ pentru `ntre-
]inerea/ restaurarea/ conserva-
rea unui obiectiv de patrimoniu
din zon\, suma medie aproxi-
mativ\ declarat\ de responden]i
a fost de 600.000 ROL pentru
un an, o sum\ considerabil\,
peste cifra pe care o estimam
`naintea cercet\rii.

Un alt rezultat surprinz\tor,
a[ `ndr\zni s\ spun �`mbucu-
r\tor�, care sus]ine dispozi]ia
locuitorilor de a se implica, este
cel legat de atribuirea responsa-

bilit\]ii. ~ntr-o list\ cu actorii
sau institu]iile posibile care ar
trebui s\ se ocupe de aceste obiec-
tive de patrimoniu, pe primul
loc s`nt plasa]i locuitorii, urma]i
de autorit\]ile locale.

Rezultatele cercet\rii arat\
c\ localnicii se consider\ respon-
sabili [i s`nt dispu[i s\ se im-
plice activ [i financiar `n sus]i-
nerea patrimoniului cultural; ca
o concluzie, problema ar putea
fi mai degrab\ slaba comunicare
`ntre persoanele, organiza]iile [i
institu]iile care ar trebui s\
colaboreze la activit\]ile legate
de obiectivele de patrimoniu
cultural.

Una dintre concluziile
relevate de Barometrul de
Consum Cultural, realizat de
recent `nfiin]atul Centru de
Studii [i Cercet\ri `n
Domeniul Culturii (CSCDC) [i
prezentat publicului de
cur`nd prin intermediul
�Suplimentului de cultur\�, a
fost formulat\ net de Sorin
Antohi `n sec]iunea
consacrat\ de ultimul num\r
din �22� aceluia[i
eveniment. Mai degrab\
dec`t cu o �cultur\ român\�
unic\ � o abstrac]ie sau
�fic]iune simbolic\� cum `i
zice Antohi, util\ `n
construc]ia identitar\ �,
avem de-a face, de fapt, `n
România concret\ de azi, cu
mai multe culturi.

Marius Laz\r, sociolog,
conferen]iar la Facultatea de
Sociologie [i Asisten]\ Social\,
Universitatea �Babe[ Bolyai�

Este vorba, pe de o parte, despre
diferen]ele reale `n perceperea [i
asumarea func]iilor integrative

social propuse de elitele intelectuale
sub forma culturii na]ionale unice, tota-
lizante; adic\, mai cur`nd, de un r\s-
puns social la aceast\ ofert\ mai mult
sau mai pu]in oficializat\ de cultur\.
~ntr-adev\r, cultura nu este doar ceea

ce se propune a fi asimilat de c\tre
ofertant, `n termenii prescri[i de el [i
cu respectarea strict\ a �instruc]iunilor
de folosire� ale produc\torului, ci [i �
la destinatar � felul `n care produsul
este utilizat. Acesta este dependent de
context: deosebirile de v`rst\, sex,
venit, educa]ie, status, zon\ reziden-
]ial\ sau capital cultural (mo[tenit sau
achizi]ionat) condi]ioneaz\ accesul la
bunurile culturale [i produc moduri spe-
cifice de `nsu[ire a acestora [i de con-
sum, respectiv practici [i stiluri cultu-
rale `nr\d\cinate `n moduri de via]\
articulate distinctiv. Chiar dac\ acestea
pot p\rea, finalmente, cu totul impro-
prii pentru creatori, ele s`nt nu mai pu-
]in reale, `n calitate de componente ale
circuitului cultural. Pe de alt\ parte,
putem vorbi despre nevoile de consum
pe care [i le afirm\ destinatarul `nsu[i,
cele care fac, `n cele din urm\, din con-
sumator un produc\tor artizanal, plasat
uneori `n mediul s\u de provenien]\, la
concuren]\ cu produc\torii �legitimi�.

Ofertele  culturale  tind
s\  devin\  �imperialiste�

Dispre]uite adesea de o parte a creato-
rilor de �cultur\ major\�, cerin]ele ne-
acoperite ale diferitelor segmente ale
publicului s`nt apoi v`nate de alte dou\
tipuri de antreprenori. Unul este propa-
gandistul politic, care manevreaz\
institu]ional pentru a propune masei
modele de adev\rat �artizanat popular�
[i de �cultur\ folcloric\ reprezenta-
tiv\�, menite s\ fondeze o uniformitate
ideologic\ pentru a o face s\ devin\
u[or manipulabil\. Cel\lalt este �indus-
tria[ul� cultural � adic\ produc\torul
de bunuri culturale de mas\, pe care le
insereaz\ `ntr-un circuit economic unde
artizanul, `ncet, `ncet, dispare, iar pro-
dusul s\u personalizat este sufocat
progresiv de logica comercial\ a

optimului rela]iei calitate-pre]. ~ntr-o
zon\ `n care se produce din ce `n ce
mai mult [i mai ieftin, abunden]a de pe
pia]\ creeaz\ doar o iluzie de diver-
sitate, fiindc\ ceea ce se vinde `n rea-
litate este un substitut a c\rui valoare
de `ntrebuin]are const\ doar `n faptul c\
e ieftin [i la `ndem`n\ (deci... co-
mercial) � iar ceea ce se multiplic\ este
precaritatea satisfac]iei pe care o poate
furniza un produs cultural golit de sem-
nifica]ie.

De remarcat c\ toate aceste oferte �
[i cea a culturii de elit\, [i cea ideo-

logizat\, [i aceea a industriilor de mas\ �
tind s\ fie totalizante [i s\-[i aproprie
`ntreaga pia]\ de bunuri simbolice, s\
vorbeasc\ `n numele unui ipotetic
�mare public� [i s\ traduc\ `n egal\
m\sur\, fiecare, c`te un proiect omoge-
nizator. Toate tind s\ estompeze dife-
ren]ele majore la nivelul popula]iei, s\
devin\ �imperialiste� `ntr-un mod de a
subzista tautologic: cultura condi]io-
nat\ ideologic e o bucl\ doar `n meca-
nismul de autoreproduc]ie a elitelor;
comercialul se vinde pentru c\ e co-
mercial, iar la antipod � [i simetric, �

�cultura pentru cultur\� este o cultur\
pentru cei cultiva]i. Toate, de fapt, re-
produc implicit un mod de domina]ie
bazat pe inegalit\]ile `ntre diferitele
segmente sociale care, la nivelul cul-
turii de elit\, se exprim\ simbolic prin
�etnocentrismul literat� (Gérard Mau-
ger) autopromovat ca model de `mpli-
nire uman\, iar la nivelul culturii de
mas\, prin circula]ia bunurilor [i pu-
tere de consum comercial. S\ nu uit\m
deci c\, `n cele din urm\, `nsu[i cu-
v`ntul �cultur\� este uzual doar `n
vocabularul celor instrui]i...

Chestionarul cercet\rii a con]inut mai multe `ntreb\ri referitoare la
rela]ia dintre comunit\]i [i obiectivele de patrimoniu cultural. O
parte din datele Barometrului de Consum Cultural vor folosi unei
analize detaliate ulterioare, care `[i propune s\ identifice
poten]ialul patrimoniului cultural pentru dezvoltarea economic\.
Rezultatul acestei cercet\ri, ce va fi efectuat\ `n 2006, va consta
`ntr-o clasificare a siturilor patrimoniului cultural `n func]ie de
poten]ialul lor pentru dezvoltare local\ [i o serie de politici [i
recomand\ri `n acest sens. Unul dintre obiectivele principale ale
unui astfel de studiu este s\ identifice preferin]ele locale legate de
patrimoniul cultural [i factorii care determin\ implicarea la nivel
local `n men]inerea [i/ sau restaurarea acestor resurse prin
`n]elegerea efectelor asupra bun\st\rii gospod\riilor.

�Care dintre urm\toarele, din lista de mai jos, ar trebui s\
fie responsabile/ responsabili de `ngrijirea [i finan]area

obiectivelor de patrimoniu? (prima op]iune)�

Locuitorii

Autorit\]ile locale

Ministerul Culturii [i Cultelor

Autorit\]ile jude]ene

Uniunea European\

Biserica

Nu [tiu

%

32.07

26.09

21.72

11.44

0.58

0.51

7.58

Este popula]ia indiferent\ fa]\ de obiectivele de patrimoniu?

Cristi Puiu a reu[it
performan]a de a ajunge
pe locul 7 `n topul celor mai
cunoscu]i regizori rom=ni

�Culturile române� dup\ comunism. Exerci]ii de stil
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Interviu realizat de
Liviu Chelcea

S`nte]i specializat\ `n politici
culturale. Care s`nt temele
recente din domeniul acesta [i
care s`nt priorit\]ile?

O prim\ problem\ foarte discutat\
este cea legat\ de defini]ia culturii.
Ce politici culturale abord\m [i pe
baza c\rui concept. Prin tradi]ie,
ministerele culturii, `n special cele
din ]\rile din Estul Europei, dar nu
numai, au fost de fapt nu ministere
ale �culturii�, ci ministere ale arte-
lor. Zona de activitate era compus\
din art\, crea]ie contemporan\ [i
mo[tenire cultural\. ~n principiu,
numai art\ de elit\ [i, `n plan se-
cundar, tradi]ii, mai pu]in me[te[u-
guri [i mai mult folclor, `n general
c`ntece sau dansuri� Concep]ia a-
ceasta, `ncet, `ncet, de prin anii
�80 a `nceput s\ se schimbe dato-
rit\ mai multor organiza]ii, precum
UNESCO, evenimente [i lu\ri de
pozi]ie: Conferin]a Mondial\ Pri-
vind Politicile Culturale din Mexic
din 1982, Comisia Independent\
Mondial\ Pentru Cultur\ [i Dez-
voltare, raportul intitulat Our Crea-
tive Diversity* care spune la un mo-
ment dat c\ majoritatea politicilor
culturale s`nt concentrate `nc\ pe
art\ [i mo[tenire, pe patrimoniu.
Aceast\ perspectiv\ trebuie s\ fie
extins\, s\ se dep\[easc\ momen-
tul acesta, s\ ne `ndep\rt\m de no-
]iunile monolitice de cultur\ na]io-
nal\, s\ accept\m diversitatea `n
ceea ce prive[te alegerile indivi-
duale [i practicile de grup. Asta `n-
seamn\ o sus]inere a arti[tilor, a
creativit\]ii, a artelor contempora-
ne, a experimentului, a inova]iei,
dar, `n egal\ m\sur\, aceasta `n-
seamn\ o l\rgire a sferei de cuprin-
dere a politicilor culturale, care s\
aib\ `n vedere mediul `n care crea-

]ia se poate dezvolta, iar arti[tii,
creatorii `[i pot da m\sura talentu-
lui lor.

~n Europa de Est, temele
despre care vorbi]i s`nt luate
`n considerare?

Teoretic sau declarativ, aceste te-
me, precum promovarea identit\]i-
lor culturale, acceptarea [i promo-
varea diversit\]ii, `ncurajarea parti-
cip\rii, se reg\sesc la nivelul poli-
ticilor culturale ale ]\rilor din Estul
Europei. {i `n România s-a vorbit,
`ntr-o anumit\ m\sur\, `ns\ destul
de mic\ p`n\ `n anul 2005, de alt-
fel, despre ceea ce `nseamn\ parti-
ciparea la via]a cultural\. Pentru c\
`ntre acces [i participare exist\
anumite diferen]e. De aceea, ele
s`nt considerate dou\ drepturi funda-
mentale ale omului. Accesul `n-
seamn\, evident, nu numai accesul
fizic, ci [i tot ce `nseamn\ facilit\]i
pentru diverse categorii de public

[i a[a mai departe. Participarea `n-
seamn\, de fapt, o alt\ abordare, o
deschidere c\tre public a institu]i-
ilor, a entit\]ilor care ofer\ diverse
bunuri [i servicii culturale [i o `n-
cercare de atragere a publicului ca-
re, `n mod normal, nu este consu-
mator de cultur\. Aici analizele f\-
cute la Centrul de Studii [i Cerce-
t\ri pot fi utile.

La acest tip de abordare s`nt
opinii precum acestea: �Bun,
dar cobor`m [tacheta
produsului cultural la nivelul
maselor?�. Ce se poate
r\spunde unor asemenea
critici?

Se poate r\spunde. ~n diverse ]\ri
din Estul Europei am auzit de
multe ori acest lucru. ~ns\ este loc
pentru toate formele de manifes-
t\ri. {i, `n orice caz, m\car expe-
rien]a ne arat\ c\ nu s`ntem noi
ultimii judec\tori ai valorii actului
artistic, noi, contemporanii acelui
act artistic, c\ ceea ce se considera
a fi art\ oficial\ a devenit uitat\,
ignorat\ complet `n istoria artelor
`n general, dar ceea ce nu era
acceptat [i nu era `n]eles `n mo-
mentul cre\rii a devenit art\ de
referin]\ pentru perioada respecti-
v\. Mi se pare prezum]ios s\ ne
erij\m noi acum `n atoatecunosc\-
tori [i s\ hot\r`m ce este art\ de
`nalt nivel, ce va reu[i s\ treac\ `n
timp [i s\ r\m`n\ `n con[tiin]a
uman\ [i ce nu va reu[i. Pe de alt\
parte, eu am o abordare poate pu-
]in mai �tehnicist\�: legea drep-
tului de autor nu face referiri la
valoare. Este protejat\ ca oper\ de
crea]ie intelectual\ orice oper\
care reprezint\ un efort intelectual
creator propriu, original. Care este
valoarea? Valoarea este dat\ de
pia]\. Iar pia]a, dup\ cum bine
[tim, fluctueaz\. Nu numai `n ceea
ce prive[te bunurile economice, ci
[i `n ceea ce prive[te bunurile cul-
turale. Legea dreptului de autor nu
vorbe[te despre oper\ ca [i capo-
doper\. Vorbe[te despre opere la
modul general. Capodoperele s`nt
altceva, dar beneficiaz\ de acelea[i
drepturi de protec]ie. Deci, din
punctul meu de vedere, politicile

publice trebuie s\ creeze un mediu
care s\ favorizeze creativitatea, di-
versele forme de expresie artistic\,
dup\ care pia]a, gustul publicului,
consumul cultural pot stabili care
s`nt cele ce au o circula]ie mai r\s-
p`ndit\ [i care ar putea s\ se trans-
forme `n, s\-i spunem, crea]ii de
mas\. Dac\ un bun cultural are o
r\sp`ndire destul de ridicat\, este
neap\rat un produs comercial? ~l
ignor\m pentru c\ are acest tip de
r\sp`ndire? Nu cred c\ opere de
valoare s`nt doar cele consumate [i
apreciate de un num\r foarte re-
str`ns de oameni.

Aici `ns\ se fac multe specula]ii
[i, de fapt, multe confuzii legate de
statutul bunului cultural. La nivel
european, ne-am luptat mult timp
[i am ob]inut c`teva succese legate
de acest statut al bunului cultural
ca o marf\ special\. Aceasta s-a `n-
t`mplat anul trecut la UNESCO, cu
ocazia adopt\rii, la Adunarea Ge-
neral\, a Conven]iei privind Di-
versitatea Cultural\, pentru prote-
jarea [i promovarea diversit\]ii de
con]inuturi. A fost reluat\ o mai
veche idee, potrivit c\reia bunurile
[i serviciile culturale nu pot s\ fie
considerate ca o simpl\ marf\, c\
au `n plus valen]e ce le disting de
celelalte bunuri [i servicii care s`nt
produse [i consumate de oameni.

Legat de aceste schimb\ri, va
`nsemna intrarea `n UE,
teoretic `n mai pu]in de un an,
mai mul]i bani pentru cultur\?

Pentru sectorul cultural, intrarea `n
UE `nseamn\ un singur lucru:
operatorii culturali vor trebui s\
`nve]e s\ construiasc\ proiecte care
s\ poat\ convinge poten]ialii finan-
]atori, fie Fondul Cultural, fie au-
torit\]ile locale, care au [i ele bu-
gete din care pot s\ fac\ finan]\ri,
fie finan]atorii externi, fie cei care
administreaz\ fondurile comunitare.
Asta `nseamn\ [i o responsabilizare.
A[adar, intrarea `n UE va `nsemna
[i intrarea `ntr-un sistem de com-
peti]ie, dar [i o responsabilizare a
operatorilor culturali.

* Documentul poate fi g\sit la
www.unesco.org/culture_and_devel
opment/ocd/ocd.html

Presa despre
Barometru

Rezultatele Barometrului de Consum
Cultural pe anul 2005, prezentate `n
premier\ `n edi]ia de s\pt\m`na trecut\
a �Suplimentului de cultur\�, s`nt
analizate `n principalele cotidiene
na]ionale.

Ministrul  Culturii  se  declar\  [ocat
de  rezultate

�Evenimentul
zilei� de miercuri,
18 ianuarie,
scrie: �Românii
nu citesc, nu merg la spectacole [i nu-[i cunosc
arti[tii, s`nt concluziile primei cercet\ri
sociologice `n domeniul culturii�. Rezultatele
studiului despre infrastructura, nevoia [i
consumul cultural l-au uimit pe ministrul Culturii,
Adrian Iorgulescu. Acesta, se precizeaz\ `n
�EVZ�, a declarat cu ocazia lans\rii oficiale a
Centrului de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul
Culturii (CSCDC) c\ i se pare de ne`nchipuit ca
tinerii care `nva]\ 10-12 ani limba român\ `n
[coal\ s\ aib\ mari dificult\]i `n a numi trei
scriitori români.

~n sondajul realizat de CSCDC, printre cei mai
cunoscu]i autori români au fost numi]i Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu sau Ion Creang\.
8,5% dintre responden]i nu au putut �nominaliza�
nici un autor român.

�Un  leu  pentru  Ateneu�

�Cotidianul� de
mar]i, 17
ianuarie, dedic\ o

pagin\ comportamentului cultural al românilor.
�La capitolul bani pentru cultur\, majoritatea
românilor `[i situeaz\ contribu]ia `ntre 0 [i 5% din
bugetul familiei. Chiar [i `n eventualitatea unei
abunden]e de timp liber, românii plaseaz\
activit\]ile culturale pe la sf`r[it.�

�Sondajele  anterioare  analizau  doar
segmente  restr`nse,  cum  ar  fi  cultura  scris\�

Directorul
CSCDC, Liviu
Chelcea,
comenteaz\
pentru �Gândul� de mar]i, 17 ianuarie: �~n acest
studiu, cultura scris\ e doar unul dintre domenii,
al\turi de teatru, cinema, muzic\ etc. Studiul e
ceva mai stufos, ne-am propus s\ analiz\m
inclusiv [i ce buget au românii pentru cultur\ [i
c`t timp dedic\ acesteia�. Directorul CSCDC mai
spune: �E greu de extras o concluzie, pentru c\
nu exist\ studii similare `n România. Nu [tim, de
exemplu, c`]i oameni au fost la teatru `n 2004, ca
s\ putem vedea evolu]ia, nu [tim c`te c\r]i aveau
românii acum trei ani. Ne lipsesc, de asemenea,
studiile similare din str\in\tate, cu care s\
compar\m datele�.

S\pt\m`nalul  �22�
a  publicat  un  supliment
despre  Barometrul  Cultural

O parte din echipa CSCDC,
directorul Liviu Chelcea,
Radu M\lureanu [i
cercet\torul Raluca Nagy,
semneaz\ `n �22� comentarii
ample pe marginea
comportamentului relevat de

recentul studiu. Textelor despre institu]iile de
cultur\ [i publicul lor, consumul [i nevoile
românilor, li se al\tur\, de asemenea, comentarii
pertinente ale sociologilor Marius Laz\r, Remus
Gabriel Anghel sau ale cercet\toarei Anda Becu].

Delia Mucic\, Secretar General al Ministerului Culturii [i Cultelor:

~n Estul Europei am avut ministere
ale artelor, nu ale culturii

Repere:

! Studii de drept; doctorat `n economie (2000)
! Activitate didactic\ (1996 � `n prezent): Cadru didactic asociat

la {coala Superioar\ de Jurnalism, Universitatea de Teatru [i
Film, Universitatea Hyperion, Universitatea de Arte din Belgrad;
Cursuri privind: Legisla]ia presei [i dreptul de autor, Legisla]ia
cultural\ [i drepturile de autor; Dreptul comunic\rii publice
audiovizuale, Management `n cinematografie

! (1994 � `n prezent) participare ca moderator ori expert la
numeroase conferin]e, seminarii, simpozioane [i workshop-uri
privind legisla]ia [i managementul cultural, legisla]ia media,
politicile culturale;

! Expert [i pre[edinte la grupuri de lucru la Consiliul Europei `n
domeniul drepturilor omului [i mass-media (1998-2002)

! Evaluator al politicilor culturale din Georgia, Bosnia [i
Her]egovina, Kosovo, Macedonia [i Malta pentru Consiliul
Europei (2000 � `n prezent)

! Cercet\tor [tiin]ific asociat la Institutul Na]ional de Cercet\ri
Economice, Academia Român\ (2003 � `n prezent)

! Func]ia de]inut\ `n prezent: Secretar General, Ministerul Culturii
[i Cultelor.

Publica]ii  (selec]ie):

! Ghid practic de proprietate intelectual\ `n domeniul artelor
vizuale, VIZART & Dominus Art, Bucure[ti, 1997

! Cultural Legislation. Why? How? What?, Consiliul Europei,
Strasbourg, 2002

! South-Eastern Europe: Cultural Regulation On The Making, `n
curs de apari]ie, Editura Funda]iei Culturale Europene,
Amsterdam



De vreo trei s\pt\m`ni,
cineva `ncearc\ s\ m\
conving\, `n chiar
paginile s\pt\m`nalului
nostru, c\ manelele ar fi
acum muzica repre-
zentativ\ [i inevitabil\
pentru lumea româ-
neasc\. Fiind compuse cu
talent �genuin�, mi se
spune, ele ar fi muzica de
toate zilele a mai tuturor,
chiar dac\ se mai ascult\
odat\ cu ele [i ceva
folclor, pop, valsuri,
muzic\ indian\ etc. Ar fi
imposibil de rezistat
acestui tzunami muzical
care a lovit poporul
nostru.

Manelele s`nt, mai r\u,
o �pandemie�, ca s\
spunem lucrurilor pe

nume! ~n plus, s`nt muzica de
�consum�, cea de v`nzare la
noile cooperative, muzica �de
mase�. Iar maselor populare,
cum se [tie, nu li te po]i opune.
S\ nu mai vorbim de consum

care � nu? � este motorina
Mercedesului capitalist. {i cine
s\ se opun\ consumului? Poate
Banca Mondial\. Iar dac\ i te
opui, e[ti doar un �c`rtitor�. Un
soi de intelectual dep\[it, ce
mai... Ba, mai mult, mi se
spune, a te opune invaziei mu-
zicii primitive, textelor stupide,
`ntr-un cuv`nt subculturii � [i
colegul meu cu rubric\ la ziar
este de acord s\ califice astfel
manelele �, a te opune prostului
gust care vrea s\ impregneze
p`n\ [i imnul na]iunii ar fi un
act �bol[evic�. Curioas\ `ncer-
care de a explica ofensiva civili-
za]iei mahalalelor `n ceea ce
risc\ s\ devin\, ar putea crede
un extraterestru, un r\zboi al
civiliza]iilor `n ligheanul balca-
no-dun\rean. C\ nu exist\ sc\-
pare ar mai dovedi-o statisticile
de v`nzare a discurilor pe pia]a
româneasc\, cople[itoare `n a
demonstra cine are dreptate. Nu
v\ `ntreb c`t de multe asemenea
statistici a]i v\zut `n pres\;
despre c`t de multe discuri de
muzic\ clasic\ se g\sesc pe
pia]a româneasc\ nici nu mai
pomenesc. Pe l`ng\ statistici, se
invoc\ [i cantitatea de lacrimi
isterice pe care le-ar st`rni con-
certele interpre]ilor de manele,

comparabil\, pentru mine, doar
cu cea v\rsat\ pe vremuri la ce-
naclul �Flac\ra� pe versurile ne-
muritoare �Tr\iasc\ Ceau[escu,
tr\iasc\ România, tr\iasc\ [i
poporul...�. Fiindc\ asta a v\zut
la televizor, mult\ vreme, gene-
ra]ia mea, [i nu invocatele con-
certe ale Beatles-ilor sau Rol-
ling Stones-ilor.

Una peste alta, ce mai, un nu
hot\r`t lui Mozart [i valorilor
intelectuale dep\[ite de tim-
puri! Aproape nici o dilem\ `n
demonstra]ie [i `n democra]ia
pentru manele; Cosa[ule, uit\-l
pe Schubert, pe �divinul� Mo-
zart! Adap\-]i armata de ca-
valerie la apa manelelor sau la
loc comanda! Indica]ii Filar-
monicii [i Operei române nu li
se dau, dar ar fi cazul, poate, s\
se adapteze [i ele muzicii ge-
nuin (dez)compuse. Fiindc\ for-
mule mai pu]in sau mai mult
ironic-vulgare, mai mult dec`t
mai pu]in teribiliste, despre
poporu� român �care s-a n\scut
cu Carmen `n gur\ [i a supt
lapte de la Faust� la ce altceva
pot s\ `ndemne? M\ `ndoiesc
c\ la o reflec]ie serioas\. Spre
deosebire de mai t`n\rul scri-
itor, n-am `ns\ absolut nici o
`ndoial\ c\ aniversarea de 250

de ani a na[terii manelelor nu se
va `nt`mpla [i c\, `ntr-un t`rziu,
ele se vor retopi `n praful din
care au ap\rut, pentru a l\sa lo-
cul altei muzici, altui grad de
civiliza]ie a românilor. P`n\ a-
tunci, `n lipsa unei organiza]ii
neguvernamentale, Music Rights
Watch, face]i loc fiecare ma[ini-

lor de sp\lat strada cultural\ [i
educa]iei muzicale a copiilor.

Dar, acum, c`nd ziua lui Mo-
zart e at`t de aproape, prefer s\-l
r\sfoiesc pe Sebastian [i s\ ci-
tesc despre �senza]ia fizic\ de a
m\ afla sub o bolt\ de sunete. E
o senza]ie de monumental, care
face pentru prima dat\ ca vorba
arhitectura sonor\ s\ nu fie

pentru mine o vorb\ goal\�. Se-
bastian, pentru care Mozart
suna at`t de �delicat [i melo-
dios�, impregnat de �o me-
lancolie suprem\� [i care era la
Filarmonic\ sau, simplu, `n as-
cultarea radioului �mereu [cu]
Enescu..., o sonat\ de Schu-
mann, una de Mozart, una de
Bach�. F\r\ sanchi!
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lovitur\ de teatru arta grea
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

Disear\, de la ora 19.00, se repet\.
A[tept`ndu-l pe Godot, un spectacol de
Silviu Purc\rete, pentru un domn care nu
se [tie dac\ apare. Oricum, e civilizat
domnul Godot. Dac\ nu vine, trimite pe
cineva care anun]\ c\ va veni la repeti]ia
de m`ine. {i din m`ine-`n-m`ine-pe-m`ine,
tot a[a, la nesf`r[it. Un copila[ dintr-o
poveste cu iepura[i-muzicieni, care c`nt\
`n fundal la pian, vioar\ [i violoncel,
prelunge[te a[teptarea. A fost odat\... o
cortin\ stacojie.

Silviu Purc\rete se joac\ inteli-
gent [i cu mult umor de-a teatrul
[i `i pune [i pe actori s\ uite c\

joac\ [i s\ se joace relaxat, dezinvolt [i
firesc. Cu alte cuvinte, remember pla-
ying, forget demonstration, `ntr-un spec-
tacol, cel mai rotund din România la
ora actual\, care decoje[te portocala
mecanic\ a a[tept\rii date aprioric. Nu
metafizica a[tept\rii `l intereseaz\ pe
Purc\rete, nu ceea ce se [tie, `n general,
despre gazonul ei, tuns la prima m`n\.
Circuitele vaselor sangvine ale a[tept\-
rii, vitalitatea sau, dimpotriv\, ner\b-
darea aproape nevrotic\ pe care o pro-
duce, `l preocup\ mai mult dec`t orice.
A[teptarea e ca o smoal\ care se `n-
tinde [i din care te a[tep]i oric`nd s\
]`[neasc\ o ureche de iepura[. Pentru

c\ Purc\rete e un cititor ludic, care
scoate din pasta textului imaginarul lui
intim, resortul lui substan]ial. Regizo-
rul g\se[te acro[ul textual de care a[-
teptarea s\ se ]in\ f\r\ nici un artificiu.
A[a cum g`nde[te Purc\rete specta-
colul, ideea e chiar `n miezul textului,
`n osatura lui. Doi b\rba]i vorbesc
continuu despre venirea unui al treilea
[i repet\ acelea[i replici, acelea[i mo-
mente, ca `ntr-un carusel care se mi[c\
ba mai repede, ba mai `ncet. A[a c\
Purc\rete imagineaz\ spectacolul ca o
]ev\rie de repeti]ii succesive, `n care
sufleurul e pe scen\ [i bate gongul.

Concretul fiec\rei situa]ii, rezol-
varea ei c`t mai simplu cu putin]\ [i
fentarea zglobiu-abil\ a conven]iei,
manevrat\ ca o minge din numerele de
circ, s`nt arterele mont\rii lui Purc\-
rete. Un spectacol-cristal, omogen, f\-
r\ fisur\, cu actori (Constantin Chiriac,
Virgil Flonda) care s`nt excelen]i [i
magnetici pentru c\ s`nt de o naturale]e
zdrobitoare, pentru c\ nu pluseaz\ [i
nu vor s\ demonstreze dec`t c\ au
`n]eles la perfec]ie ce au de f\cut. S\
fie, pur [i simplu, nu s\ arate, nu s\
joace. ~ntr-un text `n care, aparent, se
spun lucruri grele, Purc\rete se d\ cu
non[alan]\ pe toboganul fluid al sem-
nifica]iilor simple, `n/scrise `n vectorul

piesei-poem ciclic, [i g\se[te poante, la
propriu [i la figurat, pliate pe miezul
situa]iilor. Din Lucky (Pali Vecsei, ex-
trem de expresiv, varianta schilodit\ de
triste]e a unui bufon-hamal, asemenea
unui manechin `mpietrit care respir\
durere [i neputin]\) iese fum atunci c`nd
g`nde[te. Pe Pozzo (Cristian Stanca as-
cute deopotriv\ autoritatea zdrobitoare
a celui care de]ine puterea absolut\,
dar [i vulnerabilitatea unui biet orb, in-
terpret`nd, simul`nd [i disimul`nd fie-
care stare), Vladimir [i Estragon `l
sprijin\ minute `n [ir ca pe un corp i-
nert. Ei se sprijin\, la r`ndul lor, de
schelele-bra]e de fier ale unui decor `n
construc]ie, cadru locativ al a[tept\rii.

A[teptarea e un performance de mi-
niscenarii repetitive. De repeti]ii con-
centrice ale unui spectacol sferic.

Purc\rete e un marionetist care tra-
ge sforile repeti]iilor [i o face cu o fi-
ne]e hipnotic\, `ntr-un spectacol despre
a[teptare ca joc, despre roti]ele ie[irii [i
intr\rii `n rol.

P.S. La final apare un pelican, care
poate `nsemna orice [i nimic. Mie
mi-a sugerat un calup de dorin]e
ne`mplinite. De am`n\ri ale
`nt`mpl\rii. Dar nu v\ zdrobi]i
creierele. E doar un pelican.

(Sanchi!) Mozart,
Bach, Enescu et comp.

Pagina din manuscrisul autograf al Requiemului de Mozart, `n expozi]ie p`n\ la 29 ianuarie,
la Biblioteca Na]ional\ Austriac\ din Viena

Repeti]ie pentru domnul Godot

Teatrul Na]ional �Radu Stanca�, Sibiu
A[tept`ndu-l pe Godot de Samuel Beckett
Un spectacol de Silviu Purc\rete

Cu: Constantin Chiriac, Virgil Flonda, Cristian Stanca, Pali Vecsei, Dan Mitrea/
Hora]iu Bran
Muzicieni: Sena Ducariu, Aurel Tancu, Lacrima Maria St\nescu
Frunza din copac: Helmut Sturmer

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR



Pasiunea pentru filmele de
r\zboi mi-a fost satisf\cut\
recent de dou\ ori. Mai `nt`i
pentru c\ am v\zut Jarhead
de Sam Mendes, apoi pentru
c\ m-am uitat cu gura
c\scat\ la un documentar `n
trei p\r]i cu imagini color, de
arhiv\, din cel de-al doilea
r\zboi mondial.

�C`nd e vorba de r\zboi, pu[-
ca[ii marini s`nt `n prima linie�,
scrie un �marine� `n jurnalul lui
citat `n documentarul World
War II In Colours, realizat de
Viasat History `n anul 2000.
Filmul lui Mendes e cu pu[ca[i
marini [i cu r\zboiul din Golf.
Nu e primul `n domeniu, dar e
interesant ([i) pentru c\ �cei din
linia `nt`i� stau `n a[teptare a-
proape tot filmul. Au fost tri-
mi[i `n Golf (`n 1990) s\ pro-
tejeze `nt`i de toate sondele de
petrol. Nu-i v\d pe arabi dec`t
de dou\ ori. ~n rest, fac instruc-
]ie, se hidrateaz\, ron]\ie g`n-
duri negre despre cum `i traduc

iubitele, masturb`ndu-se cu fo-
tografia lor, se deshidrateaz\, se
hidrateaz\ [i tot a[a p`n\ c`nd
unii o iau pe ar\tur\. Filmul e
dezinhibat la capitolul limbaj [i
via]\ intim\, chiar dac\, pe alt
nivel, nu face din caporali ni[te
mon[tri. Aici, Jamie Foxx e un
caporal uman. Iar frumu[elul
Jake Gyllenhaal se achit\ nespe-
rat de bine de obliga]ia de a fi `n
cadru mai tot timpul, me[terind
la un �bildungsroman�, nici el
nou, dar onest.

La  ce  se  poate  g`ndi  un
soldat  `nainte  de  atac?

Jarhead e bine f\cut [i se uit\
cu drag, dar [i u[or sictir spre
r\zboiul din Vietnam [i filmele
despre acesta. Pe l`ng\ omagiul
la Full Metal Jacket de Kubrick,
de la `nceputul filmului, mai apar
referin]e la V`n\torul de cerbi
(so]ia `i trimite unuia o caset\
cu filmul, dar a `nregistrat peste
o partid\ de sex cu vecinul) [i la
Apocalipsul acum. T-Rex [i The
Doors mai tulbur\ din c`nd `n
c`nd atmosfera (se aud din eli-
coptere, dar par de-acolo, din
peisaj), f\c`ndu-l la un moment
dat pe un soldat s\ exclame:
�N-avem nici m\car muzica
noastr\!�. Accentele ironice la
adresa r\zboiului-reper `n con-
[tiin]a [i cultura popular\ ani-
meaz\ peisajul, altfel destul de
tern, al a[tept\rii.

La ce se poate g`ndi un sol-
dat `nainte de un atac? ~n docu-
mentarul absolut excep]ional de
care pomeneam mai sus, imagi-
nile color (adunate din 1982 `n-
coace de un specialist britanic
`n film istoric � multe inedite)
s`nt `nso]ite mai ales de frag-
mente din jurnalele vremii.  Iar
[eful radiocomunica]iilor de pe

un vas britanic din B\t\lia A-
tlanticului scrie `n 1942, `n timp
ce vasele `nainteaz\ pe mu]e[te,
p`ndind submarinele germane:
�E ca un fulger t\cut, un joc
de-a v-a]i ascunselea unde, dac\
e[ti prins, e[ti lovit�. U-Boat-u-
rile puteau a[tepta zile `ntregi
du[manul. Un alt britanic spu-
nea c\ atacau ca lupii. ~n vreme
ce un soldat german de pe
frontul rusesc `i scria so]iei `n
vara lui �43: �M-am s\turat de
r\zboiul \sta!�. Murea o s\p-
t\m`n\ mai t`rziu.

Ce te izbe[te `n film e c\
toate culorile naturale ale peli-
culei dau imaginilor mai de-
grab\ un aer de irealitate. Alb-
negrul impunea distan]a [i con-
sacra veridicitatea. Culorile `i
fac pe solda]i s\ semene cu ni[te

actori, chiar dac\ figurile lor ar
putea fi ale unor b\rba]i de azi.
Mi-ar trebui o carte ca s\ scriu
toate lucrurile care mi-au pl\cut
`n film, dar am s\ fac o list\: �
locuitorii din Pancevo (Iugo-
slavia) care `n aprilie �41, `nainte
de a fi uci[i, stau cu bra]ele `n-
cruci[ate sau cu degetul la b\r-
bie neav`nd habar c-o s\ fie
`mpu[ca]i; locuitorii ghettoului
din Var[ovia care coboar\ ni[te
sc\ri, ca [i cum ar trece pe l`ng\
mine; figurile calme, dar `ngri-
jorate ale solda]ilor care urmau
s\ debarce `n Normandia; lup-
tele de strad\ ale celor din Re-
zisten]a francez\; un colabora-
]ionist care urmeaz\ s\ fie lin[at
`n Fran]a, cu mama lui pri-
vindu-l livid\ [i s\rut`ndu-l pe
obraz, de adio; copiii germani

fum`nd Lucky Strike, sim]in-
du-se ca ni[te actori americani;
copilul de la Buchenwald, cu
[epcu]a pe cap, care se uit\ se-
nin la noi p`n\ c`nd o lacrim\
`ncepe s\-i luceasc\ `n ochi; o
femeie `mbr\cat\ `n roz, filmat\
`n jum\tatea de camer\ [i de
cas\ r\mas\ dup\ distrugerea
Berlinului de c\tre ru[i; plaja
galben\ de la Okinawa [i lanul
de gr`u, nepermis de galben;
pilo]ii cu veste galbene [i figuri
luminoase care coboar\ din car-

ling\ [i se opresc z`mbind `n
fa]a aparatului.

55 de milioane de oameni au
murit `n al doilea r\zboi mon-
dial. Un documentar distan]at `n
timp face dreptate [i arat\ c\ nu
exist\ buni [i r\i. {ase milioane
de evrei au murit `n Holocaust,
dar 90.000 de oameni au fost
uci[i `ntr-o zi `n bombarda-
mentele din Tokio [i peste
100.000 de violuri au fost ra-
portate la Berlin de femeile a-
gresate de eliberatorii sovietici.

Iulia  BLAGA a
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SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

Cine a zis c\ piesele lui Cehov s-au demodat
n-a v\zut La ]ar\. Un spectacol de azi, despre
oameni de azi, cu drame de azi, totul `n stilul
amicului Cehonte, cu dialoguri bine scrise [i
cu t\ceri la fel de bine dozate. Nimic nu e pe
fa]\ `n spectacolul \sta, fiecare `[i ascunde do-
rul, durerea, frust\rile sexuale sau de alt fel.
Cuvintele nu spun ce g`ndesc personajele, ges-
turile arat\ mai mult dec`t vorbele, emo]ia se

simte tot timpul, iar povestea alunec\ f\r\ `n-
cr`ncenarea modernit\]ii cu orice pre] (`n]e-
leas\ de multe ori doar ca limbaj ceva mai
colorat).

Un cuplu t`n\r se retrage din via]a tu-
multuoas\ a ora[ului undeva `n suburbii, la
]ar\. Pentru ea e raiul, pentru el e monotonia
din care simte imperios nevoia s\ evadeze. A[a
c\ se aga]\ de o aventur\ sordid\. Transform\

o pu[toaic\ `n femeia la care viseaz\ [i care nu
e so]ia lui. Cealalt\ cap\t\ astfel atributele unei
t`rfe tinere [i obraznice, a[a cum `i place lui,
e femeia care `i treze[te visele [i adrenalina.
Acas\, singur\ cu imaginea idilic\ de dincolo
de fereastr\ [i cu panerul cu mere, ea, so]ia,
se resemneaz\. Fa]\ `n fa]\, so]ia [i amanta nu
au nimic s\ `[i spun\. La mijloc, el este la fel
de t\cut. Cuplurile se sparg `n t\cere. El [i ea
nu se mai pot iubi [i nu se pot ierta, el [i cea-
lalt\ nu au `n comun dec`t atrac]ia aparen]ei.
Mihaela S`rbu `n rolul so]iei e r\nit\, furioas\
cu m\sur\, trist\ p`n\ la mu]enie [i `nfr`nt\
categoric c`nd se `ncal]\ cu pantofii-feti[ pe
care i-a d\ruit el [i care `i dau doar aspectul
celeilalte, nu [i substan]a ei. El nu poate s\-[i
schimbe dorin]ele, ea nu poate s\ i le `mpli-
neasc\. Dar se mint am`ndoi, con[tient, c\ o
vor lua de la cap\t. ~n co[, merele s`nt rotunde
ca amintirile [i ro[ii ca p\catul. ~ntre ei nu mai
e nimic.

Duminic\, 29 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Act
�La ]ar\� de Martin Crimp
cu: Mihaela S`rbu, Mihai C\lin, Alina
Berzun]eanu
Regia: Peter Kerek
Scenografia: Andu Dumitrescu

La r\zboi `nainte, la pl\cinte `napoi

Un kamikaze japonez de 23 de ani scria cu o zi
`nainte de a muri la Okinawa, `n �45: �Nici nu simt c\
o s\ mor. N-am nici o emo]ie. E ca `ntr-un vis `n
care-mi imaginez sf`r[itul. Calm [i `n lini[te�.

Nimic despre marile probleme ale omenirii



T`rgul  AER-ului
are  loc  `n  iunie

Asocia]ia Editorilor din
România (AER) va lansa
anul acesta o campanie
de promovare a lecturii pe
model Get Caught
Reading [i un nou t`rg
interna]ional de carte la
Bucure[ti, Bookfest, ce va
avea loc `ntre 13 [i 18
iunie, la Romexpo, a
declarat directorul AER,
Doina Marian. Spre
deosebire de T`rgul
Interna]ional Gaudeamus,
care se desf\[oar\ `n

fiecare toamn\ `n
pavilionul central al
Romexpo, Bookfest va
avea loc `n pavilioanele
13-15 din dreapta
pavilionului central. Noul
eveniment se va `ntinde
pe mai bine de 7.000 mp,
fiind cel mai mare t`rg ca
suprafa]\ organizat p`n\
acum `n România, potrivit
Doinei Marian. Bookfest
nu va cuprinde exclusiv
c\r]i. �Vrem s\ l\rgim
reprezentativitatea, s\
invit\m [i editori de reviste
culturale, editori

multimedia, produc\tori de
media educa]ional\ [i din
sfera cultural\ [i de joc
pentru copii.�

Subven]iile  de  carte
`ncol]esc  odat\
cu  ghioceii

Programul na]ional de
subven]ionare a culturii
scrise va fi organizat `n
acest an de Administra]ia
Fondului Cultural Na]ional
(AFCN) [i va fi demarat `n
ultima s\pt\m`n\ a lunii
februarie, mult mai

devreme dec`t erau
obi[nui]i editorii `n
sesiunile din anii trecu]i.
�Programul na]ional de
subven]ionare a culturii
scrise va trece `ncep`nd
din acest an la Fondul
Cultural Na]ional, a[a cum
este prev\zut `n
Ordonan]a 10, prin care
se reglementeaz\
finan]area nerambursabil\
din bugetul FCN [i din
bugetul Ministerului
Culturii a proiectelor [i
ac]iunilor culturale�, a
declarat Ioan Onisei,
secretar de stat `n

Ministerul Culturii [i
Cultelor (MCC).

De[i subven]iile de
carte se vor desf\[ura `n
acest an mult mai
devreme, MCC nu a
finalizat p`n\ `n prezent
angajarea pl\]ilor pentru
titlurile declarate
c`[tig\toare la sesiunea
de anul trecut a
programului. Mai mult,
exist\ posibilitatea ca
unele edituri, care nu au
adus toate documentele
solicitate de MCC pentru
angajarea pl\]ilor, s\
piard\ sumele ob]inute.

~ncep`nd cu 1960, odat\ cu
experimentarea unor noi teritorii
`n artele vizuale la interferen]a cu
dansul [i teatrul, arti[tii [i-au
expus, fotografiat ori filmat
corpurile `n happening-uri, ac]iuni
[i performan]e. Unii au fost
interesa]i `n special de calit\]ile
formale ale corpului uman `n
spa]iu [i timp, iar al]ii au `ncercat
s\ exploateze posibilit\]ile
emo]ionale [i expresioniste ale
corpului. Ace[tia din urm\, ie[ind
din spa]iile consacrate ale artei,
galeria sau muzeul, [i-au propus
s\ �violeze� tabuurile sociale.

Probabil mi[carea cea mai repre-
zentativ\ a fost cea a ac]ioni[tilor
vienezi Hermann Nitch, Otto Muel,
Rudolf Schwartzkogler [i Günter
Brus. Perioada de maxim\ eferves-
cen]\ a activit\]ii lor artistice ca
grup a fost `ntre 1965 [i 1970, dup\
care Hermann Nitch a fost cel care
a continuat ac]iunile artistice p`n\ `n
prezent, sub titlul generic de Teatrul
orgiilor [i misterelor. ~n performan-
]ele lor ritualice, ei au violat toate
barierele [i conven]iile privind re-
prezentarea corpului, a sexualit\]ii
[i a tuturor fluidelor acestuia. A-
ceste ac]iuni artistice ritualice, de o
pronun]at\ teatralitate, care uneori
mimau practicile de cult, aveau un
rol purificator, cathartic, iar arti[tii
`[i asumau rolul ini]iatic al [ama-
nului. Corpurile umane, stropite cu
s`ngele unor animale sacrificate, cu
urin\, prafuri colorate, deveneau
astfel, `n viziunea lui Hermann
Nitch, suportul pentru un �mod es-
tetic de rug\ciune�. Pentru a ac-
centua aspectul emo]ional, Nitch re-
giza [i pseudo-crucific\ri ale unor
actori, `n sunetele disonante ale
unei fanfare. Pentru Otto Muehl, ac-

]ionismul vienez nu a fost doar o
form\ de art\, ci [i una existen]ial\.
Schwartzkogler [i Brus au creat ac-
]iuni `n care investigau limitele de
suportabilitate a durerii, acest fapt
fiind pentru ei un mod de purificare
[i de eliberare.

Corpul  �  suport  pentru
experimente  de  �exorcizare  a
r\ului  social�

Ac]ionismul vienez a fost prima
mi[care artistic\ austriac\ impus\
interna]ional dup\ perioada post-
belic\, influen]`nd genera]iile de ar-
ti[ti performeri care au urmat.

Reac]ia acestor arti[ti fa]\ de spiritul
rigid [i conservator al societ\]ii
austriece postbelice s-a concretizat
prin atitudinea cu care au privit pro-
priul lor corp. De obicei, atunci
c`nd exist\ o traum\ social\, arti[tii
simt nevoia de a-[i folosi corpul ca
un suport pentru experimente ar-
tistice de �exorcizare a r\ului so-
cial�. ~n acest mod putem explica de
ce `n anii �90, `n România post-co-
munist\, performance-ul a fost fo-
losit de mul]i arti[ti. Reac]ia lor fa]\
de o societate `n deriv\, aflat\ `ntr-o
continu\ degradare, a fost reflectat\
`n multitudinea de ac]iuni [i
interven]ii artistice `n care corpul a
fost un laitmotiv. Nu `nt`mpl\tor,

cele mai importante manifest\ri
artistice ale deceniului trecut au fost
la noi festivalurile de performance:
�Zona� de la Timi[oara
(organizator Ileana Pintilie),
�AnnArt� de la Lacul Sf`nta Ana,
organizat de Ütö Gusztŕv, [i �Pe-
riferic� de la Ia[i (director Matei
Bejenaru).

~n ultimii ani, condi]iile so-
cial-economice s-au schimbat, in-
fla]ia a sc\zut, b\ncile au `nceput s\
ofere credite de consum pe scar\
larg\, rezultatul fiind apari]ia men-
talit\]ii consumiste. Performerii ri-
tualici au fost `nlocui]i de grafic-
designeri [i de �mae[tri de la pla-
tane��
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De ce prive[te
Alex. Leo {erban
`napoi?
Cristi Neagoe (cristineagoe@gmail.com)
Leo prive[te `napoi cu un ochi `nchis. E
singura art\, zice el, care se face `nchiz`nd
un ochi. A[ spune c\ [i `nchiz`nd doi ochi po]i
vedea, dac\ ai �citit� fie [i o singur\ dat\
fotografiile lui Leo (nu toate, poate doar
unele, `n func]ie de propria ta �lectur\�),
trecutul pe care `l face prezent sau mai
degrab\ prezentul `n care treci la trecut.

Bine, astea de mai sus s`nt doar jocuri de
cuvinte zorn\itoare. E dificil [i nu tocmai satis-
f\c\tor s\ le descifrezi, dac\ te gr\be[ti. {i pot
s\ pun pariu c\ te gr\be[ti. S-o lu\m altfel.

S\ zicem c\ ar ap\rea m`ine un bestiar al
personalit\]ilor culturale române[ti. Autorul
proiectului \stuia `ndr\zne] ar avea cel pu]in
o problem\: pentru Alex. Leo {erban i-ar
trebui capitol separat. ~n care, cel mai
probabil, nu s-ar g\si dec`t Alex. Leo {erban.
Animal ciudat, Leo scrie cu aceea[i pl\cere [i
`n �Libertatea�,, [i `n �Omagiu�, [i `n �Idei `n
dialog�, f\r\ s\ opereze schimb\ri
spectaculoase de stil. Se plimb\ mai tot anul
pe la festivaluri din nu-[tiu-ce col] al lumii [i
iarna leneve[te `ntr-o garsonier\ plin\ cu
nimicuri g\site pe strad\ (dar `ndr\gite de
Leo, c\ci e un nostalgic). ~ns\ nu po]i s\-i
spui doar nostalgic, fiindc\ e [i un pervers. ~l
`nt`lne[ti pe la vreo petrecere sado-maso,
pentru ca a doua zi s\ discute la cafea cu
Ple[u despre soarta cre[tinismului. Apare
dezbr\cat [i `ntr-o revist\ de scandal, [i
`ntr-una de crea]ie contemporan\. Ador\
confortul la fel de mult pe c`t ador\ s\
provoace. I s-ar putea spune �excentric�, dar
n-ar fi tocmai potrivit, pentru c\ Leo, de fapt,
joac\ roluri diametral opuse cu aceea[i
naturale]e subversiv-burghez\.

Vorbeam la `nceput despre o expozi]ie de
fotografie semnat\ a.l.[. Ei bine, rolul lui Leo,
de data asta, e cel de b\iat cuminte [i
modern, de artist vizual a[ezat, care `i are ca
vorbitori la vernisaj pe H.-R. Patapievici [i pe
Ioana Pârvulescu. Dou\ volume de fotografii
`nso]ite de texte ale prietenilor celebri,
download-abile gratuit de la singura editur\
româneasc\ ale c\rei c\r]i nu vor arde
niciodat\, LiterNet.

Fotografii stranii, `n culori pale, care par
s\ se descompun\ pe m\sur\ ce le prive[ti.
O p\pu[\ rupt\, agoniz`nd `ntre alte detalii. O
m\nu[\ care plute[te pe ap\, cer[ind ajutorul.
Doi tineri care `mping acela[i c\rucior [i
p\[ind `n a[a fel `nc`t se confund\; singurul
lucru care `i tr\deaz\ e acela c\ persoana lor
unic\ are trei picioare. O motociclet\ veche
`n oglinda c\reia se reflect\ coloanele de la
Saint Sulpice. Oameni [i camioane galbene
care parc\ ar merge pe-o ap\ fierbinte,
delimitat\ clar de [osea (cum nu se vede mai
deloc `n ilustra]ie).

Cum spuneam, parc\, parc\, parc\. Meta-
fore [i compara]ii la timpul trecut. Foarte
multe aparen]e, transferuri `ntre �a fi� [i �a
p\rea�. De v\zut la C\rture[ti, pe Magheru,
de pe 12 ianuarie p`n\ pe la `nceputul lui febru-
arie. Apropo, expozi]iei îi zice RetroVizoare.

Hermann Nitch � 48th Action, Munich Modernes Theater, 1974

Ac]ionismul vienezAc]ionismul vienezMatei  BEJENARU
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Erat\
Te plimbi prin carte (sau
alergi, `n func]ie de c`t de
repede vrei s\ ajungi la final),
dai o pagin\, `nc\ una, mai
vezi ce mai spun Barnes
despre Flaubert, fra]ii
Goncourt despre Flaubert,
Flaubert despre ur[i polari,
Barnes despre papagali,
Nabokov despre adulter (asta
e tare: adulterul este un mod
conven]ional de a te ridica
deasupra conven]ionalului),
Musgrave despre Rouen.
Cite[ti ce zice toat\ lumea
despre toat\ lumea � e
pl\cut, seam\n\ cu o b`rf\
colectiv\ care nu sup\r\ pe
nimeni. ~n capitolul 10,
naratorul face bilan]ul
acuza]iilor care i s-ar putea
aduce lui Flaubert. Printre
ele: �9. C\ a fost un pesimist.
Aha, `ncep s\ pricep ce vre]i
s\ zice]i. A]i fi dorit ca opera
lui s\ fie un pic mai vesel\,
mai... cum i-a]i spune,
glorificatoare-de-via]\. Ce
idee curioas\ despre
literatur\ ave]i. V-a]i dat
cumva doctoratul la
Bucure[ti?� (Julian Barnes,
Flaubert�s Parrot, Picador).
{oc, stupoare [i m`nie: cum
poate Barnes \sta s\ spun\
a[a ceva? Te `ntorci repede
la prima pagin\, s\ vezi c`nd
a ap\rut cartea (adic\ dac\
afirma]ia e f\cut\ `n urma
unei experien]e recente):
1985, dar publicat\ prima
oar\ `n 1984, adic\ fix anul `n
care te-ai n\scut. Atunci nu e
at`t de grav, asta a fost de
mult.

{i totu[i, acum oare e de
bine dac\-]i dai doctoratul la
Bucure[ti? Corneliu Vadim
Tudor crede c\ da, de aceea
`[i finalizeaz\ (sau o fi deja
gata?) teza `n teologie, cu
tema �Prezen]a `ngerilor `n
Biblie�. La fel [i Mischie sau
Dinel Staicu. Sau P\unescu
(de[i pe el membrii Catedrei
de român\ de la
Universitatea din Bucure[ti
l-au rugat s\ refac\ pre]ioasa
lucrare, concoctat\ sub
supravegherea marelui
Eugen Simion). ~n România e
o chestie teribil\ s\ ai
doctoratul � probabil c\
numai senza]ia pe care o ai
c`nd semnezi �X-ulescu,
Doctor� face to]i banii ([i c`nd
zic banii, s`nt convins\ c\ m\
`n]elege]i). Dar nu s`nt eu
pr\p\stioasa care par, [tiu
prea bine c\ exist\ lucr\ri de
doctorat `n România care ar fi
putut fi scrise foarte bine la
Paris sau la Viena. Problema
e: domnul Barnes [tie? S\-l
rug\m oare s\ fac\ o
modificare `n viitoarea edi]ie
a c\r]ii [i s\ scrie: �V-a]i dat
cumva doctoratul la
Antananarivo?�? Erata s-ar
putea s\ ne mai `ncurajeze
pu]in stima de sine.

vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i

))

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 60, 21-27 IANUARIE 200616

Ana-Maria Onisei

Jurnalist de marc\ al peri-
oadei 1970-1980 (public\
at`t `n �Playboy� [i �Esqui-

re�, c`t [i `n �jurnale serioase�
precum �The New York Times
Book Review�, �Dissent� sau
�Commentary�), Mailer este
pasionat de acurate]e, de cerce-
tare, de redarea fidel\ a fap-
telor. Iar subiectele americanu-
lui nu s`nt fic]iune nici m\car `n
romane. Tocmai de aceea, ele
st`rnesc rumoare de mai bine de
treizeci de ani `n Statele Unite
ale Americii [i peste Ocean.
Experien]a direct\ a luptelor din
Filipine (`n timpul celui de-al
doilea r\zboi mondial, Mailer
fusese sergent al armatei ame-
ricane, deta[at `n zona de sud a
Pacificului), despre care scrie `n
romanul Cei goi [i cei mor]i,
sau temele eseurilor sale contu-
reaz\ o personalitate acid\, ne-
cru]\toare la adresa �valorilor�
americane.

Un fin observator al compor-
tamentului misogin `n societatea
contemporan\, al revolu]iei
sexuale �worldwide�, al psiho-
logiei �negro� sau al fenome-
nelor politice, Mailer e nelipsit
din via]a public\. De la scenarii
scrise la Hollywood pentru a

testa pe propria-i piele gloria
trec\toare, p`n\ la o candidatur\
ca primar al ora[ului New York,
americanul n-a ratat nici o oca-
zie de a transpune experien]a per-
sonal\ `n scrierile sale.

Mailer  critic\  dur
superficialitatea  american\

�Am crescut citind «Time»�,
poveste[te Mailer, �lu`nd textele
de acolo drept purul adev\r.
Majoritatea americanilor aveau
aceast\ impresie despre revist\:
o entitate obiectiv\, credibil\ a-
proape p`n\-n p`nzele albe. Cei
care scriau pentru «Time» nici
nu se semnau, lucru care `n
mintea mea reprezenta unul
dintre argumentele supreme
pentru corectitudinea publica-
]iei. Aveam impresia c\ nici nu
e nevoie s\ mai citesc altceva,
c\ci acolo g\seam tot adev\rul
din lume. Apoi am nimerit `n-
t`mpl\tor `n mijlocului unui eve-
niment la care era plin de jur-
nali[ti; discutau despre Ken-
nedy. Ascult`ndu-i, am realizat
`ngrozit c\ nu aveau deloc drep-
tate `n ceea ce `l privea pe vii-
torul pre[edinte. Nu luau `n cal-
cul faptul c\ acesta era `nc\ t`-
n\r [i, indiscutabil, `n perspec-
tiva unei analize, observa]ia era

vital\. {tiam suficiente despre
America pentru a putea afirma
c\ filmele s`nt la fel de puternice
`n motiva]ia americanilor ca [i
politica. A[a c\ `n]elesesem c\,
dup\ Eisenhower, Kennedy va
avea un efect imens asupra Ame-
ricii. A[a m-am apucat de scris.�

La `nceputul anilor �60,
Mailer devine din ce `n ce mai
critic la adresa mentalit\]ii [i a
superficialit\]ii americane. ~n
eseul The White Negro: Su-
perficial Reflections on the
Hipster, analizeaz\ conceptul
de �psihopat filosofic� (atribu-
indu-i acest sens termenului
�hipster�) [i dovede[te felul `n

care func]ioneaz\, �bolnav�,
cele dou\ culturi americane:
�suburbia� negrilor [i �elitis-
mul� moralizator al albilor.
Seria de eseuri �scandaloase�
continu\ cu The Presidential
Papers (1963), ce provoac\
tensiuni `n r`ndul lumii politice
americane. The Armies of the
Night (1968), o pledoarie `m-
potriva fic]iunii, `i aduce Pre-
miul Pulitzer pentru non-
fic]iune, iar The Prisoner of Sex
(1971), eseu ce teoretizeaz\
felul `n care sexul poate in-
fluen]a percep]ia unei persoane
asupra realit\]ii, `l arunc\ `ntr-o
controvers\ feminist\.

Consisten]a lui Norman Mailer � unul dintre cei mai t\io[i [i
mai controversa]i scriitori americani contemporani � nu vine,
a[a cum s-ar putea crede, din c\r]ile aparent senza]ionale, de
tipul biografiei sex-simbolului Marilyn Monroe sau al
reconstituirii vie]ii lui Picasso. ~nscriindu-se pe linia
non-fic]iunii, lansat\ la `nceputul anilor �60 de Truman Capote,
Norman Mailer se apropie `n scrierile sale mai degrab\ de
reportajul amplu dec`t de ceea ce numim roman. De[i autor al
unor biografii de personaje fascinante, elementele care `i
contureaz\ personalitatea scriitoriceasc\ se g\sesc `n eseuri
[i, cu prec\dere, `n dou\ dintre romanele sale, devenite em-
blematice pentru literatura secolului XX: Cei goi [i cei mor]i �
proiec]ie a celui de-al doilea r\zboi mondial � [i Un vis
american � demitizare a �familiei perfecte�.

Norman Mailer, jurnalistul
care s-a apucat de proz\

Publicat `n 1948, romanul Cei goi [i cei mor]i `nregistreaz\ cu
precizia [i realismul unui reportaj lupta disperat\ a 13 solda]i
americani pe o insul\ din Pacific controlat\ de japonezi

~ntr-un interviu acordat `n 2002, Mailer afirm\
c\ a scrie literatur\ nu `nseamn\ altceva dec`t a
expune un punct de vedere. ~n viziunea sa, scri-
itorul nu trebuie nici s\ `ncerce s\ salveze su-
flete, nici s\ se iluzioneze c\ poate schimba
cursul evenimentelor politice. Afirm`nd despre
na]iunea american\ c\ e de un narcisism boln\-
vicios, Mailer se dovede[te [i mai critic la a-
dresa pre[edintelui George W. Bush: �~n mod
ironic, `n America, `ntreaga na]iune se consi-
der\ parte a schimb\rii istorice [i vorbe[te des-
chis despre asta. Un personaj ca George W.
Bush ar fi mai u[or de suportat dac\ ne-ar
spune: «S`nt un om foarte ambi]ios [i vreau s\
schimb lumea». Dar nu [i nu, el o face pentru
Dumnezeu, o face pentru c\ e un lucru corect
din punct de vedere moral, pentru c\ na]iunea
american\ merit\ asta. Comportamentul s\u se
`nscrie perfect `n arhetipul americanului, iar
asta face ca jum\tate din na]iune s\-l adore, `n
timp ce cealalt\ `l ur\[te `nfior\tor�.

�Bush ar fi mai u[or de suportat dac\ ne-ar spune:
«S`nt un om foarte ambi]ios [i vreau s\ schimb lumea».�

Cu timpul, remarcile lui Mailer
se mai `ndulcesc, devin
temperate la adresa revolu]iei
sexuale, iar scriitura sa se
`ndreapt\ spre biografie.
Public\ despre Marilyn
Monroe, Henry Miller sau
Picasso, `ns\ aceste volume
nu-i aduc un succes r\sun\tor.
Cronicarii insist\ asupra
faptului c\ personalitatea

plurivalent\ a americanului
se reg\se[te
fidel `n paginile
primelor sale
romane precum
Cei goi [i cei
mor]i (1948),
Armatele nop]ii
(1968, Premiul
Pulitzer [i
National Book
Award) sau
C`ntecul c\l\ului
(1979, Premiul
Pulitzer).
Volumul Cei goi
[i cei mor]i a fost
considerat, de
altfel, �cel mai
bun roman despre
r\zboi scris
vreodat\� (�San
Francisco
Chronicle�).


