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Radu Pavel Gheo:

Mi s-a pus
pata pe MISA

�~ngrozite� de rezultatele Barometrului de Consum
Cultural, autorit\]ile propun un

Barometru de
consum statuar

Barometrul de Consum Cultural a trecut, dincolo de cifrele reci,
`n sfera folclorului. ~l pomene[te toat\ lumea, `nsu[i Ministrul
Culturii se indigneaz\, ziarele nu se dau `n l\turi s\ constate
�dezastrul�. Ceea ce pune `n umbr\ str\dania ministrului de a
p\rea �ok� e `ns\ pasiunea pentru festivism, nelipsit\ mai ales
la un [ef anterior al Culturii, de trist\ amintire.

PAGINILE 10-12

Destinul Juliei Kristeva
fascineaz\. Este un
model de reu[it\ care nu
are cum s\ nu b`ntuie,
p`n\ la urm\, `ntr-un fel
sau altul, fie c\ o
recunoa[tem, fie c\ nu,
imagina]ia oric\rei
intelectuale estice. Julia
Kristeva a vrut s\ fie ve-
det\ cultural\ [i a reu[it.
Acum are 65 de ani [i ne
z`mbe[te dintr-o
fotografie de pe site-ul
oficial, o fotografie care
surprinde cum nu se
poate mai bine imaginea
intelectualei puternice,
originale, chiar arogante. 

~ntoarcerea Juliei Kristeva
`n Bizan]ul/ Bulgaria natal\

Cronic\ de carte 
de Lumini]a Marcu 

`n PAGINILE 6-7

�Suplimentul de
cultur\� public\
`n acest num\r un
dosar cu reac]ii la
Barometrul de
Consum Cultural

DUMNEZEU SE UIT| LA NOI
CU BINOCLUL:
�Rabelais m\-ncurajeaz\�
de Emil Brumaru, pag. 6

TELENOVELA NOVA:
Al IX-lea episod al
telenovelei �Un mire
f\r\ c\p\t`i�
de {erban Foar]\, pag. 7

�Cred c\ `n literatur\ lucrurile s`nt ca legumele puse la
murat. Devin bune dac\ g\se[ti re]eta potrivit\ [i e nevoie de
timp ca s\ capete gustul perfect. Exist\ o perioad\ `n care un
scriitor se coace. Un scriitor devenit cunoscut peste noapte
risc\ s\ fie uitat peste noapte.�

Un interviu de Oana Stoica `n PAGINILE 8-9



Proiectul care va reprezenta
România la cea de-a 52-a edi]ie a
Bienalei Artelor Vizuale de la
Vene]ia este �Dreamville�, o
lucrare elaborat\ de Constantin [i
Cosmina Goagea, {tefan
Ghenciulescu, Justin Baroncea,
Carmen Popescu [i Ana Bleahu.
Comisia de selec]ie a ofertelor
curatoriale a decis, mar]i, 24
ianuarie a.c., selectarea acesteia,
cu unanimitate de voturi, din cele
11 candidaturi depuse `n vederea
particip\rii la Bienala de la
Vene]ia care se va organiza `n
perioada iulie-noiembrie. Potrivit
secretarului de stat Virgil
Ni]ulescu, membru al comisiei, `n
luarea deciziei juriul a apreciat
�conceptul� [i �calitatea vizual\�
a lucr\rii.

Tema edi]iei din acest an a Bienalei de
la Vene]ia este �Metafizic�. Cosmina
Goagea a explicat subiectul lucr\rii

�Dreamville�: conceptul de �meta-ora[�.
Proiectul are dou\ componente: o prim\
parte se va desf\[ura `n România, probabil
`n luna iulie, cealalt\ urm`nd s\ se des-
f\[oare la Vene]ia. ~n plus, proiectul vizeaz\
elaborarea unui catalog, a unei cercet\ri [i a
unui joc. �Am propus o cercetare care s\ se
fac\ sub forma unui joc cu elemente de
identificare urban\. Cercetarea se face asu-
pra poten]ialului de dezvoltare a ora[elor
din România�, a precizat Cosmina Goagea.

Arhitec]ii  propun  un  joc
despre  ora[ul  ideal

~n mod concret, jocul propus de cei [ase ar-
hitec]i const\ `ntr-o �tabl\ de [ah�, pe care
vizitatorii Pavilionului României de la
Vene]ia aleg nou\ cuburi, din 25 disponi-
bile. Fiecare dintre cele nou\ cuburi pre-
zint\ o imagine a vie]ii urbane. Juc\torii tre-
buie s\ selecteze nou\ astfel de imagini [i s\
le a[eze pe plan[et\. Apoi, plan[eta va fi
citit\ de o camer\ web, care va proiecta, `n
func]ie de op]iunile juc\torului, un ora[ i-
deal, prin intermediul unor imagini simbol.
Astfel se poate ob]ine o dezvoltare a unui
ora[ `n sensul tradi]iei.

~n România, jocul va fi jucat de c\tre
arhitec]i [i designeri români, dup\ care se
vor monitoriza rezultatele, iar ele vor cons-
titui baza cercet\rii. Catalogul va cuprinde
imagini rezultate `n urma jocului [i va fi
realizat `n colaborare cu al]i speciali[ti din

alte domenii, respectiv sociologi, antropo-
logi, care vor analiza poten]ialul de dez-
voltare urban\ al ora[elor virtuale rezultate
din `mbinarea imaginilor. �P`n\ la urm\, se
vrea a fi o cercetare asupra poten]ialului de
dezvoltare urban\ din România. Vom putea
analiza `n ce fel v\d românii dezvoltarea
urban\ [i `n ce fel v\d str\inii aceast\ dez-
voltare�, a afirmat Cosmina Goagea.

Potrivit
secretarului de stat
Virgil Ni]ulescu,
realizarea lucr\rii
va fi suportat\
financiar de
Ministerul Culturii
[i Cultelor, dup\ ce
autorii proiectului
vor prezenta un
deviz de cheltuieli.

Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
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Lini[tea din timpul furtunii
Adrian N\stase, suspendat, adun\ anali[ti [i pseudoanali[ti `n
talk show-uri oblig`ndu-i la p\reri despre so]ia [i m\tu[a domniei
sale, precum [i despre diverse tr\d\ri ale diver[ilor fo[ti prieteni. Dan
Ioan Popescu face valuri, la r`ndu-i, prin diverse emisiuni, ar\-
t`ndu-[i chipul indignat. Mircea Geoan\ se face de r`s cu insis-
ten]\, poz`nd `n lider autoritar [i indic`nd vinov\]ii `n r`ndul altora.
Copos `[i sus]ine verticalitatea prin conferin]e de pres\ `n care nu
spune nimic � sau, oricum, nimic din ce am fi dorit noi s\ spun\.
Cozmin Gu[\ se preumbl\ pe la televiziunile care-l mai iau `n sea-
m\, atac`nd `n toate p\r]ile. Iar de cur`nd, cirea[\ pe tort, Gigi [i
Vadim s-au luat la o har]\ cu `njur\turi [i amenin]\ri cu b\taia �
ceea ce nu iese deloc din firescul lor.

Avem scandaluri cu duiumul. Anali[ti, comentatori, jurnali[ti,
cet\]eni obi[nui]i mai mult sau mai pu]in interesa]i de politic\, ne
bulucim cu to]ii `n fa]a televizoarelor, ne frec\m m`inile cu entu-
ziasm sau plesc\im a indignare [i `ncerc\m s\ `n]elegem ce se
`nt`mpl\. Pentru c\ de `nt`mplat se `nt`mpl\... Mai mult, fura]i de
toate aceste spectacole, parc\ am uitat de problemele din A-
lian]\, de certurile dintre B\sescu [i T\riceanu, de acuzele reci-
proce dintre liberali [i pedi[ti, ba parc\, dac\ facem un exerci]iu
de memorie, `nchiz`nd ochii [i `ncerc`nd s\ ne amintim chipurile
oamenilor de la putere, ne e greu s\ concretiz\m vreunul. At`t de
pu]in se arat\ `n ultimele zile ei pe la televiziuni.

Or, `n spectacolul g\l\gios cu care ne `nfrunt\m zilnic, tocmai
t\cerea Alian]ei, `mp\carea asta brusc\ a tuturor de-acolo, este
cel mai spectaculos lucru care se `nt`mpl\. Cum au reu[it, at`t de
rapid, s\ pun\ surdin\ peste nemul]umirile dintre PNL [i PD, s\
se concentreze pe alte treburi dec`t s\ comenteze situa]ia din
]ar\? Cum a reu[it mai ales Traian B\sescu s\ nu mai apar\
public dec`t prin vagi declara]ii `n care, eventual, `i ia, neutru, a-
p\rarea lui George Copos? E un subiect.

E un subiect pentru c\ autoplasarea `n umbr\ dovede[te mai
`nt`i inteligen]\ politic\. Noi st\m `n spate, par a-[i spune oamenii
actualei puteri, `i l\s\m s\-[i scoat\ ochii, apoi vom trage foloa-
sele. Corect. Dar e un subiect mai ales pentru c\, iat\, atunci
c`nd e vorba de ceva serios, Alian]a [tie s\ str`ng\ r`ndurile, iar
taberele diverse care exist\ `n interior, ba mai cu seam\ `n inte-
riorul fiec\rui partid `n parte, se conformeaz\ unui consemn,
care probabil s-a dat, l\s`nd conflictele de acest ordin pentru alte
momente. Replica ar putea veni pe incipientul scandal care-i
include pe (ve[nicul) Patriciu, T\riceanu [i Monica Macovei, `ns\
acesta nu e provocat din interior, cel pu]in nu pare, [i e mai
degrab\ un scandal de pres\ cu sf`r[itul previzibil, incomparabil
cu problemele pe care le are, de exemplu, cel mai important
partid de opozi]ie.

Prin urmare, ac]ion`nd unitar [i reu[ind s\ pun\ capac unor
orgolii `n fierbere, Alian]a demonstreaz\ c\ apocalipticele scena-
rii privind dezmembrarea iminent\ a puterii, chiar `nainte de a ne
vedea cu sacii europeni `n c\ru]\, mai au de a[teptat p`n\ la con-
cretizare. Chiar dac\ t\cerea, lini[tea care r\zbate dinspre Ali-
an]\ `n acest moment pare a avea o miz\ mic\, de simplu joc po-
litic, ea reprezint\ `n fapt mult mai mult, tocmai pentru c\, atunci
c`nd `n jurul t\u e haos, elementele care vor acela[i lucru `n
interior se simt mai puternice, mai `n mediul lor. De aceea, fap-
tul c\ ele s`nt st\p`nite vine s\ ne arate c\ `n cadrul celor dou\
partide care reprezint\ axul guvern\rii nu exist\ nici pe departe
un vid de putere. Mai c\ ne vine s\ credem acum c\ vocile di-
ferite pe care s-a tot vorbit `n Alian]\, mai ales `n PNL, s`nt, a[a
cum ni s-a tot spus, un exerci]iu democratic [i nimic mai mult.
Ceea ce, evident, ar fi o naivitate. Dar tocmai faptul c\ ne per-
mite s\ ne `nchipuim diverse lucruri cu naivitate reprezint\ un
succes pentru Alian]\.

Tudor Giurgiu, fostul director al
Festivalului Interna]ional de Film
Transilvania (TIFF), preg\te[te anul
acesta dou\ evenimente speciale:
proiec]ia filmului All the Invisible
Children [i debutul s\u `n
lungmetraj cu Leg\turi
boln\vicioase. Filmul lui Giurgiu
a fost selectat [i `n sec]iunea
�Panorama� a Festivalului de
Film de la Berlin.

~n cadrul TIFF 2006 au mai fost se-
lectate [i alte produc]ii importante, ce
vor fi prezentate `n premier\ `n

România: Capote, proasp\tul c`[tig\-
tor la Globul de Aur la sec]iunea cel
mai bun actor `ntr-o dram\ (Philip
Seymour Hoffman), Me and You and
Everyone We Know, premiat cu
Camera d�Or la Festivalul de la Can-
nes anul trecut, [i filmul-surpriz\ al
Festivalului de la Vene]ia 2005, Take-
shis, al regizorului japonez Takeshi
Kitano. De asemenea, la TIFF va fi
prezent [i controversatul serial TV
Kingdom, al regizorului Lars von
Trier.

Nu vor lipsi sec]iunile tradi]ionale:
�3X3� (trei regizori cu trei filme
reprezentantive pentru cariera lor),
�Umbre� (scurt- [i lungmetraje de

groaz\ [i fantastice), �Focus� (dou\
]\ri ale c\ror cinematografii vor fi pre-
zentate clujenilor prin c`teva filme de
referin]\). Workshop-ul �Let�s go di-
gital!�, care a debutat cu succes anul
trecut, va continua [i `n acesta an, al]i
15 adolescen]i `ndr\gosti]i de cinema
urm`nd s\ fie ale[i `n urma unei pre-
selec]ii pentru a filma [i apoi monta
primul lor film.

Proiec]iile `n aer liber vor str`nge
pentru a treia oar\ spectatorii clujeni,
iar concursul de scenarii HBO �TIFF
`[i va premia c`[tig\torii pentru a doua
oar\ la gala de `nchidere.

Festivalul Interna]ional de Film
Transilvania este organizat de Asocia-
]ia pentru Promovarea Filmului Româ-
nesc.

Acum un an � pavilionul gol
al lui Knorr
Anul trecut, la cea de-a 51-a edi]ie a Bienalei de la Vene]ia, România a fost
reprezentat\ de proiectul �European Influenza 2002-2005�, g`ndit de Daniel Knorr
[i Marius Babias. �Situa]ia creat\ de artist [i de curator, care `l punea pe vizitator
`n pozi]ia de a-[i construi lucrarea `n mintea sa prin imagina]ie, avea c`teva
condi]ion\ri: la intrare puteai lua gratuit a carte de dimensiuni reduse, cu coper]i
albe [i cu foi foarte fine ca de Biblie, o «c\r\mid\ ideologic\» ce con]inea o
culegere de texte critice despre construc]ia european\, despre identitatea
românilor `ntre Balcani [i Europa central\, apoi intrai `n pavilionul propriu-zis, care
p\stra pe pere]i urmele expozi]iei anterioare, [i puteai ie[i pe o alt\ u[\,
`ntotdeauna deschis\, `n lumea real\ din afara Bienalei�, explica Matei Bejenaru
`n num\rul 31 al �Suplimentului de cultur\�, `n dosarul dedicat Bienalei de la
Vene]ia. De asemenea, curatorul Marius Babias declara: �Proiectul nu e o critic\
a realit\]ii din România, ci mai cur`nd e documentarea unei situa]ii. Av`nd `n
vedere c\ noi cunoa[tem realitatea [i din\untru, [i din afar\, avem avantajul de a
analiza mai deta[at fenomenul social [i politic al rela]iei dintre România [i
Uniunea European\�.

Ministerul Culturii finan]eaz\ ora[ul ideal
!Proiectul �Dreamville�

a fost declarat
c`[tig\tor la selec]ia
pentru Bienala
de la Vene]ia

!�Are [i concept,
[i calitate vizual\�,
declar\ Virgil Ni]ulescu,
secretar de stat `n
Ministerul Culturii
[i Cultelor, membru
al comisiei de evaluare

Daniel Knorr [i
Marius Babias la Vene]ia

Filmul lui Giurgiu � o prezen]\ special\ la TIFF 2006
�Scandal `n familie� `n Leg\turi boln\viciose
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Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Mi s-a pus pata pe MISA
Dreptatea `n România e un concept at`t de relativ, `nc`t uneori,
dac\ e[ti mai paranoic din fire, te `ntrebi ce s-ar `nt`mpla dac\
vreunui personaj important i s-ar pune pata pe tine, pe locuin]a
ta, pe iubita ta sau pe c\]elul t\u. Nu m\ `ndoiesc c\, prin terti-
puri mai pu]in legale sau chiar prin ac]iuni `n for]\, puternicul zilei
va reu[i s\ fac\ tot ceea ce [i-a propus, ba chiar va beneficia de
ajutorul slugarnic al institu]iilor de stat (adic\ al unor oameni `n
carne [i oase, cu func]iile, sl\biciunile [i poftele lor). Nenum\ra-
tele cazuri de imobile revendicate [i v`ndute pe sub m`n\ unor
personaje dubioase [i mari, `n vreme ce proprietarilor de drept
li se pierdeau actele, li se `ncurcau dosarele sau li se d\dea pur
[i simplu cu tifla, s`nt prea cunoscute ca s\ mai impresioneze. {i
totu[i...

Teoretic, ast\zi `n România exist\ un stat de drept. Numai c\
adesea e dreptul celui mai tare.

Un caz flagrant [i penibil a fost cel al lui Gregorian Bivolaru
[i al Mi[c\rii Spirituale pentru Integrare `n Absolut. Trupe spe-
ciale, poli]ie, descinderi cu for]a, u[i sparte cu piciorul, tineri imo-
biliza]i, cu bocancul pus pe g`t [i m`inile r\sucite la spate... `n
fine, un fel de ac]iune de represiune ca `n dictaturile sud-ame-
ricane. Noroc c\ nu s-a tras [i cu arma.

Penibil\ a fost [i `ncercarea de a-i pune `n c`rc\ lui Gregorian
Bivolaru, liderul MISA, un viol care n-a existat niciodat\. Nu
existau martori, reclaman]ii au fost adu[i cu sila, nu existau ex-
pertize medicale � `ntr-un cuv`nt, nu exista un caz. Orice om
normal pricepea at`t. {i totu[i, `n ciuda oric\ror probe, Procura-
tura continua s\ vorbeasc\ de viol, iar pe c`teva posturi TV se
repetau obsesiv, cu o penibil\ lips\ de deontologie profesional\,
ideile autorit\]ii. ~ntre timp, se transmiteau iar [i iar, cu acela[i
profesionalism de dou\ parale, imagini cu femei goale dans`nd,
de parc\ `n accep]iunea mass media un viol `nseamn\ un dans
erotic (sau ritual). Ce mai conta? Era limpede pentru toat\
lumea c\ MISA [i Gregorian Bivolaru trebuia s\ fie �`nc\l]a]i�. Cu
orice pre]. S-a v\zut [i mai clar dup\ fuga liderului MISA `n
Suedia, c`nd autorit\]ile noastre se zb\teau s\ ob]in\ extr\darea
acestuia, de[i cred c\ nici n-aveau dreptul s-o cear\.

S-au c\utat multe motiva]ii ale `nd`rjirii `mpotriva lui Bivolaru.
Unele merit\ o aten]ie special\. De exemplu, am aflat cu sur-
prindere (dintr-un text publicat `n revista ie[ean\ �Timpul� `n de-
cembrie 2005) c\ Bivolaru era sub supravegherea Securit\]ii
`nc\ din perioada scandalului cu �Medita]ia transcendental\�.
Dar o explica]ie mai simpl\ ar fi aceea c\ o mi[care cu tent\ eso-
teric\, din care evident c\ publicul neini]iat nu pricepe mare
lucru, a p\rut suspect\ [i, automat, periculoas\. Am auzit, de
exemplu, explica]ia bovin\ cum c\ �\ia de la MISA s-adun\ acolo
la yoga lor [i se dezbrac\ [i dup-aia sting lumina [i [i-o trag unii
cu al]ii la nimereal\�. Cred c\ nici autorit\]ile noastre n-au pri-
ceput mai mult.

A, nu! Nu simpatizez cu MISA, de[i printre membrii ei s`nt
destui oameni cultiva]i, cu un comportament extrem de urban.
~mi par u[or caraghio[i cu spiralele lor cu care opresc asteroizi,
sporesc bun\tatea omenirii [.a.m.d. Iar liderul lor mi se pare
orice: jalnic, penibil, dezorientat... numai lider de mi[care spiri-
tual\ nu. Sau poate nu s`nt eu suficient de ini]iat.

{i-atunci, nu-i ciudat c\ autorit\]ile române, cu b\ie]ii \ia la]i
`n spate, masca]i [i `narma]i, au reu[it s\ par\ `nc\ [i mai peni-
bili? M\ `ntreb ce s-ar `nt`mpla dac\ aderarea României la Uni-
unea European\ ar fi am`nat\, iar la motive ar fi men]ionat [i ca-
zul Bivolaru. Nu l-am putea atunci acuza pe liderul MISA de
sabotarea intereselor statului, pentru c\ nu s-a l\sat arestat [i
condamnat pentru viol?

Dup\ logica celor cu mintea `n teaca pistolului, ]ap isp\[itor mai
bun nici c\ s-ar putea g\si. Altfel, lumea s-ar putea g`ndi [i la ei.

ordinea de zi actualitate

Elena Vl\d\reanu
�S`nt convins c\ Bienala de la
Bucure[ti va deveni, `n timp, la
fel de important\ precum cele
de la Istanbul sau Moscova. Bu-
cure[tiul merit\ s\ fie pe harta
artei contemporane [i prin acest
gen de evenimente. S`ntem in-
teresa]i de leg\tura dintre prac-
tica creativ\ [i dezvoltarea so-
cial\, de leg\tura dintre contex-
tul local, european [i global�, a
declarat Eugen R\descu, cura-
tor al edi]iei din 2005 a festiva-
lului de art\ contemporan\ [i
co-director al Bucharest Bien-
nale. Eugen R\descu sper\ ca
Bienala s\ duc\ la `mbun\t\]irea
spa]iului expozi]ional al Bucu-
re[tiului.

Cum  utiliz\m  ora[ul?

Bienala va avea o expozi]ie cen-
tral\ [i mai multe ac]iuni pa-
ralele: o serie de discu]ii, ex-
perimente, proiec]ii. Curatorul
expozi]iei, criticul de art\ ma-
ghiar Zsolt Petrany, a propus ca
tem\ central\ haosul: �Chaos:
Flat Images in The Age of Con-
fusion�. Haosul ca art\, nu ca
[tiin]\, puncteaz\ Petrany. Pen-
tru c\ tot ce se va `nt`mpla `n
Bucure[ti nu va avea nimic de a
face cu studii [tiin]ifice asupra
haosului urban, ci va fi doar o
interpretare a spa]iului. �«Con-
fuzia» ca parte integrant\ a vie-
]ii a devenit `n ultima perioad\ o
metafor\. Ea simbolizeaz\ cal-
mitatea resemn\rii, a «ceea ce
este dat», stare `n care ceea ce

[tim [i impresiile pe care le
avem nu s`nt nimic altceva dec`t
semne insignifiante ale status
quo-ului, noi fiind redu[i la ceea
ce se crede c\ s`ntem. Selec]ia
preliminar\ a arti[tilor a urm\rit
sublinierea multiplelor `n]ele-
suri ale «haosului», acest lucru
fiind realizat prin `nsumarea u-
nor lucr\ri apar]in`nd unor
arti[ti de na]ionalit\]i diferite,
provenind din culturi diferite�,
a precizat Zsolt Petrany. De alt-
fel, Petrany nu este la prima a-
bordare a temei �haosului�.
Dou\ alte manifest\ri de art\

contemporan\ regizate de Pe-
trany, de data aceasta la Buda-
pesta, au avut ca motor haosul:
`n urm\ cu un an, o expozi]ie `n
Budapesta av`nd ca tem\ �hao-
sul cultural, cultura haosului�;
aceasta a fost urmat\ de o cer-
cetare, la care au participat mai
mul]i oameni de [tiin]\, oameni
de cultur\, av`nd `n centru gru-
purile subculturale [i diferite
alte grupuri ale societ\]ii. �Ex-
plor\rile urbane� ale lui Petrany
trebuiau s\ dea r\spunsul la `n-
trebarea �cum utiliz\m ora[ul?�.

Haosul ca art\
Tema primei edi]ii a Bienalei de la Bucure[ti

147.000 de euro este bugetul estimativ al Bucharest
Biennale 2006, care se va desf\[ura `ntre 25 mai [i
27 iunie. Deocamdat\, acest buget este acoperit
doar pe jum\tate [i se a[teapt\ ca at`t Prim\ria
ora[ului Bucure[ti, c`t [i Ministerul Culturii [i
Cultelor s\ `n]eleag\ importan]a evenimentului [i s\
propun\ modalit\]i de finan]are. Organizatorii, `n
primul r`nd Asocia]ia Cultural\ Artphoto � cei care
editeaz\ revista �Pavilion�, fosta �ArtPhoto��, se
a[teapt\ ca Bienala, care a fost la origine festival de
art\ contemporan\, s\ sparg\ izolarea cultural\ a
Bucure[tiului [i s\-l transforme `ntr-un c`mp de
ac]iune artistic\.

Cine este curatorul
Zsolt Petrany s-a n\scut `n 1956, locuie[te [i lucreaz\ `n
Budapesta. Este interesat de noile tendin]e ale artei vizuale
`n Europa Central\ [i de Est. ~n prezent, Petrany este
directorul Kunsthalle Budapesta [i ]ine cursuri de art\
contemporan\ la Universitatea de Art\ din Budapesta.
Petrany vine regulat `n Bucure[ti din 1996. P`n\ acum, a mai
colaborat cu arti[ti români, printre care Lia Perjovschi, Ioana
Neme[, Eugen R\descu. �Cred c\ Bucure[tiul este o loca]ie
foarte interesant\ pentru acest subiect�, a mai spus Petrany,
ad\ug`nd c\ nu-[i dore[te o expozi]ie cu mesaj turistic.
Tocmai de aceea, ac]iunile care se vor desf\[ura `n cadrul
Bienalei vor evita spa]iile clasice de expozi]ie, fiind c\utate
spa]iile mai pu]in conven]ionale. Pentru a fi subliniat\
aceast\ tr\s\tur\ dominant\ a Bienalei, deschiderea se va
face `ntr-un parc de skateboard, mai precis `n Her\str\u.

~ntre 19 [i 23 ianuarie, Petrany a fost la Bucure[ti, unde
s-a `nt`lnit cu mai mul]i arti[ti plastici, a vizitat ateliere [i
spa]ii expozi]ionale `n vederea selec]ion\rii pentru Bienal\.
Deocamdat\, Petrany nu s-a decis, dar o s-o fac\ `n viitorul
apropiat.

Citatul s\pt\m`nii
�Din momentul `n care desenele animate
n-au mai fost ce trebuiau s\ fie, am
observat o sc\dere `n calitatea limbii
engleze vorbite de elevii mei. Totul a
pornit practic de la una dintre multele
teme pentru acas\ pe care le dau de
f\cut. Copiii de-a X-a trebuiau s\ scrie
o scrisoare oficial\ de nemul]umire, pe
care s-o trimit\ unei autorit\]i [i am

zis c\ n-ar fi r\u s\ scrie despre
ceva care `i preocup\ cu adev\rat. {i

un lucru care `i preocupa cu adev\rat
era chiar dublarea desenelor animate...� �

Gabriela Laszlo, profesoar\ la Colegiul
Na]ional Ferdinand din Bac\u, ini]iatoarea

campaniei �Salva]i-l pe Tweety�!

Cinea[tii `[i primesc banii pentru
proiectele aprobate `n var\
Centrul Na]ional al Cinematografiei (CNC) va debloca
`n cel mult zece zile finan]area proiectelor c`[tig\toare
la concursul organizat vara trecut\. Cele 25 de pro-
iecte de film � 18 declarate c`[tig\toare de comisia de
selec]ie, plus [apte contesta]ii solu]ionate favorabil �
nu [i-au putut primi banii timp de aproape jum\tate de
an din cauza mai multor probleme tehnice, legate
ini]ial de constituirea Consiliului de Administra]ie al
CNC [i ulterior de necesitatea unui aviz al Consiliului
Concuren]ei. Aceast\ institu]ie a anun]at, mar]i, 24
ianuarie a.c, c\ a autorizat schema de ajutor de stat,
`n valoare de maximum 74,5 milioane de lei.

�Asta `nseamn\ c\ vom putea acorda cel mult
14-15 milioane de lei pe an pentru sesiunile de
concurs. Schema de ajutor este realizat\ pentru o
perioad\ de cinci ani�, a explicat directorul CNC,
Decebal Mitulescu.



Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA

Pe 8 ianuarie, site-ul Smo-
king Gun a publicat un ar-
ticol lung despre toate

inexactit\]ile din prima carte a
lui Frey, care se vinde drept au-
tobiografie � povestea unui cri-
minal dependent de droguri care
a devenit un om respectabil.
~ntr-un articol destul de infla-
mat, site-ul a adus dovezi (ce nu
au fost negate de nimeni de a-
tunci) care arat\ c\ Frey a exa-
gerat foarte mult `n descrierile
faptelor lui criminale. Cartea,
publicat\ ini]ial `n 2003, nu a
ajuns `nt`mpl\tor un bestseller
`n 2005, dep\[it `n v`nz\ri doar
de Harry Potter, ci cu ajutor con-
siderabil din partea lui Oprah
Winfrey. A Million Little Pieces
a primit [tampila �Oprah Book
Club� la `nceputul toamnei,
drept prima carte aleas\ de Oprah
`n `ncercarea de a promova ia-
r\[i autori `n via]\, nu clasici
precum Tolstoi [i Faulkner. Mo-
tiva]ia ei a fost tocmai povestea
`n sine, care dovede[te c\ [i cei
mai r\i criminali pot deveni ce-
t\]eni respectabili.

De aici [i dimensiunile con-
siderabile ale controversei pro-
vocate de dezv\luirea faptului
c\ autobiografia lui Frey este
mai degrab\ fic]iune. Reac]iile
ziarelor au fost, `n general, acu-
zatoare, mul]i c\ut`nd semne
`nc\ `n primele cronici publicate
care s\ arate c\, de fapt, ceva nu
era `n regul\ de la `nceput. ~ns\
Doubleday, editura care a pu-
blicat cartea, l-a sus]inut `n con-
tinuare pe Frey, `n ciuda zvonu-

rilor despre desp\gubirile pe
care le-ar oferi cititorilor deza-
m\gi]i. Autorul s-a ar\tat netul-
burat la prima lui apari]ie pu-
blic\ dup\ dezv\luiri. Av`nd-o
al\turi pe mama sa, a afirmat pe
CNN c\ autobiografia ca gen
este �un animal imperfect�. O-
prah continu\ [i ea s\-l sprijine,
sus]in`nd c\ mesajul c\r]ii r\-
m`ne o lec]ie de via]\. Pe foru-
murile de carte de pe Internet,
de la cel al clubului lui Oprah
p`n\ la cel al �New York
Times�, p\rerile s`nt `mp\r]ite.
Mul]i cititori accept\ schimba-
rea de gen literar a c\r]ii [i se
arat\ dispu[i s\ o citeasc\ [i
aprecieze `n continuare. Discu-
]ia oficial\, `n schimb, condus\
de editoriali[ti, s-a concentrat
mai degrab\ asupra a dou\ di-
feren]e cruciale: limitele dintre
genurile literare [i valabilitatea
lor `n noul context, pe de o
parte, [i problema general\ a ade-
v\rului [i a felului `n care acesta
este reflectat `n mass media, pe
de alta.

Adev\rul  [i  numai  adev\rul

Autobiografia lui Frey nu este
prima care prezint\ fic]iunea
drept adev\r. Multe dintre me-
moriile unor persoane celebre
amestec\ faptele cu o doz\ de
fic]iune. Dac\ din partea unor
celebrit\]i a ajuns s\ fie de a[-
teptat ca povestea vie]ilor lor s\
fie roman]at\, un autor necu-
noscut a c\rui prim\ carte este o
autobiografie marketat\ drept
�o lec]ie de via]\� are o res-
ponsabilitate mult mai mare fa]\
de cititori.

~ns\ limitele dintre genurile
literare au devenit din ce `n ce
mai flexibile. Frey a propus ini-
]ial cartea drept roman editu-
rilor, iar c`nd nu a fost acceptat\
astfel, editura care a publicat-o
a sugerat s\ o prezinte drept au-
tobiografie. Frey, citat de �New
York Times�, a declarat c\ nu a
f\cut nici o schimbare `n text
dup\ ce s-a hot\r`t s\ `l publice
ca autobiografie, nu ca roman.
Romanul nefic]ional a fost deja
inventat de Truman Capote, cu
al s\u Cu s`nge rece, redevenit
recent bestseller, probabil dato-
rit\ filmului Capote, aflat pe a-
ceea[i list\ cu volumul lui Frey.

Tocmai c`nd ar fi p\rut c\
distinc]iile delicate `ntre genuri

tind s\ dispar\ `ntr-o lume `n
care canonul pare a fi influen]at
din ce `n ce mai mult de Oprah,
s-a anun]at noua alegere a clu-
bului ei de carte pentru lunile
viitoare: autobiografia lui Elie
Wiesel, Noaptea. Credibilitatea
autorului, c`[tig\torul unui pre-
miu Nobel pentru pace [i su-
pravie]uitor al Holocaustului,
este mult mai greu de pus la
`ndoial\. ~n plus, noua traducere
a c\r]ii este revizuit\ `n cele mai
mici detalii [i cititorii au fost
asigura]i c\ este adev\rat\ `ntru

totul. Oprah pare a fi revalidat
implicit un truism ce a devenit
pentru c`teva zile un mare semn
de `ntrebare: importan]a adev\-
rului `ntr-o carte trecut\ la ca-
tegoria non-fic]iune.

~ntr-o lume `n care un roman
precum Codul lui Da Vinci este
discutat ca [i c`nd ar fi
non-fic]iune, limitele dintre
genuri, precum [i imaginea
autorului de autobiografie par a
se redefini pe zi ce trece. Sau cu
fiecare [tampil\ �Oprah Book
Club�.

Suplimentul lui JUP
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Food movies (I)
V-am tot dus cu z\h\relul vreo dou\ luni [i v-am f\cut poft\ cu
bun\tatea de film danez f\cut `n 1987 de Gabriel Axel [i os-
carizat `n 1988 (cel mai bun film str\in). S\pt\m`na trecut\ v-am
servit un aperitiv despre c`t de greu l-am g\sit, dar [i despre `m-
prejur\rile cu gust amar `n care Osp\]ul Babettei ne-a mai `n-
dulcit m`hn\ciunea. De[i Babettes goestebud nu-i o capodoper\
(p\rerea noastr\!), un cine-festin tot reu[e[te s\ fie, spre a intra
`n competi]ie cu o categorie `ntreag\ de food movies. {i, zic spe-
ciali[tii, spre a le bate pe toate la puncte. Osp\]ul danezului, g\-
tit cu m\iestrie dup\ nuvela priceputei Karen Blixen, are tot ce-i
trebuie pentru a `ndestula multe gusturi. Poate nu pe cele mai
]`fnoase, care ar vota nu cu el sau cu Chocolat-ul lui Lasse Hal-
lström, ci cu marea cr\pelni]\ a lui Marco Ferreri (La grande
bouffe, cum ar veni) sau cu Vatel-ul ultra-rafinat al lui Roland Joffé
sau cu demen]a perversului de Greenaway din The Cook, the Thief,
His Wife and her Lover. Greu de spus ce am alege. Poate c\-n
iarna asta ne-ar `nviora mai mult filmele nordicilor, care des-
coper\ cum via]a are gust `n Sud (Mexic, Fran]a) [i deconge-
leaz\ sim]uri, suflete, prejudec\]i printr-o simpl\ sorbitur\ de
ceva fierbinte ca pasiunea (ciocolat\, sup\ de broasc\ ]es-
toas\). {i-acum, c\ ne-am dezghe]at, ba ne-am [i `nc\lzit un pic,
s\ v\ povestim, a[a cum am promis, ce face Babette Hersant `n
nuvela lui Blixen, `n filmul lui Axel sau poate c\ `n chiar realitatea
de acum 100 de ani [i ceva. Deci.

Cic\ tr\ia odat\ (pe la `nceputul lui 1800), `n s\tucul Vossborg
din Jutland, care-i `n nordul Danemarcei, un pastor v\duv. {i
pastorul avea dou\ preafrumoase fete. Pe una o chema Phi-
lippa, pe cealalt\ � Martina, semn c\ piosul b\rbat le `nchinase
p`n\ [i numele pe altarul credin]ei, ofrand\ pentru Luther [i
Melanchton. Cei trei [i micu]a congrega]ie de fideli `[i duceau
traiul umil printre ce]uri `nfrigurate, `ntr-un fel de s\r\cie curat\,
demn\ [i plin\ de cump\tare, `mbog\]it\ de lecturi cuviincioase
[i muzic\ bl`nd\. Zilele se scurgeau una dup\ alta, toate la fel,
f\r\ nici o zv`cnire. Vestea despre frumuse]ea [i virtutea celor
dou\ fete trecuse de marginile satului, dar numai `nt`mplarea `i
aduse pe r`nd la Vossborg pe chefliul ofi]er Lorens [i pe
c`nt\re]ul Achille Papin din Paris. Primul se `ndr\gosti de
Martina, cel de-al doilea, de privighetoarea Philippa. De[i ele ar
fi r\spuns chem\rii dragostei [i s-ar fi c\s\torit cu cei doi trimi[i
ai sor]ii, pastorul nu `ng\dui o asemenea fapt\. A[a c\ anii tre-
cur\, pastorul muri, iar surorile r\maser\ pururi fecioare, cu
inima t`njind\ [i totu[i resemnat\.

{i iat\ c\ s`ntem `n 1871, `ntr-o toamn\ aspr\, c`nd orologiul
sun\ noaptea jum\tate [i la poarta c\su]ei celor dou\ b\tr`nele
bate cineva. E Babette Hersant. Afl\m despre ea doar c\-i o fe-
meie zdrobit\ de urgia Comunei, cu b\rbatul [i copilul `mpu[ca]i
`n plin\ strad\. Pentru c\ vrea s\ uite Parisul, Fran]a [i toat\
via]a dus\ p`n\ atunci, sf\tuit\ de amicul Papin, Babette vine la
cap\tul lumii, `n raiul `nghe]at, dar plin de bun\tate [i cucernicie
din casa pastorului. ~n schimbul g\zduirii, ea le g\te[te [i le face
menajul cuvioaselor Martina [i Philippa, f\r\ a le ie[i din cuv`nt,
vorbind dr\muit [i supus, pun`nd smerit\ la fiert, `n fiece zi, o
zeam\ lung\ de bere cu p`ine strecurat\ [i cu buc\]i r\zle]ite de
pe[te uscat. A[a trec unul dup\ altul 14 ani, f\r\ s\ se `nt`mple
nimic. Un singur fir o mai leag\ pe Babette de Paris: biletul de
loterie. A[a ajungem `n toamna lui 1885, c`nd peste doamna
Hersant se pr\v\le[te ca un tr\snet vestea c\ a c`[tigat premiul
cel mare de 10.000 de franci. O avere. {i-o singur\ dorin]\.
Babette le cere protectoarelor sale un favor: s\ preg\teasc\ ea
`ns\[i cina din 15 noiembrie, c`nd se `mplinesc taman 100 de ani de
la na[terea pastorului, iar fiicele doresc s\-i fac\ pomenirea
printr-un modest osp\] cu 10 invita]i (ce-a mai r\mas din mica
turm\ de credincio[i, tot mai acri]i [i ar]\go[i), ba[ca ducesa (ori
contesa) de la castelul din vecini [i nepotul ei, nimeni altul dec`t
Lorens, ajuns mare general la curtea sved\, b\rbat de lume, um-
blat prin toat\ Europa. Dup\ ̀ ndelungi fr\m`nt\ri, b\tr`nelele zic da.

~n clipa `ns\ c`nd la ]\rm trag b\rcile `nc\rcate cu minuni ne-
maiv\zute aduse pe-un vas direct din Fran]a, cum ar fi o uria[\
broasc\ ]estoas\, o colivie cu prepeli]e, co[uri [i l\di]e cu fructe
[i legume exotice, ditai l\zile `n care auzim doar cum zorn\ie [i
clinc\ne por]elanuri, cristaluri, argint\rii, sticle cu b\utur\, ba ve-
dem chiar un calup mare de ghea]\, c`nd pre]iosul transport e
c\rat [i depozitat `n searb\da buc\t\rioar\ a pioaselor protes-
tante [i c`nd l\zile `ncep s\ se desfac\, spre a l\sa prad\ ochilor
[i n\rilor culori, forme, arome, abia atunci deci se dezl\n]uie teama.
Oare nu cumva diavolul vrea s\-i `ncerce pe b\tr`nii puritani din
Vossborg, a]`]`ndu-le gustul [i celelalte sim]uri cu toate aceste
bun\t\]i ce-o s\ poposeasc\ pe cerul gurii? Dac\ sub chipul t\-
cut, de-o frumuse]e ̀ n\sprit\, al fran]uzoaicei Babette, se-ascunde
Lucifer `nsu[i?

Casiana  IONI}|

LAMERICA

Autobiografia sau cea mai
nou\ fa]\ a romanului

Primele s\pt\m`ni ale lui ianuarie au fost stranii pentru editurile
americane. La `nceputul anului, totul era previzibil. Codul lui Da Vinci
era `n fruntea topurilor, ca de obicei. C\r]ile dup\ care s-au f\cut
unele dintre filmele sezonului, precum Memoriile unei ghei[e, erau [i
ele din ce `n ce mai sus. {i `n mai toate clasamentele de
non-fic]iune James Frey continua s\ conduc\ deta[at cu prima lui
carte, A Million Little Pieces, `n timp ce a doua, lansat\ de cur`nd, My
Friend Leonard, urca [i ea vertiginos.

Romanul non-fic]ional al lui Frey este `nc\ o dovad\
c\ genurile literare devin din ce `n ce mai flexibile



E ho]i. To]i.
Eu a[a cred c\ s-a produs trea-
ba. S-or `nt`lnit to]i mah\rii na-
]iei, meni[tri [i deputa]i, pre[e-
din]i [i vici, autosuspenda]i sau
pur [i simplu s\pa]i. {i s-a pus
problema: ce s\ facem noi cu
poporul \sta, c\ prea pune `n-
treb\ri [i prea cere drepturi.
P\i, ce, noi ne chinuim s\ ne fa-
cem PIB-ul ca s\-l `mp\r]im cu
to]i calicii, cu toate l\uzele [i
pensionarii care stric\ imaginea
]\rii [i nu prindem s\ ]epuim in-
vestitorii str\ini?

�Care e[ti, b\, director la
INMH? Ce-i cu c\ldura asta a-

far\? Noteaz\: de m`ine faci
�68 grade Celsius, cu v`nt din
toate p\r]ile. {i s\ ning\ p`n\ la
jumatea blocului. Pe urm\ Dis-
trigaz s\ taie furnizarea c\tre
consumatorii casnici. A[a, ni-
meni nu se va mai pl`nge de
pre]ul gazului [i ne vor ruga `n
genunchi s\-l redeschidem. Dar
noi nu vom ceda tenta]iei, oric`t
de mult ne-am iubi ]ara. ~i mai
]inem a[a vreo s\pt\m`n\, s\ su-
pravie]uiasc\ numai \ia s\n\to[i
tun, care, netrebuind s\ dea ba-
nii pe medicamente, vor putea
suporta dublarea pre]ului benzi-
nei.

Ce frumoas\ va fi România
f\r\ acei b\tr`ni a]o[i c\lc`ndu-se
`n picioare pentru te miri ce
pastile, unde mai pui c\ s`nt [i
rele la gust. {i d\-le bani, [i
d\-le bani, p\i, mai termin\m
noi la sulivar\ vilele de proto-
col.

Sau o s\ mai vedem atunci
mame r\ut\cioase cu copii fl\-
m`nzi cer[ind prin holurile sta-
tului? P\i nu, c\ `nghea]\ pro-
geniturile. Noteaz\: pe holurile
statului s\ fie frig. Vre]i indem-
niza]ii? Veni]i `n tricou.

Pe urm\ vin Eu cu mult tam-
tam [i nu tolerez sub nici o for-
m\ starea grea `n care se afl\

na]iunea numai [i numai din
cauza vechii guvern\ri. O s\ ]ip
[i o s\ v\ dau afar\, dar sta]i li-
ni[ti]i, c\ v\ schimb `ntre voi.
S\ vad\ Europa c\ ne preocup\
primordial nivelul de trai al ce-
t\]eanului, acum, `n prag de a-
derare.

Nefiind totu[i sigur c\ teoria
mea func]ioneaz\, am chemat
c`]iva prieteni [i am pus la cale
un plan simplu. Dom�le, intr\m
peste ei [i-i lu\m tare. Sigur se
scap\ unul. N-am g\sit `ns\ pe
nimeni, nici la prim\rie, nici la
prefectur\. {i un frig pe hol,
de-]i cr\pau m\selele.

Bobi

Am `nt`lnit `n casa unui
prieten un tip destul de
interesant � b\ie]a[ de
cartier, din \la cu
vr\jeal\ pe el, cu
[menuri la activ, cu
mam\ fugit\ de-acas\ [i
tat\ din flori, cu
�pretenari� `n Germania
[i fra]i la penitenciar.
Omul f\cea armata [i
venise `n permisie.

Era vecin de scar\ [i trecuse
pe-acolo ca s\ mai povesteasc\
una alta, s\-[i revad\ amicul, s\
aud\ nout\]i. Cel pu]in a[a cre-
deam. La un moment dat � [i
asta ne-a f\cut ochii c`t cepele
de mirare � nu [tiu cum a adus
vorba [i zice c\ ar vrea s\ `m-
prumute o geant\ de c\r]i. �Nu
prea cred c\ ai ce s\ alegi de la
mine � i-a zis prietenul meu.
Vezi [i tu prin bibliotec\.� Tipul
s-a dus pe hol � chiar avea o
geant\ la el �, s-a `ntors la bibli-
otec\ [i a `nceput s\ o evalueze
cu ochi critic. Zice: �B\i, ]i-a[
lua ni[te c\r]i din astea mai

groase�. A `nceput s\ scoat\ din
raft [i s\ fac\ teanc: Dosto-
ievski, Tolstoi, Gogol, Goncea-
rov (prietenul meu e fan al lite-
raturii ruse), dar [i Salman
Rushdie, Jonathan Coe, Flau-
bert etc. ~n fine, era clar c\
principalul criteriu de selec]ie `l
constituia grosimea c\r]ii. Nu
m-am putut ab]ine s\-l `ntreb ce
face el cu c\r]ile alea la armat\.
�Fr\]ioare, zice, p\i, acolo la
noi e-o plictiseal\ de cr\pi! {i
\l mai cowboy soldat `n termen
cite[te de sparge.� M-am prins:
consecvent spiritului s\u `ntre-
prinz\tor, tipul `[i dezvoltase o
mic\ afacere. Descoperise o
ni[\, un public, avea cerere [i a
creat oferta. Ducea o campanie
gen �C\r]i contra ]ig\ri�.

Am un prieten sucevean, fost
coleg de facultate, care s-a mu-
tat `n Ia[i ca s\-[i caute de
lucru. {i-a g\sit o gazd\ undeva
pe l`ng\ mine. N-are televizor,
n-are radio. Cel pu]in o dat\ pe

s\pt\m`n\ vine [i `mprumut\ de
la mine c`te o geant\ de c\r]i. {i
el chiar le cite[te, nu a f\cut o
afacere din asta. Cred c\ cite[te
cu o patim\ pentru lectur\ pe
care nu a mai avut-o de mult. E
at`t de prins, `nc`t m\ tem c\
nici nu-[i mai caut\ de lucru.

Ralu e plecat\ cu o burs\ `n
Italia. Mi-a scris ce succes e-
norm au c\r]ile luate de ea prin-
tre colegii ei români. ~ntr-o s\p-
t\m`n\, to]i � chiar [i cei care
nu prea fac asta acas\ � au citit
cel pu]in un Saramago, un Pla-
tonov. ~mi amintesc c\ am avut
[i eu perioade din astea demente
de lectur\, c`nd tr\iam cumva
izolat. ~n vacan]ele petrecute a-
cas\ la p\rin]ii mei. ~n cort, la
munte, `n zilele ploioase. Cred
c\ ne amintim cu to]ii de c`t de
mult [i cu c`t interes citeam `n
comunism. Stau [i m\ `ntreb
dac\ nu ne-ar prinde bine uneori
c`te o `nchisoare, ca s\ ne re-
g\sim pl\cerea lecturii.
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Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

teorie [i practic\ pop-cultura
)

Alian]a
D(esene) A(nimate)
Am mai spus banalitatea asta sup\r\toare pentru trei sferturi din
globul p\m`ntesc: `n multe situa]ii, copiii se dovedesc mai maturi
dec`t onorabilii lor p\rin]i, unchi, bunici [i� da, m\tu[i. E bine, de
multe ori, s\ vezi lucrurile `n alb [i negru. ~n gri le vede tanti Ta-
mara, fie-i guvernarea u[oar\; d`nsa a umplut ecranele patriei
noastre `n ultimele dou\ s\pt\m`ni cu istorii pe care le credeam
demne doar de seriale sud-americane, cu bog\tani din ]\ri
lat(r)rino, ajun[i guvernan]i. ~n gri le vede a[a [i domni[oara Mo-
nica, pierdut\ `n mega-serialul Lost; deun\zi, [edea suspen-
dat\-ntr-un Na[ admirativ, la dou\[pe noaptea, de parc-ar fi des-
coperit America pe vasul amiral Bobby [i-ar fi luat vreo dou\ no-
minaliz\ri la Globurile de Aur.

Copiii despre care vorbeam la `nceput par a fi o specie
teleportat\ de pe alt\ planet\. Nu to]i, ci exact acei pu[tani din
Bac\u, care au ini]iat o campanie public\ [i online, prin care pro-
testeaz\ `mpotriva �dubl\rii� `n limba român\ a desenelor ani-
mate de pe Cartoon Network. Campania �Salva]i-l pe Tweety� a
f\cut deja `nconjurul canalelor de [tiri [i al ziarelor, a[a c\ n-are
rost s\ intru-n detalii pe care deja le [ti]i.

Ce leg\tur\ are Tweety cu m\tu[a Tamara [i cu Monica Co-
niac? Nici una, v\ spun eu. ~n timp ce popula]ia activ\ se-nv`rte-n
jurul cozii, discut`nd sfor\itor despre �integrare european\�,
�aquis comunitar�, �lupta `mpotriva corup]iei� [i �armonizarea le-
gisla]iei�, o m`n\ de pu[ti din miezul Moldovei au dat cel mai s\-
n\tos [i firesc r\spuns la sincronizarea noastr\ cu valorile Ves-
tului. Guvernan]ii se dau europeni, chinuindu-se s\ prind\ cu m\-
nu[ile pline de vaselin\ marii corup]i. Monica B`rl\deanu pare a
fi devenit simbolul multiculturalismului cu arom\ de Alexandrion
[i iconul globaliz\rii de succes: remarcat\ `n România, urcat\-n
avion `n Grecia, cobor`t\ pe pista de la Hollywood.

Copiii de care pomeneam s`nt singurii `n toat\ povestea asta
interminabil\ de cin[pe ani, care-au zis: �Halt! Ne plac chestiile
pe care le face]i voi acolo, `n Str\inezia, da� nu ne lua]i de t`m-
pi]i.� Pu[tanilor nu le plac surogaturile [i Sf`nta Cale de Mijloc.
B\ie]ii [i fetele astea s`nt singurii din popor care [tiu ce vor de la
via]\. Pentru ei, e simplu: ce rost mai are s\ te ui]i la Fred Flin-
stone url`nd �Ya-ba-da-ba-doo!� cu accent de Rahova? Pentru
rolul acesta `l avem deja pe Gigi Becali, doar� Nu e pierdere de
timp s\-l auzi pe Scooby Doo sc\l`mb\indu-se-n române[te? Dom-
nul Marean Vanghelie ne aminte[te `ntotdeauna c\ e un per-
sonaj de carton (network)�

Ca s\ `nchei c`t mai patetic cu putin]\, nu-mi vine acum `n minte
dec`t refrenul unui domn, Roger Waters: �Leave the kids alone�.

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\�

Robin Vincent � Sacru

Bobo  [i  Bobi

VVOOII  NN-AA}}II  ~~NNTTRREEBBAATT,,  ff\\rr\\  zzaahh\\rr  VV||  RR||SSPPUUNNDDEE

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

|l mai cowboy cititor



Trebuie s\ recunosc, f\r\ ipocrizie, c\ destinul Juliei Kristeva
m\ fascineaz\. Este un model de reu[it\ care nu are cum s\
nu b`ntuie, p`n\ la urm\, `ntr-un fel sau altul, fie c\ o
recunoa[tem, fie c\ nu, imagina]ia oric\rei intelectuale estice.
A[a cum a fost [i Kristeva la `nceputurile ei, student\ la
Universitatea din Sofia `n anii �60, doctor `n lingvistic\, apoi
plecat\, la 25 de ani, `n Parisul b`ntuit de cele mai vii
dezbateri [i mi[c\ri culturale tel-queliste, semiotice,
textualiste, feministe... ~n care Kristeva s-a aruncat cu toat\
vigoarea ei de femeie t`n\r\, foarte inteligent\ [i foarte
[armant\, c\s\torindu-se cu un b\rbat-vedet\ cultural\ `nc\
de pe atunci. Nu vreau s\ mai insist, cei care au citit romanul
ei autobiografic Samuraii [tiu toat\ povestea.

Lumini]a Marcu

Cei care i-au citit [i c\r-
]ile [tiu `n plus c\ toat\
aceast\ telenovel\ cultu-

ral\ de succes a fost mereu du-
blat\ de o ambi]ie intelectual\
a[a cum numai un imigrant poa-
te avea, ca s\-i d\m dreptate ei
`nse[i, atunci c`nd vorbe[te,
`ntr-un interviu recent, despre
tenacitatea [i h\rnicia pe care le
aduce cu sine condi]ia de exilat.
Unii i-au criticat d`rele de super-
ficialitate, vehemen]ele c`teoda-
t\ deranjante, chiar statutul de
so]ie a lui Phillipe Sollers, lide-
rul tel-quelist care cu siguran]\
a contribuit din plin la autohto-
nizarea ei pe un p\m`nt francez
mai degrab\ xenofob, apoi mi-
gra]ia spre America la mijlocul
anilor �80, atunci c`nd acolo se
mutase centrul de greutate al
modelor poststructuraliste. Julia
Kristeva a f\cut toate aceste ges-
turi pe care un intelectual dis-
cret nu le-ar fi f\cut niciodat\,
Julia Kristeva a vrut s\ fie ve-
det\ cultural\ [i a reu[it. Acum
are 65 de ani [i ne z`mbe[te
dintr-o fotografie de pe site-ul
oficial, o fotografie care sur-
prinde cum nu se poate mai bine
imaginea intelectualei puternice,
originale, chiar arogante. E blond\,
a[a cum n-a fost `n tinere]e, [i
albastrul puternic al taiorului ele-
gant intimideaz\. La 65 de ani,
Kristeva mai poate oferi surpri-

ze. Pare sigur\, foarte sigur\ pe
ea, dar `n acela[i timp [i-a p\s-
trat ceva din aerul tineresc cu
care a venit la Paris, `n urm\ cu
40 de ani.

La  prima  vedere,  un  roman
istoric-poli]ist

O surpriz\ este [i romanul ei cel
mai recent, Moarte la Bizan], a-
p\rut `n Fran]a `n prima lun\ a
anului 2004, iar la noi, `n 2005.
(Nu pot s\ nu constat, `nc\ o
dat\, c\ `ncepem s\ intr\m [i
noi `n r`ndul lumii cu aceste tra-
duceri care tind spre simultanei-
tate. Meritul este de data aceasta
al Editurii Rao [i al traduc\toarei
Sanda Oprescu.)

Cartea este la prima vedere
un roman istoric-poli]ist. Aici
se vede foarte bine profesiona-
lismul de tip occidental care [tie
s\ `mpacheteze `ntr-o form\ ac-
cesibil\, chiar popular-comer-
cial\, un con]inut care de foarte
multe ori ascunde altceva. Fai-
moasa intelectual\ Julia Kris-
teva, care ar fi putut s\ publice
lini[tit\ un roman `n form\ de
eseuri sau chiar un jurnal intim,
pentru c\ notorietatea `i permite
asemenea forme lene[e, a f\cut
efortul de a construi un roman,
[i nu orice fel de roman, ci unul
cu o intrig\ de multe ori foarte
bine dirijat\ [i chiar cu zone de
suspans. A[adar, `ntr-o provincie

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

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

Proiect realizat `n colaborare cu Colegiul Noua Europ\, sub patronajul lui Andrei Ple[u. Sub numele de
Septuaginta este cunoscut\ traducerea `n limba greac\ a Bibliei ebraice, efectuat\ la Alexandria, cu aproxi-
mativ trei secole `nainte de Hristos. Aceasta a reprezentat, mai `nt`i, Biblia evreilor din diaspora, iar mai
t`rziu a devenit versiunea greac\ a Vechiului Testament al Bisericii. Acest volum, structurat `n dou\ tomuri,
deschide ciclul de scrieri poetice [i sapien]iale, introduc`ndu-l pe cititor `n universul liricii [i al `n]elepciunii
biblice. Tomul 1, care con]ine c\r]ile poetice Psalmii � Odele lui Solomon � C`ntarea C`nt\rilor, `mbin\ arta
poetic\ [i rigorile revela]iei, [i dou\ c\r]i sapien]iale (Proverbele lui Solomon, Ecleziastul), care abordeaz\
teme legate de condi]ia uman\ [i de raportul omului cu divinitatea. De o importan]\ special\ este cartea
Odele lui Solomon, scriere absent\ din canonul ebraic al Bibliei.

***, Septuaginta 4/ I, Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, C`ntarea C`nt\rilor, volum coordonat de:
Cristian B\dili]\, Francisca B\lt\ceanu, Monica Bro[teanu `n colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu;
traduceri de: Cristian B\dili]\, Francisca B\lt\ceanu, Florica Bechet, Monica Bro[teanu,
Ioana Costa, Marius David Cruceru, Cristian Ga[par, Eugen Munteanu, Ion P\trulescu,
Hors collection, 680 de pagini, 59.50 RON

SSEEMMNNAALL

Rabelais m\-ncurajeaz\

Dup\ ce am r\sflocit de vreo trei ori mesajul t\u tr\snit, ieri, m-am
pus pe citit orgasmatic Rabelais. E greu cu tine, asta mi-e pe-
deapsa! Ba ape[i pe butoane-n bulioane aiurea de emo]ie, ba `]i
hale[te ca pe-un pe[te Animalul mesajul prim, m\ rog, mai g\-
se[ti tu [i citate din Nichita, dup\ care ar trebui se min]im `ntruna,
ferici]i de posibilitatea asta duios-nasoal\, profund antipatic\
mie ̀ nc\ din adolescen]\ (el a min]it enorm, pe rupte, prin articole
stupide, de aderare la oamenii muncii, la partid, pe la televizor;
chestie ce i-a f\cut bine doar lui, celorlal]i nu, dimpotriv\, dar s\
trecem peste m\g\rie, cum a trecut [i d`nsul peste colegii de
poezie; a murit, discut\m opera, nu?; fain\ faz\!!!), da, s\ min]im
cu ghiotura, cu cazanul, cu cisterna, cu ditamai tirul, cu `ntreaga
garnitur\ de vagoane de marf\, oriunde, din orice pozi]ie, culcat,
`n picioare, st`nd, alerg`nd, `n coate... Nu-i vorba despre Nichita,
[tii bine... M\ uit la pozanele tale [i m\ minunez... fie [i a[a, dar s\
ai fitilul cu tot cu dinamit\ b\gat `n cur (Rabelais!), s\ pricepi c\...
Te rog foarte mult s\ nu-mi pierzi mesajele (le-ai pierdut; nota
mea, doldora de repro[uri, de acum), eu nu le mai am (le aveam;
nota mea cinic\ de acum), fiecare se poate s\ fie [i... brrrrrrrr!
Bag\-le ̀ n memoria Animalului t\u mincinos, mai bine le-ai scoate
pe o imprimant\ galopant\, vei face senza]ie cu ele dup\ ce
cr\p fin. Vezi, s`nt prudent [i-]i atrag aten]ia, c\ tu e[ti cam z\-
p\uc\ la nuc\. Eu p\strez orice vine, cu tot cu mireasma de
r\[ine, de la tine. De fapt, e[ti singura cu care fac schimb perdant
(�Eram pe-o teras\ de pierdere�, cum zicea, genial, Nichita!) de
scatoalce suave; probabil c\ totu[i ne asem\n\m la ceva[ilea...
la disperare, la bucurie, nu [tiu, spune tu, c\ e[ti mai fam\ infa-
m\, hobbitzii nu prea se pricep la dat `n sf`rcuri [i la ghicit din
coapse. Ei se uit\ extatici la cracii infini]i ai ielelor! {i de unde
mai [tii?, poate chiar ce facem noi aici, mai vioi, mai am\r`]i, e
Cartea-Suflet, ia g`nde[te-te... Ai vrut o Carte-pahar, o Carte-`nger,
o Carte-ha]ma]uchi, o Carte-kamciatka, apoi o Carte-cas\, apoi
naiba [tie ce-am mai vrut am`ndoi, c\ ne-am `ncurcat, tu ai zis
vai!, eu am zis oh!, [i acum trebuie s\ desc`lcim ghemul c\zut din
poala ta pe podea, sub podea, unde-i place lui Pictache s\ stea!
Pictache \sta al t\u pare s\ fie [oarece! Al meu e un fel de nim-
foaic\ `mbr\cat\-n pantaloni, cu o cipilic\ pe cap (Am mai v\zut
una a[a, dar f\r\ marginea aia de jos, la Johnny R\ducanu care
m\ iube[te [i mi-a scris pe o carte de-a lui c\ m\ pup\ `n cur!!!
E o expresie de alint ]ig\nesc, nu te bursufla!), cu m`inile `n bu-
zunar, gata s\ produc\ pe gura buzat\ cine [tie ce enormit\]i
scumpe mie. Carevas\zic\, e o haimana pe care-o ad\postesc `n
inim\ [i o mai cert din c`nd `n c`nd...

* * *

Ast\-noapte m-am g`ndit c\ Pictandra aia de pe partea dreapt\,
cu gura c\scat\ ad`nc, s-ar putea s\ urle la lun\, c\-i doar Pui-
[orul Lunii! Mda... un fel de sf`r[eal\ stupid\ alterneaz\ cu entu-
ziasme la fel, transformate-n versuri... cum m\ opresc cum mi
se pare c\ am mierlit-o, c\ nu mai am timp... [i iar m\ uit la poza-
nele tale de la P., le studiez, arunc ziarul cu un fel de neputin]\
mocirloas\. C`nd voi sc\pa, dom�le, de pacostea asta cu termi-
narea timpului `n ciuperci, lobod\ [i t\cere? {i nu mai reu[esc s\
citesc nimic. Apoi m\ g`ndesc c\ io nu ]i-am povestit lucrurile
esen]iale. M\ rog, nici tu nu mi-ai spus mai nimic despre tine, ba
te mai [i `ndoie[ti din talie c\ m-ar interesa, asta-i culmea z\-
d\rniciei buricului spiralat!, a pelinului amar-amar!! Da, am
constatat c\ exist\ [i o b\uturic\ `nc\ nefolosit\ de hobbi]ii de-
da]i la versuri perversuri. A!, s\ [tii c\ mai am multe de b\tut, ver-
suri adik, dar m\ doare spatele. S-a destupat sticla cu poezii!!! Te
pup, ce dac\ tu e[ti cu mintea-n stup! A[a-i via]a, unu-i bou [i
alta-i ra]\!! Alege tu animalul domestic care-]i convine la nicotine
(sper s\ te infiltrez terorist, de-o s\ vorbe[ti `n rime ca balamaua
de la balamuc cu \ia de pe la reviste [i din alte p\r]i picante ale
presei de ulei dublu rafinat). Stop! Slup!! Flop!!! Zbunghi-Zbunghi,
ia-m\-n unghii!!!

Julia Kristeva, Moarte la Bizan]

traducere de Sanda Oprescu, Editura RAO, 2005

~ntoarcerea Juliei Kristeva
`n Bizan]ul/ Bulgaria natal\



imaginar\, Santa-Barbara (un
fel de Americ\ atotcuprinz\toa-
re), se petrec o serie de crime
misterioase ale unui uciga[ `n
serie care las\ o semn\tur\ `n
forma cifrei 8. Sau a infinitului
`ntors? Cam a[a `ncepe [i best-
sellerul lui Dan Brown, Codul
lui Da Vinci, doar c\ acolo
uciga[ul l\sa `n urma lui sim-
bolul cercului perfect `n care se
`nscrie corpul uman. Senza]io-
nalism, excitarea curiozit\]ii, un
comisar de poli]ie prea dandy [i
prea poet, o jurnalist\ trimis\ de
o publica]ie parizian\ s\ inves-
tigheze cazul, un profesor uni-
versitar obsedat de principesa
bizantin\ Ana Comnen ([i un
pic criminal el `nsu[i), o c\-
l\torie pe urmele vechilor cru-
ciade... {i astfel ne apropiem de
ceva ce romanul lui Dan Brown
nu are [i de aceea e mai pu]in
interesant, dar [i mult mai citit
dec`t va fi vreodat\ romanul
Juliei Kristeva. Pentru c\ toate
acestea, intriga poli]ist\, sim-
bolismele misterioase, povestea
cu o femeie excep]ional\ de la
`nceputul mileniului trecut,
toate s`nt, de fapt, accesorii. Ro-
manul fostei tel-queliste este
forma literar\ a unei pulsiuni de
`ntoarcere la origini, cam a[a
cum se `nt`mpla `n basmul bal-
canic Tinere]e f\r\ b\tr`ne]e [i
via]\ f\r\ de moarte. Dup\ ce a
c`[tigat tot ce se putea c`[tiga `n
ordine cultural\ `n centrele lu-
mii, `n Paris [i `n Statele Unite,
dup\ ce i s-a repro[at c\ nu o
prea intereseaz\ destinul uitatei
ei Bulgarii natale, Kristeva
scrie, de fapt, romanul unei ob-
sesii: ]ara l\sat\ `n urm\, care
este mai mult dec`t Bulgaria
geografic\ de azi. Acest �t\r`m
cel\lalt� se `ntinde `n tot spa]iul
unei ortodoxii `nchise `n sine, al
unei p\r]i de Europ\ niciodat\
`n]elese, se `ntinde, `n fine, `n
spa]iu [i timp, p`n\ la Bizan]ul
decadent [i autofag.

Kristeva  practic\  jocurile
postmoderne  devenite  deja
clasice

Romanul este o lung\ dezbatere,
despre Europa, globalizare, lu-
mea de azi, ortodoxie, catoli-
cism [i multe altele. Dar perma-
nent se aude `n fundal o voce
p\tima[\, necenzurat\ analitic,
a[a cum n-am auzit de foarte
multe ori `n textele acestei inte-
lectuale, o voce care parc\ vrea
s\-i fac\ dreptate, explic`nd-o,
unei patrii de mult l\sate `n
urm\. Iat\: �Nimeni nu vorbe[te
despre Philippopolis (Plovdiv)

la Santa-Barbara, la New York,
la Londra, la Paris, aceast\
parte a c\zut `n pata oarb\ a
Istoriei. De ce? Din cauza
Bizan]ului ortodox, care s-a `m-
potrivit, `mpreun\ cu Ana,
crucia]ilor, `n timp ce-i l\sa s\
treac\, ba chiar chem`ndu-i `n
ajutor, c\ut`nd s\-i `n[ele pe a-
cei latini nu neap\rat eretici, dar
deja prea mondeni, prea r\z-
boinici, prea imperiali[ti, cu pa-
pa lor, care se considera centrul
lumii � [i care, p`n\ la urm\,
dep\[ise Imperiul ortodox, im-
pun`nd versiunea catolic\ de-
spre adev\rata credin]\ [i ne
dispre]uia? Sau din cauza turci-
lor, care ne-au t\iat de restul lu-
mii timp de cinci secole? Sau
din cauza comunismului, care
nu s-a sim]it nic\ieri at`t de bine
ca `n ]\ri ortodoxe, din Rusia
p`n\ `n România [i din Bulgaria
p`n\ `n Serbia, f\r\ s\-i uit\m
pe greci, care azi s`nt consi-
dera]i na]ional-marxi[ti, atunci
c`nd nu s`nt fasci[ti? De ce?
Din cauza lui per Filium, care `l
subordoneaz\ pe Fiu Tat\lui,
din moment ce ortodoc[ii cred
c\ Duhul Sf`nt purcede mai `nt`i
din Tat\ prin Fiul, care `i este
supus, [i nu c\ purcede `n mod
egal din Tat\ [i din Fiu, Filio-
que, dup\ cum afirm\ catolicii?
Ceea ce face din Fiul ortodox un
slujitor sentimental, poten]ial
masochist, neap\rat adorator al
T\tucului poporului, `n fond. O

credin]\ care nu-]i las\ ]ie,
fiului, dec`t o singur\ porti]\ de
sc\pare: loviturile, anarhia,
terorismul, revolu]ia, uciderea,
Mafia, pe Stalin, apoi pe Putin,
halal! Asta afirm\ c`]iva
psihiatri la Paris, `n frunte cu
Julia Kristeva, dar e departe de
a fi o p\rere unanim\, credin]a
e mult mai `ntortocheat\ dec`t
`[i `nchipuie succesorii doctoru-
lui Freud, `]i face ni[te figuri!�.
Aceste dezbateri s`nt nesf`r[ite
`n roman, sl\bindu-i, desigur,
structura de policier istoric, dar
f\c`ndu-l foarte interesant eseis-
tic. Toat\ istoria medieval bizan-
tin\ e permanent pus\ `n paralel
cu provoc\rile lumii de azi, pa-
rabolele s`nt transparente, papa
[i pre[edintele Americii, cruci-
a]ii [i trupele aliate etc. Dar
sensurile se ramific\ la nesf`r[it
[i, chiar dac\ de cele mai multe
ori acest narator p\tima[ e de
partea anti-globaliz\rii, ba chiar
e destul de melancolic-paseist [i
cu aplec\ri spre dreapta, e totu[i
greu s\-i pui o etichet\ ideolo-
gic\. Pentru c\ vocea reu[e[te
s\ r\m`n\, a[a cum se vede [i
din punctua]ia fragmentului ci-
tat, de cele mai multe ori o voce
interogativ\.

La nivel literar, Kristeva
practic\ jocurile postmoderne
devenite deja clasice, intelec-
tuala Kristeva de la Paris intr\
de c`teva ori `n text ca atare, dar
exist\ [i sub masca Stephaniei,

jurnalista fost\ glorie acade-
mic\. Biografiile lor coincid
p`n\ la un punct (�str\lucita stu-
dent\ la filosofie care am fost la
`nceput, apoi la chinez\, cea
care, ca s\ se distreze, a jucat la
un moment dat rolul de structu-
ralist\ de [oc�), dar apoi se des-
part, `n momentul `n care, prin-
tr-o ruptur\ inexplicabil\ pentru
apropia]i, aceast\ mare intelec-
tual\ `n devenire alege s\ devin\
jurnalist de investiga]ie. Ceea ce
autoarea de pe copert\ n-a de-
venit dec`t astfel, fic]ional, pro-
iect`nd o variant\ a celei reale, o
variant\ care ar fi ales otium-ului
academic negotium-ul jurnalis-
mului de teren. O alt\ variant\ a
acestui caleidoscop feminin este
`ns\[i Ana Comnen, prima fe-
meie-istoric, prima femeie-inte-
lectual, principesa profirogenet\
care n-a domnit, de[i a fost o re-
dutabil\ politician\, dar [i-a luat
revan[a scriind cincisprezece to-
muri din ceea ce a devenit prima
istorie scris\ vreodat\ de o fe-
meie. Dintr-o cronic\ a unei
jurnaliste franceze `n]eleg c\
exist\ un roman scris [i publicat
de o bulg\roaic\, `n Bulgaria,
despre aceast\ principes\, ro-
man care a inspirat-o, de fapt,
pe Kristeva. A[adar jocurile s`nt
complicate, ca [i romanul `n
sine [i exact ca via]a acestei
intelectuale care [tie s\-[i p\s-
treze prospe]imea chiar [i la
v`rsta c`nd lumile l\sate `n urm\
`ncep s\-[i cear\ tribut.

Al doilea volum dintr-un vast proiect editorial de radiografie a literaturii
române `n postceau[ism (4 volume) este rezervat prozei acestor ani, de-
fini]i, ̀ n ciuda noii literaturi bazate pe provocarea de dragul provoc\rii, printr-o
nou\ sensibilitate, chiar con[tiin]\ literar\. V\z`nd 2004 ca pe �primul an de
postceau[ism `n care am ajuns s\ citesc mai mult\ fic]iune dec`t memoria-
listic\�, autorul este de p\rere c\ s`ntem ̀ n fa]a unui nou capitol de istorie literar\.

�A pune cap la cap o munc\ de 14 ani, a o a[eza arhitectural cu te-
melie [i acoperi[ `nseamn\ de fapt a oferi contemporaneit\]ii [i mai ales
posterit\]ii un instrument de lucru absolut necesar cum nici nu exist\. Peste
vreo 50 de ani, c`nd mul]i dintre noi nu vom mai fi, o asemenea carte cu
cele patru volume ale ei va avea valoarea unei c\l\uze devotate ̀ ntr-un timp
c`nd, din p\cate, oamenii vor fi orbi [i ireversibil internetiza]i.� (Dan Stanca)

Dan C. Mih\ilescu, Literatura român\ `n postceau[ism. Vol. II.
Proza. Prezentul ca dezumanizare, colec]ia: �Collegium. Litere�,
Editura Polirom, 392 de pagini, 26.90 RON

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

TELENOVELA  NOVA
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�Fascinat de entropia identit\]ii [i de ambiguitatea structural\ a lumii,
{tefan Agopian este un maestru al am`n\rii intrigii, un poet al a[tept\rii.
Evident\ mi se pare dimensiunea pictural\ a paginilor sale, efect al pre-
dilec]iei romancierului pentru discursul descriptiv. Reg\sim `n paginile
lui ideea nietzscheean\ a ciclului arbitrar al existen]ei ca etern\ reluare
a aceluia[i, c\ci Agopian percepe istoria [i identitatea uman\, deopo-
triv\, ca palimpsest de fic]iuni `nchipuite de imagina]ia auctorial\, intere-
sat\ s\ experimenteze nu adev\rul absolut, ci «adev\rurile» multiple [i
schimb\toare. Iat\ de ce «rotirea nesf`r[it\ a sferelor c\r]ii `n jurul sferei
mercurice» (care poate fi un gest, un cuv`nt, un peisaj, un eveniment
sau un personaj) este imaginea emblematic\ a formulei narative a aces-
tui prozator, unul dintre cei mai originali dintre scriitorii români de factur\
postmodernist\.� (Carmen Mu[at)

{tefan Agopian, Sara, edi]ia a III-a, rev\zut\,
colec]ia: �Fiction Ltd�, Editura Polirom, 296 de pagini, 21.90 RON

printre r`nduri carte

SSEEMMNNAALL

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

� }i-o fi de fleici [i frig\rui,
da� uite �clo[tile cu pui�
din past\ fraged\ de carne
de pas\re. Stai s\ ne toarne,-n
pahare, rizlingul rozalb...
Clo[ca-i glasat\ cu sos alb
gelatinat, iar puii, nou\
sau zece,-s modela]i din ou\
r\sfierte,-i spune alui ei,
ajuns din Agafton, Andrei,
c\ci primul nume, ras cu ra[pa
din scripte,-i se p\ruse na[pa
consoartei ce, neav`nd cui
s\-i spuie, `n afara lui,
`i spune, lu`ndu-l cu frumosul,
de-ace[ti pui pu[i, `n fine,-n sosul
gelatinos ca un ghe]u[,
[i pres\ra]i cu g\lbenu[
de ou fiert r\zuit prin sit\...
�Al ei�, cu m`n\ obosit\,
`ns\ cu gestul cam abrupt,
`[i scoate din pachetul rupt,
la col]ul st`ng, at`t c`t are
pe un� s\ treac\ o ]igare,
un Camel de un alb cu dungi;
[i, dup\ dou\ fumuri lungi,
pe urm\torul, f\r\ veste,
i-l sufl\ vechii lui neveste
`n ochi; apoi, privind-o fix,
`i zice: �Pup\-m\ `n pix!�

Kristeva afi[eaz\ `n fotografia de pe site-ul oficial imaginea intelectualei puternice,
originale, chiar arogante



Pentru mul]i s`nt doar ni[te basarabeni
care s-au prip\[it prin România. Sigur, s`nt
talenta]i. Ne amuz\. E chiar de bonton s\
ascul]i Planeta Moldova, ar\]i c\ e[ti
�intelectual fin�. Scheciurile lor abund\ de
umor, suprarealism, hiperrealism, absurd.
S`nt un inventar de prejudec\]i despre
fra]ii no[tri de peste Prut, dar con]in [i
mult adev\r despre oameni de la ambele
capete ale podului de flori. C\ci printre
metaforele dulci-siropoase (v\ mai aduce]i
aminte de �dulce mireas\� a rockerilor de
la Zdob [i Zdub? Ei bine, guvernul secret
al Moldovei se nume[te, `n viziunea PM,
�Lacrima lui {tefan�!), `[i fac loc trafican]i
t`mpi]i de arme, mafio]i cu probleme `n

mariaj, casnice stupide, adolescente
repede descoperitoare de sex, personaje
SF care b`ntuie nestingherite prin cosmos,
unde au cerut azil politic ([i au [i primit!).
B\ie]ii de la Planeta Moldova fac cu ochiul
[treng\re[te românilor. Pe Mito[
Micleu[anu (ca [i pe Florin Braghi[, de
altfel) l-am `nt`lnit la Radio Guerrilla, unde
Planeta Moldova a f\cut o emisiune. Apoi
b\ie]ii s-au profilat pe [tiri. Antologice
r\m`n [tirile lor alfabetice, `n care toate
cuvintele din text `ncepeau cu aceea[i
liter\. {i, culmea, textul avea sens, ba
chiar [i haz. De obicei, Mito[ nu arat\
deloc ca `n poza al\turat\. Poart\ o
c\ciuli]\ rulat\ [i colorat\, z`mbe[te

modest (timid?) [i spune
lucruri mult g`ndite [i ades
amuzante. C`ndva a c`ntat, la
un instrument neprecizat, cu
Shukar Collective, al\turi de
Tamango. Acum zice c\ vrea
s\ fac\ performance. Ce nu
ve]i afla din interviu, dar v\
spun eu, e c\ Mito[ e lipsit
complet de `ncr`ncenare.
Vorbe[te cu non[alan]a omului
care [tie ce spune [i care `[i
asum\ firesc [i incertitudinile. Ce
ziceam despre Planeta Moldova? C\
ar trebui s\ v\ convinge]i singuri c\ e
mi[to. www.planetamoldova.net.

Interviu realizat de Oana Stoica

Planeta Moldova a spart gura t`rgului
la Bucure[ti cu Avem di t\ti. Hitul
\sta a inversat curentul, astfel c\ a
devenit cool s\ fii basarabean la
Bucure[ti.

Nu a existat un plan de atac. A ie[it de la
sine, din pur\ distrac]ie. E un fel de loterie
chestia asta, eu a[a consider. }ine [i de partea
creativ\, dar po]i s\-]i faci foarte multe pla-
nuri pentru a sparge pia]a [i s\ nu reu[e[ti,
iar alteori iese chiar din ultimul lucru la care
te a[tep]i s\ aib\ priz\. Am r\mas pl\cut
surprin[i c\ a avut ecou ce am f\cut. Muzica
am f\cut-o `n paralel cu scenetele. ~n prim-
plan au fost totu[i scenetele [i satira f\r\
perdea la adresa a ceea ce se `nt`mpl\ [i `n
România, [i `n Basarabia. Noi am venit
dintr-un spa]iu paralel, dar `n acela[i timp
foarte apropiat din perspectiva originilor.
Asta ne-a dat posibilitatea s\ vedem lucru-
rile de aici mai deta[at. Poate este vorba de-
spre o anumit\ prospe]ime, str\in\ unor ar-
ti[ti autohtoni. Pe de alt\ parte, nu ne consi-
der\m profesioni[ti `n toate domeniile pe care
le urm\m. Asta deoarece s`nt multe [i de-
seori ne baz\m pe instinct [i pe inspira]ie.
Exist\ totu[i un risc, s\ aluneci uneori `n
diletantism, dar prospe]imea, inspira]ia [i
experimentul s`nt bazele, dincolo de orice
riscuri. Pe de alt\ parte, mul]i profesioni[ti
au diverse orgolii, s`nt excesiv de patetici,
ceea ce d\uneaz\ autenticit\]ii. ~n art\, dac\
nu te implici `n primul r`nd cu suflet [i
apoi cu trup, n-ai [anse de izb`nd\. Ca
`n dragoste. �Nebunii�, spre exemplu,

s`nt de multe ori mai creativi, mai
consisten]i dec`t mul]i arti[ti, pot fi mae[tri
ai am\nuntelor. Dar s\ ne-ntoarcem la
Planeta Moldova. Noi ne-am dedicat acestui
proiect, dar nu ne-am propus s\ c`[tig\m
bani din art\. Am avut un prim [i puternic
ecou de la publicul din Basarabia, c\ruia
ne-am adresat direct, merg`nd pe limbajul de
acolo, pe situa]iile caracteristice zonei, [i
fericirea a f\cut ca ele s\ ajung\ [i aici,
exact pentru leg\tura de r\d\cin\ dintre
basarabeni [i români. {i noi s`ntem români.
~n România, din p\cate, mai exist\ o
problem\ legat\ de superioritate [i
inferioritate etnic\. Anumite zone se
consider\ de elit\.

R\zboiul provinciilor, al fostelor
voievodate...

Exact. Mie mi se pare primitiv. Totul trebuie
s\ treac\ printr-un filtru de toleran]\, nu
trebuie s\ calculezi valorile `ntr-un principiu
ierarhic, ci s\-i `n]elegi pe to]i la nivelul lor,
c\-i cioban sau ministru. {i s-ar putea s\
c`[tige ciobanul `n fa]a ministrului. Lucru-
rile au ]inut de o anumit\ mod\. Cred c\
noi, arti[tii basarabeni, am avut priz\ `n pro-
por]ie de 70, 80 la sut\ datorit\ unei laturi
care a fost perceput\ ca exotic\ aici, `n Ro-

mânia. Dup\ a-
ceea a ve-

nit [i substratul, adic\ partea intelectual\ a
lucrurilor.

Voi a]i creat moda asta, a
basarabenismelor.

Noi nu am creat nimic. Noi doar am expus,
am scos la suprafa]\, necenzurat, ceea ce
alt\dat\ era trecut prin prisma cenzurii. Am
luat lucrurile ca atare [i le-am spus. Planeta
Moldova are succes mai mare `n Basarabia
dec`t `n România, dar nu ne afl\m `n Basa-
rabia. A[a s-a `nt`mplat, s\ ne `nr\d\cin\m
aici.

S`nte]i `n România `n situa]ia unui
str\in din\untru. Ave]i privirea
proasp\t\ a str\inului, pute]i vedea
detaliile care nou\ ne scap\ pentru
c\ ne s`nt familiare [i, `n acela[i
timp, s`nte]i apropia]i de universul
românesc.

Exact. De-asta a func]ionat, pentru c\ româ-
nii au sim]it pe bun\ dreptate c\ Planeta
Moldova ]ine [i de zona româneasc\. As-
cult\torii de aici au sim]it foarte bine ambele
aspecte ale umorului nostru, exotismul [i re-
alismul crud, p`n\ la primitiv, banal, stu-
pid...

Cu o doz\ de absurd...

Da, a ie[it ceva. Acum apare o problem\ va-
labil\ pentru orice artist. Ce faci `n conti-
nuare. Dac\ p\strezi, dac\ ai for]\ [i nout\]i
[i `]i g\se[ti suflul din nou. Te ridici, cazi,
iar\[i te ridici, iar\[i cazi. Noi facem parte
dintr-o zon\ de ni[\, nu s`ntem un produs
comercial [i, at`t timp c`t n-o s\ ne schim-
b\m strategia, n-o s\ reu[im s\ ne impunem
`n showbiz cu adev\rat.

Vre]i s\ ie[i]i din zona de
underground care v-a consacrat?

{i da, [i nu. Pe de o parte, nu ne putem opri
la rezultatele pe care le-am ob]inut. Pe de
alt\ parte, ne confrunt\m cu riscurile legate
de plafonare, de comercializare, de schim-
bare, de transformare. De mai multe ori ni
s-au f\cut observa]ii legate de faptul c\ ar
trebui s\ ne orient\m mai mult pe zona ro-
mâneasc\. Adic\ s\ renun]\m la accent
pentru ca lumea s\ poat\ percuta mai mult.
Asta e deja o schimbare esen]ial\ [i este un
risc. Pe plan local s`nt c`]iva arti[ti, nu foarte
mul]i, dar care fac ceva tare. Ada Milea, Pa-
razi]ii, F\r\ Zah\r, Matze... Ei s`nt suficient
de subtili [i, `n acela[i timp, foarte direc]i,
astfel c\ vizeaz\ ambele zone, m\ refer la

cea intelectual\ [i cea majoritar\. Dac\ e[ti
din România, nu o s\ c`n]i blues mai bine
dec`t americanii. Po]i ajunge maximum ca
Nightlosers, dar r\m`i doar la un nivel de
concuren]\ cu x al]ii, care c`nt\ acela[i lucru
afar\. Totu[i, România are mari resurse s\
se impun\ afar\. Din p\cate, exist\ multe
orgolii [i mult\ b`rf\. ~n România nu e un
sim] al propriei valori. Românul tinde s\ se
mi[toc\reasc\ [i pierde. El crede c\ asta e
haios, e cool s\ fii autocritic. E bine p`n\ la
un punct. Dar prin autosugestie, dac\ tot
timpul te iei din perspectiva unui ratat, asta
o s\ [i devii. 

~n România mai e o problem\ legat\ de
lucrul `n echip\. Aici e mult mai dezvoltat
individualismul. Afar\, `n schimb, de mult\
vreme func]ioneaz\ `n art\ spiritul de e-
chip\. Acolo fiecare [tie ce are de f\cut [i nu
se bag\ peste cel\lalt. Aici fiecare se crede
[i se vrea un lider. Tot timpul vine cineva [i
spune: �Da, e mi[to ce ai f\cut, dar eu a[
face altfel�. Nu merge a[a. Dac\ i se d\
suficient spa]iu, aer [i libertate, artistul
poate s\ creeze ceva. Revenind la Planeta
Moldova, noi am vrea s\ ne orient\m spre
film, spre video. Am f\cut c`teva scurtme-
traje, avem ni[te anima]ii, dar astea s`nt pe
cont propriu, low budget sau no budget, mai
bine zis. E dificil s\ supravie]uie[ti, pentru
c\ trebuie s\ `]i g\se[ti `n paralel un alt job
ca s\ rezi[ti. ~n România e[ti pus `n situa]ia
de a te dedubla. Faci ceea ce `]i place cu
condi]ia s\ faci ce nu-]i place ca s\ c`[tigi.
Mai e problema timpului, a plafon\rii, a b\-
tr`ne]ii [i a mor]ii care ne pa[te pe to]i.

{i uite a[a am ajuns la temele din
scheciurile Planetei Moldova. S-a
scris despre voi c\ s`nte]i
oameni-orchestr\ care fac [i
scenete, [i muzic\, [i radio. Ai vorbit
[i de anima]ie...

{tii, e o problem\, ironic fie spus, f\r\ sal-
vare. Eu m-am obi[nuit s\ lucrez `n mai
multe domenii de foarte mult\ vreme. A[a
am crescut. La nivel profesional, s\ spunem,
s`nt pictor, pentru c\ am f\cut [coal\ de
specialitate. Am pictat, am avut expozi]ii.
Acum nu mai am timp. {i scrisul mi-a luat
mult timp. Am publicat dou\ c\r]i, acum
lucrez la a treia.

Te-a[teapt\ �Ego. Proz\� la Polirom...

Probabil, o s\ vedem. E dificil s\ te or-
ganizezi atunci c`nd ai mai multe domenii `n
care activezi, pentru c\ ]ine de priorit\]i, dar
[i de inspira]ie, care vine [i pleac\. Spre
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interviu `ntrebarea moarte n-are

! M-am n\scut `n
1972, `n Bah-
cisarai, un ora[
din Crimeea
(Ucraina).

! Tat\l meu era `n
acea perioad\
medic `n cadrul
armatei, iar
mama, profe-
soar\ la un
colegiu de
medicin\. Cu
alte cuvinte, am
crescut `ntr-o
familie de
medici.

! ~n �fraged\
pruncie� m-am
mutat `mpreun\
cu p\rin]ii `n
Basarabia. Am
un frate mai
mic, Radu.

! Am locuit `n
Chi[in\u,
copil\rind mai
mult pe la ]ar\,
`n satul
Micleu[eni, locul
de na[tere al
tat\lui meu. De
mic am fost
`ndrumat de
p\rin]ii mei spre
diverse activit\]i
artistice, muzic\
(pian), sport
(gimnastic\
sportiv\, `not),
dar am fost
atras `n special
de desen.

Micro-autobiografie
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�Românii au sim]it pe
bun\ dreptate c\ Planeta
Moldova ]ine [i de zona
româneasc\. Ascult\torii de
aici au sim]it foarte bine
ambele aspecte ale
umorului nostru,
exotismul [i
realismul crud,
p`n\ la
primitiv,
banal,
stupid...�

�La români nu exist\ nici
super-ratare, nici super-succes�



exemplu, dup\ ce ]i-ai asigurat ceva `n fri-
gider, te treze[ti c\ nu mai ai chef s\ scrii.
Cu burta plin\ avem tendin]a s\ filosof\m. E
foarte ciudat. Am zis odat\ c\ cea mai mare
tragicomedie e convie]uirea cu trupul. Noi
s`ntem pu[i `n situa]ia de a convie]ui cu tru-
pul, care e un prieten, dorit [i nedorit. Dac\
`i asigur\m trupului un confort minim, el ne
asigur\ libertate. At`t timp c`t nu `i asigur\m
acest confort, ne pune probleme. El ne zice
a[a: �Eu [tiu c\ tu vrei s\ te distrezi, s\ scrii,
s\ faci muzic\, dar te cam doare stomacul�.
Asta e tragicomedia.

{i ce facem cu butada c\ artistul
lucreaz\ bine pe burta goal\?

S\ [tii c\ este un adev\r fundamental, pe c`t
e de contradictoriu. Adev\ratele opere de
art\ din orice domeniu presupun un profund
dramatism, dar [i o doz\ de umor, pentru c\
facem haz de necaz toat\ via]a. Unii se sinucid
c`nd nu mai g\sesc solu]ii, al]ii se apuc\ de
b\ut, se drogheaz\ sau renun]\ la cele lu-
me[ti, c\lug\rindu-se. Posibilit\]ile s`nt nu-
m\rate pe degete. Fiecare tinde s\ ajung\ `n
v`rf, numai c\ marea majoritate e c\lcat\ pe
cre[tet, pentru c\ al]ii reu[esc s\ urce pe ca-
petele lor [i s\ ajung\ mai sus. E o piramid\.
~n v`rf ajungi dac\ [tii s\ dai din coate
excesiv. }ine de ambi]ie [i de perseveren]\,
dar [i de alte calit\]i. Po]i fi ambi]ios [i
perseverent [i s\ ajungi politician, dar po]i
s\ ajungi [i un mare artist. ~n cazul poli-
ticianului, nu trebuie neap\rat s\ fii un ge-
niu. ~n cazul artistului, nu e suficient s\ fii
genial. Asta din perspectiva social\, dar din
perspectiva universal\, s\ fii genial e totul.
Condi]ia artistului e una dificil\, se [tie
foarte bine. Cu toate c\ mul]i cred c\ arti[tii
o duc bine. Da, se poate spune a[a, pentru
c\ avem mai mult\ libertate dec`t oamenii
`ncadra]i `n sportivitatea social\, care se
chinuie s\-[i `ntre]in\ familia [i ajung s\ se
resemneze. Faptul c\ au un salariu le per-
mite din c`nd `n c`nd s\-[i ia o vacan]\ [i s\
fac\ un bairam c`t mai s\n\tos ca s\ uite.
Dup\ care revin `n cazanul cu ciorb\ de obli-
ga]ii. Pe c`nd artistul face ce-i place, chiar
dac\ nu e asigurat material. Din perspectiva
asta, cred c\ neadapta]ii au mai mult\ liber-
tate dec`t ceilal]i.

Ai produs controverse cu primele tale scrieri, mai ales
cu romanul Tuba Mirum.

Mereu am fost `ntrebat de ce nu am publicat la alt\ editur\, mai
cunoscut\, de ce nu am ie[it mai `n fa]\ cu promovarea. Eu cred
c\ fiecare artist are un demers, iar ceea ce i se `nt`mpl\ `n acest
demers e absolut necesar. Unii cred c\ ast\zi nu se cite[te cum s-a
citit ieri pentru c\ exist\ Internetul, televiziunea, cinemateca, o
mul]ime de chestii care marginalizeaz\ cartea. Dar libr\riile [i
anticariatele s`nt pline. Lumea intr\ `n libr\rii, lumea cite[te...

Lumea cump\r\ c\r]i, altfel libr\riile nu ar mai exista.

Adev\rat. Este eronat s\ spui c\ nu se mai cite[te pentru c\ te ra-
portezi la ce faci tu. Dac\ eu nu mai citesc a[a cum am citit `na-
inte, nu `nseamn\ c\ nimeni nu mai cite[te. ~n afar\ de asta, cred
c\ `n literatur\ lucrurile s`nt ca legumele puse la murat. Devin
bune dac\ g\se[ti re]eta potrivit\ [i e nevoie de timp ca s\ capete
gustul perfect. Exist\ o perioad\ `n care un scriitor se coace. Un

scriitor devenit cunoscut peste noapte risc\ s\ fie uitat peste
noapte. Din perspectiva asta, a celebrit\]ii, nu am nici o problem\.
Nu m\ g`ndesc dac\ am publicat la o editur\ cunoscut\ sau nu.
{tiu c\ un anumit num\r de oameni au citit ce am scris [i
satisfac]ia mea e `mplinit\. Aici e interesant exemplul lui Coelho.
El e prea cunoscut ca s\ fie genial. ~ntotdeauna avem o rezerv\
fa]\ de lucrurile foarte cunoscute, la mod\. Coelho nu se ridic\ la
nivelul lui Garcia Marquez sau Hesse, iar lumea `n ziua de azi nu
are at`ta r\bdare s\ citeasc\ scrieri voluminoase. Apare tendin]a de
a scrie comprimat [i consistent. La fel cum se consum\ lucruri
comprimate [i consistente. E o perioad\ fast-food. Ai m`ncarea
gata s\rat\ [i piperat\, dar `n exces, [i trebuie s\ bei cola care e
dulce [i `]i face [i mai tare sete, a[a c\ tot consumi. Asta e filosofia
occidental\, dependen]a. Dar at`t timp c`t consum\m, n-ar trebui
s\ critic\m. S`ntem ca adolescen]ii care se revolt\ `mpotriva p\rin-
]ilor. Vrem libertate, dar nu putem sc\pa de obliga]ii. {i `n via]a
personal\, c`nd apare familia, apar copiii, gata, ego-ul moare. Dac\
nu moare, se destram\ familia.

! Dup\ patru ani
de [coal\
general\, m-am
transferat la
liceul de Arte
Plastice �Igor
Vieru� din
Chi[in\u. Tot `n
liceu am `nceput
s\ scriu diverse
povestioare
hazlii, spre
marea distrac]ie
a colegilor [i
prietenilor.

! Am terminat
liceul `n 1989,
iar `n 1990, am
intrat la Institutul
de Arte Plastice
din Chi[in\u [i
`n acela[i an
m-am transferat
la Academia de
Arte Vizuale
�Ioan Andre-
escu� din
Cluj-Napoca.

! ~n 1991 am
`nceput o acti-
vitate �rocke-
reasc\�, `nfi-
rip`nd `mpreun\
cu un bun pri-
eten, Paul
Opri[, o forma]ie
de grind-core.
Repeti]iile [i
petrecerile din
Cluj m-au cam
`ndep\rtat de
facultate [i, dup\
patru ani, am
abandonat Ar-
tele Plastice.

! Am continuat s\
pictez, parti-
cip`nd la diverse
expozi]ii. S`nt
orientat `n spe-
cial pe portret [i
am lucr\ri `n
diverse colec]ii
particulare din
]ar\ [i str\i-
n\tate.

! Am continuat s\
scriu, adun`nd
un volum de
proze, iar apoi
un roman.

! Am lucrat pe-
rioade scurte
la o fabric\ de
ceramic\ din
Cluj, apoi la o
fabric\ din
Sofia, dup\ care
m-am oprit cu
traiul `n Bucu-
re[ti, unde am
continuat
activitatea
artistic\, pictura
[i literatura.

! ~n perioada
1998-2000 am
avut c`teva
expozi]ii per-
sonale `n
Bucure[ti [i tot
`n acea pe-
rioad\ m-am
apucat de
muzic\ elec-
tronic\. ~n 2003
mi-a ap\rut
prima carte,
Organisme-
canisme, la
Editura Ziua, iar
`n 2004, a doua
carte, un roman,
Tuba Mirum, la
Editura Pontica.

! Proiectul Plane-
ta Moldova a
fost `nfiin]at `n
2003, `mpreun\
cu Florin
Braghi[.
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Micro-autobiografie

`ntrebarea moarte n-are interviu

Ai complexe fa]\ de români? E un
complex al basarabeanului care vine
la Bucure[ti...

Da, la `nceput l-am avut. Dar nu a fost nea-
p\rat un complex, deoarece, pentru mine,
România s-a deschis de la bun `nceput ca un
mediu foarte frumos. Românii nu `n]eleg
treaba asta, dar România e un mediu foarte
pl\cut. F\c`nd abstrac]ie de gropile din as-
falt sau de faptul c\ oamenii se v\ic\resc
prea mult, am descoperit c\ românii s`nt
deschi[i, binevoitori, primitori. Dac\ a[ com-
para românul cu rusul, a[ spune c\ ru[ii
sufer\ de un complex mai mare dec`t româ-
nii. Ru[ii au tendin]e de superioritate [i un
fel de sado-masochism, pe c`nd românii se
cam �inferiorizeaz\� [i tind spre masochism.
Ru[ii au suferit mai mult din pricina sis-
temului totalitarist, li s-a sec]ionat spiritul.
Ei sau intr\ `ntr-un fel de ratare intens\, sau
au rezultate excep]ionale. La români nu exist\
nici super-ratarea, nici super-succesul.

Zona de mijloc, c\ldu]\. Ca `n Biblie,
�nu e[ti nici rece, nici fierbinte, te
scuip din gura mea�...

Chestia asta e cu dou\ `n]elesuri. Depinde ce
`n]elegem prin �c\ldu]�. Exist\ calea de mij-
loc, `n care e[ti neutru, renun]i la ego, la
ambi]ie, [i prime[ti ceea ce ]i se `nt`mpl\ a[a
cum se `nt`mpl\. E nevoie de mai mult\ pu-
tere ca s\ renun]i dec`t ca s\ `]i dore[ti ceva.
}ine de ascez\, iar asceza e cea mai dificil\

form\ existen]ial\. Dar are [i rezultate pe
m\sur\. Revela]ia, contempla]ia...

Una dintre problemele arti[tilor
underground e o anumit\ dificultate
de a �ambala� produsul pe gustul
maselor.

Un artist nu-[i pune neap\rat problema s\
fie pe placul tuturor. E `ntr-un fel autist, dar
perfec]ionismul lui tinde nu spre adaptare, ci
spre echilibru interior. De multe ori, echi-
librul interior nu corespunde cu cel exterior.
Nu po]i spune c\ un artist complet e cel care
a reu[it pe plan social, dar nici cel care `[i
]ine operele `n sertar. Cred c\ dac\ e ceva de
capul t\u, mai devreme sau mai t`rziu iese la
suprafa]\.

Eticheta de �produs elitist� a fost
aplicat\ [i Planetei Moldova. O
conte[ti?

Nu, dar termenul de �elitist� e contradic-
toriu. Elitismul adev\rat este, de fapt, o des-
chidere total\ fa]\ de orice mediu [i de orice
om. E ca `n]eleptul care spune �[tiu c\ nu
[tiu nimic�, dar po]i vorbi cu el despre
foarte multe lucruri. Din elit\ face parte a-
cela care poate fi `n]eles [i de cioban, [i de
filosof.

E[ti un basarabean care vorbe[te cu
accent ardelenesc. Te-ai repezit `n
România imediat dup\ revolu]ie, c`nd
Uniunea Sovietic\ era `nc\ pe

picioare, de lut, dar pe picioare.
Drumul t\u a `nceput la Cluj.

Am venit `n România `n 1990, la Academia
de Arte Vizuale din Cluj. Dar, cu timpul,
m-am orientat [i spre alte zone dec`t pictura.
Literatur\, muzic\, film, performance. Nu
am `ns\ suficient\ ambi]ie, nici perseve-
ren]\. Unii spun c\ am f\cut multe lucruri
bune, c\ m-am impus. Din interior nu pare
a[a. Te treze[ti tot tu diminea]a, cu acelea[i
probleme, e[ti acela[i om, c\ ai reu[it mai
mult sau mai pu]in nu-]i rezolv\ confortul
interior. Confortul interior [i-l rezolv\ oa-
menii mai egoi[ti. Dac\ nu e[ti suficient de
egoist, `n ziua de azi, e greu s\ urci `n top.
C`nd am venit `n România, `n primul r`nd
mi-am f\cut prieteni. Am avut o perioad\
frumoas\, am hoin\rit, am �c`ntat� `ntr-o
trup\ de grind-core. De facultate m-am ocu-
pat mai pu]in, pentru c\ aveam `ndeletniciri
mai pl\cute, am descoperit libertatea. Ve-
neam de acas\, unde eram cu mama [i tata.
P\rin]ii mei au fost foarte protectori cu mi-
ne, `n special mama. Tata era mai autoritar,
pu]in mai distant [i categoric. Au fost foarte
aten]i cu ce vreau eu s\ fac, iar eu am fost
un copil problem\. Nu am reu[it s\ `mi g\-
sesc locul potrivit la `nceput, nu am avut nici
o atrac]ie spre nici o zon\ artistic\. Am de-
senat de mic, de la cinci ani, dar am f\cut [i
sport. ~not, gimnastic\, am fost acrobat la
circ o mic\ perioad\. Apoi am c`ntat `ntr-un
cor, am fost pentru pu]in timp dansator, am

luat lec]ii de pian. Ai mei mi-au cump\rat
pian. Mi s-a pus `n fa]\ o palet\ colorat\ de
posibilit\]i, dar eu, fiind mic, aveam ten-
din]a s\ le ignor, s\ `mi g\sesc altceva de f\-
cut, numai ce spuneau mama [i tata nu. P`-
n\ la urm\, c`nd au `n]eles ei c\ desenez mai
tot timpul, m-au orientat spre artele plastice.
A[a am ajuns la liceul de arte plastice [i
chestia asta m-a prins. ~n facultate a fost mai
dificil, tot timpul am avut probleme cu pro-
gramul [colar, cu sistemul didactic, cu `nda-
toririle studentului pe scurt. A[a `nc`t ajun-
g`nd la Cluj, departe de cas\, am f\cut tot ce
mi-a tr\snit prin cap. P`n\ la urm\, am
abandonat facultatea. Asta s-a `nt`mplat `n
anul IV, ca ]iganul la mal... Dar nu m-am
`necat. ~n România m-am redescoperit. Acum
m\ aflu la r\scruce de drumuri, situa]ie care
mi-e foarte cunoscut\ [i care e constructiv\.
Am `n cap [i muzic\, [i literatur\, [i film.
Nu pot s\ le fac pe toate pentru c\ nu `mi per-
mite timpul. Am familie, s`nt c\s\torit, a[tep-
t\m un copil. Lucrurile se schimb\. Sin-
gurul lucru ferm e c\ niciodat\ nu voi putea,
chiar dac\ a[ vrea, s\ renun] la zona artistic\.

A[ putea zice, cu o expresie la mod\,
dar proast\, Mito[ Micleu[anu
`ncotro?

Spre locul indicat de pendulul lui Foucault.
Spre crea]ie, acea hib\ a omului `n `ncerca-
rea lui minuscul\, p\g`n\ de a imita divi-
nitatea. Asta e condi]ia noastr\, ne chinuim
s\ reproducem.

�~n literatur\, lucrurile s`nt ca legumele puse la murat�

Mito[ Micleu[anu [i Florin Braghi[
se antreneaz\ pentru televiziune. Proiectul lor,
Planeta Moldova, a fost selectat de juriul
concursului de programe organizat pentru
postul TVR 2.

�Confortul interior [i-l rezolv\ oamenii mai egoi[ti�
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dosar prob\ scris\

George Onofrei
{tiam multe dintre lucrurile pe care ni
le-au �dezv\luit� acum cifrele aparent
seci ale Barometrului. N-avea nevoie
domnul Iorgulescu de statistici ca s\
constate �gradul de `napoiere�, cum
domnia sa n-avea nevoie de Barometru
pentru a suprapune o Zi a Culturii Na-
]ionale fix peste melodiile pe versurile
poetului na]ional, `ng`nate pe acompa-
niament de vioar\. Mai mult dec`t de
acest prim Barometru, avem nevoie
`ns\ de un Centru de Studii Culturale,

de la care nu putem cere minuni din
primele sale luni de existen]\! Au ve-
nit multe critici la adresa celor care au
realizat studiul, unele chiar din partea
ministrului. Dar cel din urm\ merit\
primul criticile!

Sigur, ve]i zice, Adrian Iorgulescu
este o ]int\ u[oar\. ~ncearc\ omul s\-[i
fac\ treaba, a ob]inut, se pare, 250 de
milioane de euro pentru cultur\, are
proiecte cu nemiluita... Iar presa se
`nc\p\]`neaz\ s\-i g\seasc\ defecte,
chiar `n condi]iile `n care a recunoscut
`n nenum\rate r`nduri c\ nici m\car
nu [i-a dorit postul. (Aceea[i pres\
care, nemul]umit\ de faptul c\ Centrul
de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul
Culturii � CSCDC � [i-a permis s\
colaboreze la realizarea unor dosare
legate de cifrele mult-invocatului Baro-
metru `nainte ca ministrul s\ prezinte
`n conferin]\ rezultatele, ar vrea s\-i
vad\ demi[i de [efii CSCDC. Iar mi-
nistrul promite: dac\ vor fi divulgate
[i a doua oar\ informa]ii, acolo unde
le st\ capul, le vor sta [i picioarele!)

Ceea ce pune `n umbr\ str\dania
ministrului de a p\rea �ok� e `ns\
pasiunea pentru festivism, nelipsit\
mai ales la un [ef anterior al Culturii,
de trist\ amintire � R\zvan Theodo-
rescu. Prin propunerea sa de a serba
Cultura pe 15 ianuarie, Iorgulescu nu
e cu nimic mai bun dec`t colegul s\u

de la Educa]ie, H\rd\u, care vrea mai
multe ore �Eminescu� la [coleri, sau
dec`t colegii s\i din Senat, de la Co-
misia de Cultur\, P\unescu [i Theo-
dorescu, care propun ca fiecare ora[
al patriei s\ primeasc\, prin lege, un
bust al �poetului nepereche� (Comisie
din care face parte [i Adrian Cioro-
ianu. Votul s\u s\ fi fost prea pu]in sau
era la Bruxelles?). Asta ̀ n cazul ̀ n care
�obiectul� lipse[te din �patrimoniu�.

Exist\ [i un avantaj al actualei st\ri
de fapte. Avem cel mai monitorizat
[ef al culturii din perioada recent\. A
demonstrat `n scandalul Centrului Na-
]ional al Dansului (c`nd a fost acuzat
de pres\ c\ face jocurile so]iei sale �
o cunoscut\ coregraf\) c\ nu este indi-
ferent la presiunile presei [i ale opi-
niei publice `n general. Ba chiar s-a
declarat afectat, dezam\git c\ nu s-a
g\sit cine s\-l apere.

Ministrul are nevoie, f\r\ `ndoial\,
de ap\rare. Are nevoie s\ fie ap\rat de
propriile impulsuri festiviste. ~n rest,
`i ur\m s\ se ]in\ de proiectele pe care
ni le-a tot prezentat. Ne-ar p\rea bine
ca, la final de mandat, s\ `i prezent\m
lui Adrian Iorgulescu scuzele noastre
de jurnali[ti care, dup\ ce s-au fript o
dat\ cu ciorba, sufl\ acum [i peste
turlele Catedralei M`ntuirii Neamului
(proiect cu care [i-a ctitorit, de altfel,
mandatul).

�Suplimentul de
cultur\� public\
`n acest num\r un
dosar cu reac]ii la
Barometrul de
Consum Cultural,
care a fost, de
altfel, [i
principala tem\
de dezbatere la
`nt`lnirea
colaboratorilor
revistei noastre
(Lumini]a Marcu,
Mihaela
Michailov,
Constantin Vic\,
Cristian Neagoe,
R\zvan Chiru]\) [i
a invita]ilor
speciali Radu
Afrim, Dumitru
Gorzo [i Elena
Vl\d\reanu din
Club A, de joi, 19
ianuarie (`n cadrul
programului
�Poeticile
cotidianului�,
moderat de
R\zvan }upa). ~n
acest grupaj
apare [i un drept
la replic\ din
partea conducerii
CSCDC la textul
semnat de Corina
{uteu [i Oana
Radu (de la
Asocia]ia
ECUMEST), ap\rut
`n num\rul trecut
al revistei. Nu `n
ultimul r`nd, un
editorial al Emiliei
Chiscop,
coordonatoarea
celor dou\ dosare
din �Suplimentul
de cultur\� care
au prezentat
rezultatele
Barometrului de
Consum Cultural.

�~ngrozite� de rezultatele Barometrului de Consum Cultural, autorit\]ile propun un

Barometru de consum statuar

Muzeul de Art\,
sub marja de eroare

Potrivit Barometrului de Consum Cultural,
5,25% dintre români au vizitat cel pu]in o
dat\ Muzeul Na]ional de Art\
Contemporan\. Un muzeu despre a c\rui
amplasare `n interiorul Palatului
Parlamentului continu\ s\ se spun\ c\
este de r\u augur. Sau c\ ar fi crea]ia
tripletei N\stase-Iliescu-Theodorescu. ~n
vreme ce unii dintre arti[tii contemporani
valoro[i [i-au g\sit loc `n proiectele
Muzeului, al]ii, la fel de valoro[i, `i
contest\ proiectul `n totalitate. Cei doi
realizatori ai dosarelor de art\
contemporan\ din �Suplimentul de
cultur\�, Constantin Vic\ [i Cristian
Neagoe, au discutat despre MNAC `n
Club A cu artistul vizual Dumitru Gorzo [i
curatorul Dan Popescu de la H�art
Gallery Bucure[ti.

Constantin Vic\: Acest muzeu a
acoperit o zon\ care nu exista [i a ar\tat
cum se face o institu]ie de acest gen. ~n
acela[i Barometru trebuie s\ observ\m
c\ nu figureaz\ Muzeul Na]ional de Art\
al României, `n schimb, se reg\se[te
Muzeul Na]ional de Art\ Contemporan\.
E foarte ciudat c\ oameni care se duc la
MNAC nu se mai duc [i la Muzeul
Na]ional de Art\... Cred c\ Barometrul
spune un lucru foarte clar: arta modern\
româneasc\ nu mai �rezist\�, `n schimb
arta contemporan\ intereseaz\ publicul
`ntr-o m\sur\ mult mai mare. Cred c\
totul ]ine de politica [i strategia muzeului.
De felul `n care re-contextualizezi
produsul artistic. Nu mediul fizic
(suportul) conteaz\, ci mediul invizibil pe
care `l populezi. De aceea `mi place la
MNAC: m\ `nt`lnesc cu o �utopie� vie,
ne`ncr`ncenat\, bine populat\.

Barometrul de Consum Cultural
a trecut, dincolo de cifrele reci,
`n sfera folclorului. ~l
pomene[te toat\ lumea, `nsu[i
Ministrul Culturii se indigneaz\,
ziarele nu se dau `n l\turi s\
constate �dezastrul�. De fapt,
ce nu [tiam? C\ scriitorii
�canonici� s`nt cei mai
cunoscu]i, c\ Eminescu este
autorul pentru care profesorii
de limba român\ mai
l\crimeaz\ fals? C\ s`ntem
undeva `n coada listei oric\rui
clasament european legat de
consumul cultural?

Ministrul are nevoie
s\ fie ap\rat. De el `nsu[i
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Oamenii au spus
�Shakespeare� [i �Ciulei�

Mihaela Michailov
~n cazul teatrului, ca [i `n cazul literaturii cu Shakespeare, oa-
menii au spus, dintr-un fel de conformism iner]ial [i dintr-o ra-
portare la numele mari de care s`ntem b`ntui]i, Liviu Ciulei. In-
contestabil, Ciulei e o bucat\ consistent\ din istoria teatrului ro-

mânesc [i spectacolele lui au revolu]ionat limbajul teatral al
perioadei �60-�70. Nimeni nu poate contesta acest lucru dec`t
dac\ e nebun. Dar teatrul `nseamn\ `n primul r`nd comunitatea [i
comunicarea prezentului [i dac\ nu `]i pui problema pentru cine
faci teatru, acum, `n 2006, mai bine te la[i. Ce mi se pare impor-
tant este c\ exist\ acum regizori foarte lega]i de cultura urban\,
de ce se `nt`mpl\ `n jurul lor [i de eficien]a mesajului pe care `l
transmit. ~i preocup\ agenda zilei. E aici Radu Afrim, dar mai
s`nt [i al]ii � Ana M\rgineanu, de pild\, Gianina C\rbunariu, Radu
Nica etc. Din p\cate, nu s`nt mai mult de cinci spectacole pe care
le-a[ recomanda `n Bucure[ti.

Consumul
de cultur\, subiect
de interes public
De trei s\pt\m`ni, primul Barometru de Consum Cultural al
României postdecembriste reprezint\ cel mai discutat (dar [i
disputat) subiect de pres\ din domeniul culturii. V`lva creat\
`n jurul s\u o concureaz\ pe cea a scandalului recent generat
de punerea `n scen\, la Ia[i, a piesei Evangheli[tii de Alina
Mungiu-Pippidi. Despre cifrele relevate de sondajul realizat
de Centrul de Studii [i Cercet\ri din Domeniul Culturii
(CSCDC) au scris nu doar revistele culturale, ci [i cotidienele.
Au comentat nu doar �actorii� din prim-planul scenei
culturale, au dezb\tut nu doar televiziunile [i radiourile cu
public �sub]ire�. Rezultatele Barometrului CSCDC fac parte
din sfera subiectelor jurnalistice de larg interes, r\sturn`nd
astfel, fapt `mbucur\tor, ipoteza c\, `n România, cultura cu tot
ce implic\ aceasta nu (prea) intereseaz\ pe nimeni.

Emilia Chiscop
Fire[te, majoritatea publica]iilor au prezentat pe larg cifrele
cele mai spectaculoase ale sondajului, care nu zugr\vesc o
situa]ie prea roz. 8,5% dintre români n-au auzit de numele
vreunui autor român, 37% nu cunosc nici un autor str\in, iar
40% nu au putut rosti numele vreunui pictor. Sergiu Nicola-
escu l-a b\tut cu 2 la 0 la popularitate pe Mihai Eminescu �
acesta din urm\ fiind men]ionat de sub 20% dintre cei ches-
tiona]i, fa]\ de un procent dublu `ntrunit de regizorul nostru
�nepereche�. Mihail Sadoveanu, Ion Creang\ [i Liviu Re-
breanu `i urmeaz\ lui Eminescu `n topul celor mai cunoscu]i
autori români, iar `n topul str\inilor, Dumas e secondat (fapt
ciudat) de regele Shakespeare, urm`nd Tolstoi, Balzac [i
Jules Vernes.

S`nt `ns\ aceste date, contestate de unii dintre actorii
culturali, pe c`t de spectaculoase, pe at`t de [ocante? Nu
fac parte, oare, personalit\]ile cele mai populare `n r`ndul
responden]ilor (cele române[ti, desigur) din fabrica de mi-
turi pus\ `n func]iune `n perioada dictaturii comuniste?

S-ar putea spune c\ studiul CSCDC reconstituie, ca `ntr-un
joc de puzzle, un portret al României profunde. O Românie
`n care valorile p\rin]ilor crescu]i `n `nchistare se amestec\
haotic cu valorile dob`ndite de copiii lor la [coala manualelor
alternative (iar din acest punct de vedere, studiul ofer\,
credem, [i o imagine despre calitatea educa]iei dob`ndit\ `n
[coal\), dar [i cu valorile culese `n fug\ de pe ecranul tele-
vizoarelor. O ]ar\ `n care s\r\cia [i lipsa de preocupare [i
viziune a autorit\]ilor au avut ca efect sc\derea particip\rii
la cultur\ a cet\]enilor mai dispu[i s\ mearg\ la slujbe reli-
gioase (peste 32%) [i spectacole de mas\ cu acces gratuit
(47%!), dec`t la cinema, teatre [i oper\ (ocolite de peste
70%!). O ]ar\ a contrastelor, unde, cu toate c\ o cincime din
locuitori s`nt posesori de CD-player [i DVD-player, [apte din
zece nu [i-au cump\rat `n ultimul an nici un CD, iar nou\ din
zece nici un DVD! Iar aceasta cu toate c\, gra]ie unei dispo-
nibilit\]i [i con[tiin]e civice incredibile pentru România, 60%
dintre locuitori ar fi dispu[i s\ pl\teasc\ din propriul buzunar
pentru restaurarea cl\dirilor culturale! Aceste �piese� con-
tradictorii din �portretul de puzzle� au [i atras, de altfel, u-
nele critici legate de relevan]a cercet\rii CSCDC, de corecti-
tudinea acesteia, de metodele folosite. S\-i l\s\m pe autorii
Barometrului [i pe speciali[tii din domeniul sociologiei cultu-
rii dispu[i s\ participe la dezbatere s\ r\spund\ la ele.

Deocamdat\, c\ s`ntem critici sau nu, trebuie s\-i d\m
Cezarului ce-i al Cezarului. Studiul CSCDC reprezint\ o
premier\ `n cei 16 ani de tranzi]ie � [i nu doar `n ceea ce pri-
ve[te domeniul cultural. S\ nu uit\m c\ ceea ce s-a repro[at
multora dintre institu]iile diriguitoare `n tot acest r\stimp a
fost tocmai lipsa de expertiz\, amatorismul, absen]a strate-
giilor � lucruri care au f\cut ca acestea s\ mearg\ la �pes-
cuit� cu m\suri ce asigurau nu eficien]a pe termen lung, ci
lovitura de imagine, fie c\ e vorba (exemplific`nd doar cu
ministerele Culturii) despre o Catedral\ a M`ntuirii, o excur-
sie pentru �garda de aur� a actorilor sau o ]epu[\ de mili-
arde. Din perspectiva acestui `nceput, crearea CSCDC este,
poate, una dintre m\surile cele mai de substan]\ ce se leag\
de scurtul [i `n general anemicul mandat al Monei Musc\ la
Ministerul Culturii. (A se re]ine Mona Musc\, nu Adrian Ior-
gulescu, cel care doar a ie[it la ramp\ s\ capitalizeze re-
zultatele cercet\rilor.)

Mi se pare foarte bine
c\ �Suplimentul de
cultur\� a publicat acest
Barometru [i-i felicit
pentru performan]a
jurnalistic\ de a fi fost
primii care au f\cut-o.
Mi se pare [i mai bun
faptul c\ Barometrul
exist\ [i ideea `nfiin]\rii
acestui institut care s\
aduc\ date, cifre,
statistici, informa]ii
precise `n [i din c`mpul
cultural este c`t se poate
de binevenit\. Dar,
pentru mine, sondajul `n
sine este dezam\gitor.

Lumini]a Marcu

Nu vreau s\ le dau sfaturi
sociologilor care lucrea-
z\ la asemenea sondaje,

dar n-am `n]eles totu[i niciodat\
care e relevan]a unor ̀ ntreb\ri ge-
nerale de tipul �`n ce institu]ie
ave]i cea mai mare `ncredere�,
la care se r\spunde invariabil
�`n armat\, biseric\� [i alte ase-
menea institu]ii cu care inter-
vieva]ii nu au, de fapt, nici o le-
g\tur\. Exist\ o limb\ de lemn
foarte dezvoltat\ la noi [i foarte
rezistent\ [i o ipocrizie genera-
lizat\ pe care asemenea `ntre-
b\ri cu aer general le scot foarte
ur`t la suprafa]\. A[a se `nt`m-
pl\ [i `n acest sondaj la care oa-
menii r\spund, de pild\, c\-l
cunosc pe Shakespeare. Acestea
s`nt r\spunsuri ipocrite, goale,
a[a cum cred c\ s`nt [i acelea cu

dusul la muzee, a[a cum este [i
cel cu scriitorul cunoscut Mihai
Eminescu.

Oamenii nu s`nt obi[nui]i s\
spun\ exact ce cred, nu i-a `n-
curajat nimeni `n [coal\ s\ fie
autentici cu ei `n[i[i. Pentru ca
asta s\ se `nt`mple vor mai tre-
bui s\ treac\ ni[te ani! Pentru
mine, un sondaj, indiferent c\
`ntreab\ indivizi extra[i dintr-un
focus-grup stabilit pe anumite
criterii, ar trebui s\ fie astfel f\-
cut `nc`t s\ treac\ de aceast\
pojghi]\, foarte groas\, a ipocri-
ziei, a lui �ce d\ bine s\ spu-
nem�, a snobismului, a subiec-
telor-tabu [i a lenei de g`ndire.
Cultura, al\turi de religie [i de
sex, este unul dintre subiecte-
le-tabu ale românilor. Ei nu pot
`nc\ s\ vorbeasc\ normal despre
asemenea chestiuni delicate.
Acest sondaj nu arat\ `nc\ ce
cred românii despre cultur\, ci
cum vorbesc românii despre cul-
tur\ [i este, `n consecin]\, foarte

previzibil [i va da ap\ la moar\
la nesf`r[it apocalipticilor `ngri-
jora]i de moartea iminent\ a
culturii.

Reac]ia  politicienilor
e  `ngrijor\toare

~nc\ ceva: pentru mine, un ase-
menea sondaj ar fi relevant dac\
ar fi pus `n oglind\ cu un sondaj
similar din Fran]a sau Anglia
sau Statele Unite sau ]\rile nor-
dice, ca s\-mi pot da seama pe
unde ne situ\m cu procentele
noastre de cititori. Pentru c\,
altfel, s-ar putea s\ ne `ngrijo-
r\m degeaba [i s\ ne lament\m
[i s\ ne smulgem p\rul din cap
a[a cum [tim noi s\ facem at`t
de bine, c`nd de fapt poate nu
st\m a[a de r\u.

Dar cel mai r\u m\ `ngri-
joreaz\ reac]ia politicienilor, a
ministerului, a parlamentului. Da-
c\ solu]ia este, a[a cum o v\d

ei, aceea de a decreta ziua lui
Eminescu zi na]ional\ a culturii
[i de a popula toate ora[ele ]\rii
cu busturi Eminescu, atunci
chiar c\ situa]ia e f\r\ ie[ire.
Cred c\ a fost o reac]ie neg`n-
dit\ [i sper ca actualii politicieni
s\ fie, dac\ nu mai eficien]i,
m\car cu mai mult bun gust de-
c`t pesedi[tii [i s\ nu propun\
serios asemenea abera]ii de un
provincialism ridicol.

Oricum, dac\ sondajul este
`ngrijor\tor pe alocuri [i dac\
trebuie s\ `ngrijoreze vreo insti-
tu]ie aceasta nu este `n primul
r`nd Ministerul Culturii, ci ar
trebui s\ fie Ministerul Educa-
]iei. Ce se `nt`mpl\ acum siste-
matic `n [coala româneasc\, du-
p\ ce Ecaterina Andronescu a
reu[it s\ destabilizeze complet
reforma `nceput\ de Andrei Mar-
ga, este cu adev\rat un dezastru
[i consecin]ele se v\d [i `n acest
sondaj.

Cultura, subiect-tabu al românilor
(al\turi de religie [i de sex)



N\scu]i asasini
Tr\ie[ti l`ng\ un om c`]iva ani. ~l
prive[ti `n ochi, `i ascul]i pove[tile, `l
faci personaj principal `n visul t\u, `i
faci, prozaic, [i copii, apoi descoperi
c\ e un criminal.

Te duci cu iubitul la petrecerea de ab-
solvire a facult\]ii [i el ucide, f\r\ in-
ten]ie [i f\r\ motiv, un om. Te `ndr\-
goste[ti (sau poate e mult spus) de
eleva ta minor\ [i o abandonezi, nu
`nainte de a-i face un copil pe care ea
`l va ucide, 12 ani mai t`rziu, ca s\ se
r\zbune pe tine (autorul insist\ pe
imaginea Medeei moderne, de[i mi se
pare mai degrab\ o Lolit\ dup\ 10
ani, pervertit\ suflete[te). Trei pove[ti
care produc fiori. Neil LaBute `l sus-
]ine pe Oliver Stone. Oamenii s`nt a-
sasini. Instinctele uciga[e exist\, bine

camuflate, `n fiecare din noi. La li-
mita patologicului, din ur\, team\ sau
exuberan]\, el, ea, oameni buni din
middle class, ucid. F\r\ remu[c\ri, ca
[i cum nu ar `n]elege exact de ce au
f\cut-o. ~n piesa lui LaBute, cel care
poveste[te este asasinul `nsu[i. F\r\
s\ explice, f\r\ s\ regrete, doar spune
povestea st`nd pe scaun, nemi[cat.
Lipse[te aparatul de filmat care s\
surprind\ `n prim-plan pu]inele
gesturi prin care se tr\deaz\ `mpietri-
rea con[tiin]ei. M`inile lui Mihai C\-
lin, nervoase, tremurate, reprezint\
singurul semn c\ personajul s\u, care
ezit\ c`teva secunde s\ ridice o p\tur\
[i `[i las\ astfel bebelu[ul s\ se su-
foce, are o vag\ idee despre ceea ce
s-a `nt`mplat. Corpul reac]ioneaz\ la
crima pe care psihicul nu o recu-
noa[te. Dorin]a de a vorbi despre ce
s-a `nt`mplat f\r\ a rosti cuvinte-
le-sentin]\, nevoia de a pleca mereu

de acas\, unde cel\lalt ghice[te mon-
struozitatea adev\rului, incapacitatea
de a iubi fizic s`nt reac]ii ale subcon-
[tientului care nu accept\ minciuna.
Momentul critic, c`nd crima se `nt`m-
pl\, este perceput doar ca o pierdere
temporar\ a echilibrului interior, c`nd
]i se face fric\ sau ur\[ti sau ]i-e un
pic prea bine. De obicei, e doar un mo-
ment care trece repede. Criminalii nu
vor s\ vad\ dec`t at`t, de[i [tiu c\ `n
urma acelei clipe r\m`n cadavre. {i
totu[i ei povestesc calm, deta[at de-
spre cum, printre altele, au omor`t oa-
meni.

Teatrul Act; S`mb\t\, 4 februarie,
ora 19.00; BASH. O trilogie
contemporan\; de Neil LaBute;
Regia: Vlad Massaci; Scenografia:
AndU Dumitrescu; cu: Mihai
C\lin, Ioana Flora, Vlad
Zamfirescu, Mihaela S`rbu

dosar prob\ scris\
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Liviu Chelcea,
director CSCDC

Radu M\lureanu,
director adjunct CSCDC

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

Reac]ia noastr\ se refer\
la c`teva remarci f\cute
`n articolul men]ionat. Re-

cunoa[tem c\ ne-au surprins
c`teva lucruri. ~n primul r`nd [i
mai general, comentariile pe mar-
ginea acestui studiu r\m`n `n
zona metadiscursului [i `n
spiritul unei diade auditor-audi-
tat. Ele se refer\ nu la produc]ia
noastr\ [tiin]ific\, ci la aspecte
ce ]in de rolul acestui centru,
precum [i la aprecieri legate de
persoanele noastre [i, ce ni s-a
p\rut ceva mai surprinz\tor, la
aspectele metodologice ale stu-
diului. Reac]ia ni se pare c\
amestec\ nivelul cercet\rii des-
criptive [i constatatoare (ceea ce
ne-am propus noi cu acest Baro-
metru) cu cel al politicilor cul-
turale, adic\ al dezbaterilor ur-
mate de ac]iuni [i politici pu-
blice cu caracter practic. Astfel,
nu vedem de ce, pentru aflarea
opiniilor popula]iei, trebuie con-
sulta]i operatorii culturali, o alt\
critic\ din textul respectiv. Ana-
liza comportamentului de con-

sum cultural, a[a cum se face ea
de ceva vreme `n studiile de
pia]\, nu se refer\ la produc\-
tori, ci la consumator. C`nd vrem
s\ afl\m prin anchet\ de opinie
pe baz\ de chestionar cum se con-
sum\ un bun sau serviciu (fie
ele [i culturale), este important
s\ select\m un e[antion potrivit,
s\ elabor\m un instrument de
investigare potrivit (chestiona-
rul nostru a fost pre-testat de
mai multe ori!), s\ aplic\m
chestionarul `n condi]ii foarte
bune (selec]ia sondorului de o-
pinie a fost foarte dur\), s\ veri-
fic\m colectarea datelor (iar\[i,
am fost foarte exigen]i), s\ vali-
d\m baza de date [i apoi s\ pre-
lucr\m datele. Nu ne interesea-
z\ re]eta acelui bun sau servi-
ciu, aceasta fiind treaba produc\-
torilor, iar consumatorii o pot
aprecia sau nu. Nu a fost a[adar
`n inten]ia noastr\ ̀ n aceast\ cer-
cetare s\ analiz\m oferta res-
pectivelor produse culturale, lu-
cru care merit\ o cercetare `n
sine.

~ntreb\ri  legitime,  dar
oarecum  tenden]ioase

Autoarele afirm\ c\ studiul �are
datoria s\ respecte criteriile [i
parametrii [tiin]ifici pe care [ti-
intele umane le respect\ `n dis-
ciplinele [lor] consolidate�, por-
nind de la `ntreb\rile legitime,
dar oarecum tenden]ioase pentru
cineva care nu a citit analizele

noastre: �[1] Care este modul
de alegere a tematicilor, [2] care
s`nt metodologia, [3] timpul a-
locat realiz\rii acestuia, [4] care
este echipa de cercet\tori [i ex-
pertiza ei `n problematica secto-
rului cultural actual din Româ-
nia [i a tematicii abordate?�.
Cu riscul de a fi redundan]i,
r\spunsurile s`nt [1] teorii de
sociologia culturii, `n principal
paradigma propus\ de Pierre
Bourdieu (cu critici, rafin\ri,
reveniri etc.); [2] chestionar
aplicat unui e[antion reprezen-
tativ na]ional; [3] octombrie
2005 pentru preg\tirea chestio-
narului, noiembrie 2005 pentru
colectarea datelor de c\tre un
institut specializat `n sondaje, cu
o re]ea solid\ de operatori de te-
ren (CURS SA), decembrie
2005 pentru analize statistice [i
redactarea unor scurte analize
pe marginea datelor; [4] Liviu
Chelcea, Radu M\lureanu, Ma-
rius Laz\r, Raluca Nagy, plus
c`teva input-uri de la oameni spe-
cializa]i `n sondaje [i lucrul cu
chestionarul. R\spunsul la a-
ceste `ntreb\ri a fost dat `n pre-
zentarea sondajului pe care am
f\cut-o at`t `n �Suplimentul de
cultur\�, c`t [i `n expunerea pu-
blic\ a Barometrului (www.cul-
turanet.ro � site-ul CSCDC).
Putem pune la dispozi]ie ele-
mente suplimentare oricui este
interesat.

Orice  operator  de  sondaje
va  spune  c\  trei  luni  
este  o  perioad\  lung\

Elimin`nd cazul `n care autoa-
rele `n]eleg prin metodologie
altceva dec`t o fac defini]iile u-
zuale [i implicit [i noi � adic\
proceduri replicabile prin care
s`nt selectate, colectate [i inter-
pretate date de cercetare �, ne
exprim\m surprinderea privitoa-
re la regimul temporal pe care `l
sugereaz\ autoarele. ~ntreba]i
orice operator specializat `n
sondaje de opinie [i v\ va spune
c\ trei luni este o perioad\ lun-
g\, nu �un timp foarte scurt�.
Nefiind constr`n[i de pia]\,
ne-am permis acest lux. Legat
de calitatea datelor, invit\m ex-
per]ii ECUMEST `n prelucrarea
statistic\ a datelor [i `n pro-
grame de analiza datelor, `n
chestionar [i e[antionare s\ pre-
lucreze baza de date [i s\ `i ve-
rifice consisten]a. Accept\m
orice dialog tehnic `n materie de
regresie logistic\, analiz\ facto-
rial\, e[antionare. ~n fine, o alt\
observa]ie ar fi legat\ de ter-
menul �barometru de opinie�.
Este doar o denumire, o meta-
for\, [i nu o metod\ `n sine,
cum rezult\ din text! Este, de
fapt, vorba despre un chestionar
omnibus, centrat pe m\surarea
unor opinii legate de sectorul
cultural.

F\r\ a sacrifica profunzimea
de dragul publicit\]ii, a[a cum

am fost acuza]i, trebuie s\ spu-
nem c\ proiectele noastre chiar
includ �ac]iuni de marketing [i
vizibilitate�. Nu vedem cum e-
tica sertarului `nchis cu cheia
p`n\ la momentul concluziilor
ultime asigur\ calitate [i profun-
zime. Mai mult, toate produsele
s`nt bun public, fiind rezultatul
unei institu]ii publice. {i din a-
ceast\ cauz\, invit\m ECU-
MEST [i operatorii culturali la

o dezbatere asupra modalit\]ilor
de folosire a datelor produse de
acest sondaj. Credem cu adev\-
rat `n calitatea datelor [i `n uti-
litatea lor [i s`ntem mul]umi]i s\
vedem reac]iile care au `nceput
s\ apar\. Sper\m ca s\ `i inte-
reseze pe cei activi `n acest do-
meniu [i, `n consecin]\, `n
viitorul apropiat, s\ lucr\m `m-
preun\.

Salut\m dialogul `ntre ECUMEST [i CSCDC prin
intermediul revistei �Suplimentul de cultur\�.
Ne onoreaz\ [i sper\m c\ se va l\rgi [i
profesionaliza `n viitorul apropiat. Competen]a
ECUMEST [i a celor dou\ autoare `n particular
`n domeniul politicilor culturale este
remarcabil\ [i sper\m ca, formal [i informal, s\
ne familiariz\m cu temele, ideile [i abord\rile

pe care le propune aceast\ organiza]ie. F\r\
dialog [i f\r\ a crea un spa]iu de discu]ie `ntre
CSCDC [i organiza]ii active `n acest domeniu,
rolul acestui centru de a alimenta cu analize
empirice discu]iile [i deciziile practice `n
domeniul politicilor culturale va fi ratat cu
gra]ie, �`nc\ din fa[\�, ca s\ folosim metafora
propus\ de Corina {uteu [i Oana Radu.

Drept la replic\

Despre metodologie [i dialog public

Vlad Zamfirescu [i Ioana Flora



Teatrul se sinucide dac\ se `n-
chide etan[ `n blocul conven]i-
ilor redundante, dac\ explic\ [i

pluseaz\ f\r\ rost. Marea capcan\ a te-
atrului e `ns\[i teatralizarea, bulimia
ostenta]iei. Teatrul românesc e dominat
de tirania ar\t\rii. Cum s\-l dezve]i pe
actorul român (exist\, desigur, [i ex-
cep]ii) de falsitate sau cum s\-l faci s\
fie normal pe scen\, s\ nu alunece pe
panta demonstra]iei, s\ nu joace singur
dec`t dac\ face un one man show? Mai
mult dec`t oric`nd, e nevoie de o asa-
nare a reziduurilor de teatralism, de o
salubrizare a f\c\turilor. 

Dramaticul presupune tocmai tensi-
uni corespondente [i dialog comercial,
`n sensul `n care schimbi [i negociezi
perspective de inter/activitate. Diserta-
]iile, pledoariile, eseurile filosofice
nu-[i au locul `n teatru. Tocmai pentru
c\ teatrul e o art\ a concretului pal-
pabil, o art\ care ar trebui s\ func]io-
neze organic, nu s\ fie artificial ]inut\
`n via]\. Pompat\ mecanic [i manierist.
Din p\cate, din spectacolele române[ti
lipsesc fine]ea, inteligen]a, atitudinea [i
mai ales asumarea. Coeren]a etajerelor
din spectacol, bucla unificant\ s`nt a-
proape inexistente. ~n România, `n cele
mai multe cazuri, se face un teatru bu-
tuc\nos, grosier [i inautentic. Ipocrizia
e sinonim\ cu autocastrarea. Ceea ce
r\m`ne este adesea un teatru [u[anist,

`nt`mpl\tor, `n a[a fel `nc`t, de multe
ori, nu [tii unde te afli c`nd e[ti `ntr-o
sal\ de teatru.

�Ai  un  text?�

Teatrul tr\ie[te `ntr-un regim de anor-
malitate fiziologic\. De defazare a
tranzitului firesc. De blocaj intestinal al
mesajului. Ai senza]ia c\ `n fa]a ta s`nt
ni[te ciuda]i care vorbesc ca [i cum ar
fi str`n[i `ntr-un corset [i `mb\ls\ma]i.
{i asta nu pentru c\ ar urm\ri o idee de
spectacol, ci, pur [i simplu, pentru c\
vor s\ joace teatru. Dac\ nu te vezi,
dac\ nu gesticulezi haotic, degeaba e[ti
pe scen\.

Marea problem\ a teatrului româ-
nesc este c\ `[i comunic\ mult prea
evident narcoza teatral\, fumigenele
tumbelor scenice, obositoare [i plictisi-
toare. ~n teatru e prea mult teatru.
Patetic, greoi, prost. {i asta obose[te.
Spectacole de genul A[tept`ndu-l pe
Godot, `n regia lui Silviu Purc\rete, `n
care butoanele textului s`nt perfect co-
nectate la tura]ia regizoral\, demon-
streaz\ c\ lectura de ad`ncime e foarte
rar\. Primeaz\, `n schimb, derapajul pe
suprafe]e sc\pate de sub control, a[a
cum se `nt`mpl\ `n Ce formidabil\ ha-
rababur\!, regizat de Gelu Colceag.

Cei mai mul]i regizori s`nt cule-
g\tori de texte, dispera]i s\ g\seasc\ o

pies\ cu care nu au neap\rat afinit\]i.
~ntrebarea care mi se pune cel mai des
este: �Ai un text?�. Inova]ia r\m`ne
doar la nivelul alegerii piesei, ceea ce
`l tranform\ pe regizor `ntr-un excava-
tor `n betonul dramaturgiei. Pu]ini s`nt
regizorii cu traseu recognoscibil, re-
gizorii circulari, cu un imaginar pro-
priu care s\ se lipeasc\ peste cel al con-
]inutului dramatic. Ca s\ nu mai vor-
besc despre faptul c\ se porne[te ex-
trem de rar de la c\utarea unei idei de
teatralitate [i de spectacol, pentru a se
ajunge `n final la o formul\ dramatic\.
~n general, dac\ ai un text, ai [i un
spectacol.

Regizorii s`nt de prea multe ori ma-
nufacturieri pe band\ rulant\ [i de prea
pu]ine ori creatori.

Teatrul e prost c`nd se a[az\ pe ghi-
donul:
� mult-ului, ornament\rii care ]ine

loc de fond
� spus-ului, vitriniz\rii discursului,

c`nd concentrarea ar trebui s\ fie
pe tensiunea ac]iunilor

� exspus-ului, echivalent al
exhibi]ionismului

� traducerii simultane: ce spun, [i
fac

� lecturii eronate, doar pe orizontal\,
a textului

� etc. etc. etc.

Nu [tiu s\ spun dac\ e de
pl`ns sau de r`s. A[ fi
preferat, `n orice caz, s\ fie
un termometru, [i nu un
barometru. Fiindc\ ultimul
face [i previziuni pentru ziua
de m`ine, iar spre deosebire
de trecerea norilor pe cer,
culturii pe p\m`nt `i trebuie
decenii p`n\ s\ `n]eleneasc\.
Am notat c\ ministrul de
resort s-a sim]it `nainte de
toate �frapat� la citirea
presiunii atmosferice ar\tate
de Barometrul de Consum
Cultural 2005, iar dup\ toate
a mai propus [i o zi de
festivit\]i, a culturii. Cum e
moda acum, [i nu se mai
cump\r\ b\tr`ni, tinerii
intelectuali au fost chema]i
la sfat [i i-au respins pe loc
propunerea. Pe bun\
dreptate, de[i nu foarte
corect politic, dat fiind c\ o
zi a culturii era, `n fapt, ideea
lui Baroso, venind deci de la
Comisia European\.

Totu[i, ceea ce m-a pus pe
g`nduri a fost reac]ia mi-
nistrului Culturii. Oare

s\ nu cunoasc\ amploarea cala-
mit\]ii, m\surabil\ chiar dac\
nu e o inunda]ie? Doar nu vine
la biroul ministerial de la cel al
unui c\min cultural! ~n fruntea
Uniunii Compozitorilor s\ nu-l

fi frapat at`tea lucruri vizibile
cu ochiul liber? Hai, ca unui
pre[edinte, `n]eleg s\ nu-i fi lip-
sit h`rtia cu portative, cum li se
mai `nt`mpl\ profesorilor de
muzic\ [i celor ce o `nva]\. Dar
s\ nu fi v\zut c\, `n presa cul-
tural\, nici un critic muzical nu
recenzeaz\ vreodat\ un disc
clasic ap\rut `n str\in\tate? Sau
vreo carte? C\ la Radio Româ-
nia Muzical, nu m\ `ndoiesc, tot
din lips\ de bani, se prezint\ dis-
curi noi practic doar c`nd s`nt
primite cadou? Altfel spus, c\
[i unii, [i al]ii s`nt decupla]i de
la cele ce se `nt`mpl\ pe pia]a
discografic\ [i pe cea a c\r]ii mu-
zicale interna]ionale? S\ nu [tie
oare pre[edintele Uniunii Com-
pozitorilor c`t de mari s`nt im-
pozitele pe care le pl\tesc im-
portatorii [i distribuitorii de
discuri la noi? {i, `n conse-
cin]\, c`t de lucie e s\r\cia pu]i-
nelor magazine din Bucure[ti [i
din ]ar\? S\ nu [tie oare ce
`ntreprindere falit\ a ajuns
Electrecordul, care `n vremurile
lui de glorie producea, se zice,
sute de mii de discuri vinil pe
an [i mai [i exporta? S\ nu fi
observat c`t de la fel de falit\
arat\ Editura Muzical\ [i cum
pu]inele c\r]i capabile s\ `m-
pr\[tie cultur\ `n acest domeniu
apar, atunci c`nd apare vreuna,
la alte edituri? Probabil c\ nici
nu are sens s\ m\ `ntreb de ce
prima edi]ie a scrierilor lui Wil-
helm Furtwängler, `ngrijite de
Corina Jiva Andreescu, a putut

s\ apar\, `nainte de 1989, la E-
ditura Muzical\, dar nu [i `n
anul de gra]ie 2005. I s-o fi ce-
rut [i ei s\-[i pl\teasc\ `n avans,
din buzunar, tiparul volumului?

Toate astea treac\-mearg\.
Mai greu de `n]eles `mi este sur-
prinderea ministerial\ fa]\ de
datele barometrului. Ceea ce nu
se spune este c\ studiul Cen-
trului de Politici Culturale, sub-
ordonat Ministerului Culturii,
nu e de inspira]ie româneasc\.
El se calchiaz\, `n `ntregime, pe
unul conceput de Uniunea Euro-
pean\ [i cu variante realizate `n
dou\ etape, `n 2002 [i 2003. Cu
datele culese de Gallup, cel din-
t`i barometru se ocupa de statele
membre `n vechea Uniune Euro-
pean\, cel de al doilea de cele,
la acea dat\, candidate. Iar `ntre
aceste state figurau [i România,
Bulgaria [i Turcia. Ambele stu-
dii s`nt consultabile, la rubrica
de cultur\, pe site-ul Uniunii
Europene. St\team prost, fi-
re[te, de pe atunci cu c\r]ile, ci-
titul de carte, bibliotecile [i
dotarea lor, cum `mi atr\gea aten-
]ia Silviu Lupescu `ntr-un in-
terviu la Europa Liber\.

Ceea ce ne separ\ v\dit de
al]ii, fiindc\ a merge la o biblio-
tec\ este pe primele trei locuri
`n activit\]ile de ordin cultural
ale balticilor, de exemplu. ~n
Estonia, conform studiului U-
niunii Europene, era `n 2002-
2003 chiar prima activitate
(50% din popula]ie), urm`nd vi-
zitarea unui monument istoric

(44%) [i a merge la un concert
(42%). ~n sondajul din 2003, `n
România, prima activitate �cul-
tural\� era mersul la un eveni-
ment sportiv (16% din popula-
]ie), urmat\ de, cu un procent e-
gal, doar 15%, un concert sau
vizitarea unui monument istoric.

~n vestul Europei, muzica
clasic\ era revendicat\ de 28%
dintre responden]i, cu ratele cele
mai `nalte de ascultare `n Luxem-
burg (45,8%), Suedia (41,3%)

[i Marea Britanie (40,9%). ~n
Europa de R\s\rit, slovacii,
cehii [i slovenii s`nt primii a-
matori de muzic\ clasic\ (`n
procente, `n ordine, de 36, 33 [i
32). ~n România, conform da-
telor din 2002, doar 17% din
popula]ie asculta muzic\ clasi-
c\. ~n urma noastr\, la un pro-
cent doar, bulgarii, [i la trei,
turcii. Semnalele de alarm\ erau
multe, muzica fiind inclus\
printre cele zece activit\]i cul-

turale principale. Or, dac\ 83%
din cehi [i 80% din estoni par-
ticipaser\ de-a lungul unui an `n
medie la patru asemenea activi-
t\]i, România se situa pe ultimul
loc, cu 36%. Nu mai lungesc
lista datelor.

Dar, cum spuneam, ele se
g\sesc, gratuit, consultarea nu
cere aloc\ri speciale de la buge-
tul de stat, spre informarea mi-
ni[trilor [i a echipelor lor, pe
site-ul Uniunii Europene, la ca-
pitolul cultur\.
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lovitur\ de teatru arta grea

)
SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

Muzica la barometru

�Excelentul� Sharon Kam, cum o prezenta programul TVR Cultural pe clarinetista israelian\,
`n concert la Praga, de ziua lui Mozart, la teatrul Stavovske

Ce nu-mi place la teatru
S`nt din ce `n ce mai pu]ine spectacolele care reu[esc s\-mi spun\ ceva. Dac\ a[
putea s\ adorm, ar fi bine, pentru c\ m\car m-a[ odihni pu]in. Dar nu. Cum s\ dormi
`ntr-o dev\lm\[ie total\? Sau cum s\ nu te plictise[ti c`nd vezi un muzeu `n care
replicile s`nt expuse `n ram\? Un lucru e cert. ~ncep s\-i `n]eleg din ce `n ce mai mult
pe cei care nu merg la teatru. Sincer, uneori nici mie nu-mi vine.

Virginia Mirea [i Marius Florea Vizante
`n Ce formidabil\ harababur\!,
regia Gelu Colceag, Teatrul de Comedie



Mie `ns\ mi-a pl\cut
filmul, dincolo de im-
presionantele lui recor-

duri (despre care voi spune lu-
cruri dr\gu]e mai jos), pentru
felul lui Aleksandr Sokurov de a
sim]i istoria. Istoria e ca mate-
matica. ~]i trebuie profesori
buni pentru ea. Sokurov pare s\-i
fi avut. Sim]ul s\u istoric `nseam-
n\ o percep]ie asupra trecutului
care nu se las\ cople[it\ de
nostalgie, dar care nici n-o res-
pinge. Sokurov pare s\ `n]eleag\
trecutul dinl\untru. Trecutul `i e
familiar, de parc\ ar fi fost pre-
zent la diferite evenimente. De
aceea se introduce pe sine ca
personaj ce apare `n film doar
cu vocea. O fantom\ care, `m-
preun\ cu contele francez venit
din secolul al XIX-lea, colind\
spectral 33 de s\li ale palatului.
Sokurov ̀ n]elege cu inima, pentru
c\, probabil, pentru el istoria
seam\n\ cu un muzeu unde toate
evenimentele din epoci diferite
exist\ `n acela[i timp.

Nu-]]i  dore[ti  ca  secven]ele
s\  se  termine

�Practic�, `n film e vorba de-
spre o fantom\ f\r\ chip care
s-a pus pe cutreierat `mpreun\
cu un conte francez, servindu-i
drept ghid, dar [i pe post de

avocat al diavolului. Contele `[i
exprim\ p\rerile f\r\ opreli[ti,
acuz\ [i `nvinuie[te. E teatral [i
cinic. Vocea din off `i ofer\
contraargumentele, `l contrazice,
ap\r\. Arta e un pretext pentru
altceva. De fapt, Sokurov a fost
interesat de a pune Rusia `n re-
la]ie cu Europa, de a vedea cum
se coloreaz\ rela]ia azi. Opinia
lui este c\ Rusia e pe nedrept
dat\ la o parte.

M\ rog, pe mine aceste
lucruri m\ intereseaz\ mult mai
pu]in, chiar [i discu]iile din film
mi se par palide [i neconving\-
toare pe l`ng\ uluitoarea parte
final\, c`nd devenim efectiv (s\
nu sim]i]i ghilimelele, c\ nu
exist\) parte din istorie, invita]i
la ultimul bal al Rusiei ]ariste. E
o bucat\ care dureaz\, cred, mai
mult de zece minute. De fapt,
de la un moment dat nici n-ai
mai dori s\ se termine, pentru
c\ te `nghite cu totul. Vizita ghi-
dat\ prin istorie are un final
apoteotic, precedat de ultima
cin\ a familiei Romanovilor, pe-
trecut\ `ntr-o lini[te alb\, deja
`n afara istoriei. Balul e magie
curat\, f\cut\ cu armele timpu-
lui real, f\r\ nici un truc. Totul
e pe viu [i de acolo. S`ntem
purta]i cu steady-cam-ul printre
perechi ce danseaz\, prindem
din zbor fr`nturi de conversa]ii,

ne sucim, ne `nv`rtim, ne `ntoar-
cem spre orchestra (Teatrului
Marinski, dirijat\ de Valeri
Gherghiev) care c`nt\ Glinka
live. {i c`nd balul e gata, ne tre-
zim c\ n-am mai vrea s\ ple-
c\m, c\ dac\ ar exista o moda-
litate de a r\m`ne `n istorie, de
a r\m`ne `n trecut, am face-o.

Pu]ine filme reu[esc aceast\
magie a timpului real. Sokurov
[tie exact ce vrea [i merge la
sigur, f\r\ s\ ne dea posibili-
tatea de a-i prevedea strategia.
Pe urm\, c`nd balul se termin\,
sutele de oameni se `ndreapt\
pur [i simplu spre sc\ri, unii
`ntr-al]ii, merg`nd `ncet spre ie-

[irea din istorie, spre poarta
care-i va duce `n alt\ epoc\.

~n making of-ul filmului am
v\zut finalul film\rilor, care a
fost [i finalul lungmetrajului.
Emo]ia epuiza]ilor membri ai
echipei, imediat dup\ ce regi-
zorul a dat �stop�, s-a scurs
spre sutele de figuran]i care au
`nceput cu to]ii s\ aplaude `n
valuri. Aceea[i emo]ie se trans-
mite [i celui din fa]a televizo-
rului.

~n alt\ ordine de idei, Arca
ruseasc\ uime[te [i prin ceea ce
`nseamn\ munca la un film. Mii
de costume lucrate `n detaliu,
bijuterii originale pentru mul]i
dintre figuran]i, 50 de machieuze,

mai ales repeti]ii multe, pentru
ca totul s\ mearg\ brici, o gr\-
mad\ de bani, puhoi de lume,
asisten]i care alergau `naintea
micii echipe de filmare pentru a
vedea dac\ totul e OK [i pentru
a anun]a: �Fi]i preg\ti]i! Vine
popa cu botezu�!�. O singur\
gre[eal\ [i totul s-ar fi dus de
r`p\, pentru c\ muzeul n-a putut
fi `nchis dec`t pentru o singur\
zi. De trei ori s-a dat �motor�,
iar regula a fost c\ dup\ 20 de
minute nu se mai poate opri
filmarea. Pentru aceste lucruri,
dar [i pentru altele pentru care
nu mai am spa]iu, Arca ru-
seasc\ este mai mult dec`t un
film.

Iulia  BLAGA a

CCRROONNIICC|| DDEE FFIILLMM
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Anii �90 au reprezentat ceva mai mult dec`t su-
prema]ia muzicii comerciale. ~n paralel cu deli-
mitarea strict\ a genurilor muzicale dup\
cerin]ele pie]ei, `n anii �90 a ap\rut [i
alternativa muzicienilor obi[nui]i s\ amestece
influen]e muzicale foarte diferite. Beck nu s-a
ferit niciodat\ s\ recunoasc\ `n piesele sale
influen]e pop, folk, rock psihedelic, rock
experimental, jazz, R&B, country, blues, muzic\
brazilian\ [i lounge.

Beck David Campbell s-a n\scut `n Los An-
geles, `n iulie 1970. Tat\l s\u era dirijor (chiar
a colaborat la c`teva dintre discurile mai recente
semnate de Beck). Beck a crescut al\turi de
mam\. De altfel, interpretul a debutat folosind
numele de familie al mamei sale, Hansen.
Mama lui, Bibbe Hansen, era un vizitator obi[-
nuit al celebrei Factory, studioul lui Andy War-
hol. Numele ei apare pe genericul peliculei
Prison a celebrului artist american. Bunicul
s\u, Al Hansen, este enumerat `n istoriile artei
contemporane printre figurile majore ale mi[-
c\rii Fluxus, al\turi de celebrit\]i ca Joseph
Beuys, Yoko Ono sau Nam Jun Paik.

Criticii muzicali au fost contraria]i de
faptul c\ Beck poate s\ abordeze genuri care

p`n\ la el nu au fost niciodat\ folosite `m-
preun\ � cu toate acestea, muzicianul nu are
nici cea mai mic\ preten]ie de originalitate.

Cel mai mare succes al s\u a r\mas Loser,
piesa cu care a ap\rut pentru prima dat\ `n
topuri. Acordurile de blues (un gen de blues
numit �delta�) [i pasti[a de recitativ rap au
impus un muzician imposibil de clasificat.
Piesa f\cea parte din albumul Mellow Gold,
debutul s\u oficial.

Beck a renun]at la studii `n clasa a X-a. A
preferat s\ c`nte la chitar\ pe strad\ [i s\ `[i
`ncerce talentul `n competi]ii de poezie slam.
P`n\ `n 1991, a `nregistrat muzic\ acas\.

Lucrurile s-au schimbat dup\ ce Karl
Stephenson, cel care avea s\ fie cunoscut ca
produc\tor de muzic\ hip-hop, i-a propus s\
introduc\ influen]e rap `n piesele sale.
Rezultatul a fost Loser, `nregistrat\ `n buc\-
t\ria produc\torului. Piesele sale au cunoscut
mai multe lans\ri p`n\ la debutul oficial la o
cas\ de discuri important\, cu Mellow Gold,
`n 1994.

Cariera sa oficial\ este dublat\ de lans\ri
de discuri independente, c`te trei-patru pe an.
~n 1996, a colaborat cu Dust Brothers pentru
lansarea celui de-al doilea album cu o cas\ de
discuri major\. Acesta a fost Ordelay, consi-
derat una dintre produc]iile muzicale cele mai

importante pentru anii �90. Cu mai bine de
dou\ milioane de exemplare v`ndute, Ordelay
a fost [i un nea[teptat succes comercial.

~n 2005, Beck a lansat albumul Guero,
considerat o `ntoarcere la sonorit\]ile abordate
la debutul s\u `n 1994. ~n luna decembrie a
aceluia[i an, artistul a lansat [i o variant\ de
remixuri a albumului, aleg`nd titlul Guerolito.

Un aspect controversat este apartenen]a sa
la biserica scientologic\. Ca [i `n muzic\,
Beck `[i revendic\ mai multe influen]e [i din
punct de vedere religios: �Bunicul meu era
presbiterian. Mama era evreic\ [i ne-a
crescut `n tradi]ia iudaic\, dar vara st\team
cu bunicii mei. Cu toate acestea,
am crescut `nconjurat de sci-
entologi. Am multe
influen]e�. Abia `n
2005, Beck [i-a re-
cunoscut public apar-
tenen]a la mi[carea
fondat\ de Hubbard.

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE
Muzicianul cu arta `n s`nge

Cel mai mare succes
al lui Beck a fost piesa
Loser, cu care
a [i ap\rut pentru
prima dat\ `n topuri

Arca ruseasc\ este un film realizat de Aleksandr Sokurov `n anul
2002. Pentru cei pasiona]i de recorduri, este singurul film din istoria
cinematografului, adic\ singurul lungmetraj (96 de minute), tras
dintr-un foc, `ntr-o singur\ secven]\. Nimic nu e montat, totul e o
curgere, crud\ [i neatins\ de foarfec\. Au fost folosi]i 2.000 de
actori. Dincolo de cifrele mari, filmul lui Sokurov lucreaz\ [i pe alt\
scal\. El acoper\ 300 de ani de istorie a Rusiei. Cum se poate face
asta `n 96 de minute? Simplu (`n teorie): folosind Ermitajul ca loc de
filmare. Ermitajul (cu cele cinci cl\diri ale sale) e un muzeu `n sine,
[i nu datorit\ impresionantei colec]ii de art\, ci pentru c\ are
leg\tur\ direct\ cu istoria Rusiei. Palatul de Iarn\ a fost re[edin]a
]arilor, iar primele colec]ii au ap\rut la ideea Ecaterinei a II-a.

�Arca ruseasc\� acoper\
300 de ani de istorie

Russian Ark � 2002

regia Aleksandr Sokurov (foto),
scenariul Boris Khaimski,
Anatoli Nikiforov, Svetlana
Proskurina, Aleksandr
Sokurov, imaginea Tilman
Buttner; Cu: Serghei
Dontzov, Maryia Kuznetzova,
Leonid Mozgovoi



Iorgulescu despre scandalul �Evangheli[tii�:

�A trecut de mult vremea
comuni[tilor care se
implicau `n cultur\�

Aflat la Ia[i, pe 24 ianuarie, ministrul Culturii [i
Cultelor, Adrian Iorgulescu, a declarat c\ piesa
Alinei Mungiu-Pippidi, Evangheli[tii, se poate
juca `n continuare at`t timp c`t dore[te
conducerea Ateneului T\t\ra[i din Ia[i. Ministrul
Culturii a spus c\ nu inten]ioneaz\ s\ se implice
`n scandalul ap\rut din cauza piesei
Evangheli[tii [i a modului `n care aceasta a fost
transpus\ `n scen\ de c\tre directorul Ateneului
T\t\ra[i, regizorul francez Beno`t Vitse. �Nu
este treaba ministerului s\ se implice `n astfel
de probleme. De asta trebuie s\ se ocupe
conducerea institu]iei. A trecut de mult vremea
comuni[tilor care se implicau `n ceea ce
`nsemna cultur\ [i impuneau cenzura�, a
declarat ministrul Iorgulescu.

Din 18 ianuarie, spectacolul Evangheli[tii se
joac\ din nou la Ateneul T\t\ra[i, `n fiecare
miercuri, dup\ aproape o lun\ de pauz\.

Piesa, scris\ de Alina Mungiu-Pippidi, a
ap\rut de cur`nd `n edi]ie definitiv\ la Editura
CARTEA ROMÂNEASC|.

Cursuri la
Centrul Dansului

Centrul Na]ional al Dansului organizeaz\
`ncep`nd cu 1 februarie cursuri de dans
adresate celor care doresc s\ se familiarizeze
cu limbajul dansului contemporan. Cursurile se
adreseaz\ neprofesioni[tilor [i vor fi organizate
pe perioada lunilor februarie-martie 2006. Cei
interesa]i pot opta pentru un abonament care
cuprinde un curs de dou\ ore pe s\pt\m`n\ sau
pentru un abonament cu dou\ cursuri de c`te
dou\ ore pe s\pt\m`n\.

Cursurile se vor desf\[ura la sediul Centrului
Na]ional al Dansului, b-dul Nicolae B\lcescu nr.
2, Bucure[ti, acces prin latura nordic\ a cl\dirii
TNB, etaj 3 (sub L\pt\ria Enache). Num\rul
locurilor este limitat.

Pentru `nscrieri: 021/ 318 8676; 021/319
7382, luni-vineri, `ntre 9:30-17.30 sau prin
e-mail: cursuri@cndb.ro

PE SCURT

Procesul
social
P`n\ nu demult eram
obi[nui]i s\ ne `nt`lnim cu
artele plastice (mai nou
numite vizuale, prin
includerea fotografiei,
filmului experimental [i a
noilor media) `n spa]iul
elitist [i protejat al galeriei
de art\ sau al muzeului.
Forma lor de prezentare
a fost expozi]ia de art\.
Ast\zi, aceasta nu mai
de]ine monopolul absolut al
comunic\rii artistice, pentru
c\ dezbaterile [i antologiile
au devenit [i ele vehicule
primare ale produc]iei [i
disemin\rii artei. Ora[ul cu
spa]iile sale publice,
amfiteatrele [i s\lile de
seminar, spa]iile de recreere
sau cele unde se munce[te
s-a transformat, `ntre timp,
`ntr-un teritoriu pentru
experien]e artistice.

~n cadrul sec]iunii �Procesul so-
cial� a Bienalei Periferic 7, cu-
ratorii Angelika Nollert [i Ma-

rius Babias au fost interesa]i nu doar
de organizarea unei expozi]ii, ci [i
de crearea unei platforme de dezba-
teri la care arti[tii invita]i s\ parti-
cipe `naintea expozi]iei finale. Ast-
fel, `n vizitele lor preliminare `nce-
pute `n octombrie anul trecut, ei au
inclus [i o serie de prezent\ri la Ga-
leria Vector. Formele organiza]io-
nale care pun `n discu]ie domeniul

public, noile modele de sociabilitate
[i colectivitate, condi]ia postcomu-
nist\ au fost tematica aleas\ de ar-
ti[tii care, `nfrunt`nd frigul devas-
tator din aceast\ perioad\, au venit
la Ia[i pentru a face propria lor cer-
cetare a contextului local `n ideea
producerii unor lucr\ri noi, legate
de contextul istoric, cultural ori so-
cial din Ia[i.

Hito Steyerl este o artist\ [i teore-
tician\ german\ care realizeaz\ fil-
me documentar-eseistice aflate la
grani]a dintre filmul de cinema [i cel
video. Temele sale predilecte, `n
cadrul c\rora analizeaz\ fenomene
sociale sau politice, s`nt globaliza-
rea cultural\, feminismul [i migra-
]ia. Filmul s\u prezentat la Galeria
Vector, November/ Noiembrie, por-
ne[te de la povestea real\ a unei pri-
etene a artistei care, dup\ ce s-a `n-
rolat `n forma]iunile armate ale lup-
t\torilor kurzi din Turcia, a fost
ucis\ `ntr-o ambuscad\. Documen-

tarul, a c\rui structur\ este influen-
]at\ de filmele avangardiste sovie-
tice ale lui Dziga Vertov [i Sergei
Eisenstein, nu `[i propune s\ ana-
lizeze situa]ia din Kurdistan, ci, mai
degrab\, pune `n discu]ie felul `n
care atitudinile rebele eliberatoare
s`nt reflectate `n cultura popular\ [i
cinema.

Boris Buden este un scriitor [i
critic cultural austriac de origine
croat\. ~n anii �90 a avut o sus]inut\
activitate publicistic\ `n Croa]ia [i
`n Austria, `ntr-o perioad\ de r\z-
boi, c`nd ]ara sa era condus\ de re-
gimul militarist autoritar al gene-
ralului Franjo Tudjman. Eseurile [i
articolele sale analizeaz\ teme de
filosofie, politic\ [i critic\ de art\.
~n conferin]a de la Vector, el a a-
nalizat condi]ia postcomunist\, `ntre
memorie cultural\ [i uitare, prin
studierea cazurilor muzeelor comu-
nismului din mai multe ]\ri din
fostul bloc sovietic.

Artistele austriece Christine [i
Irene Hochenbüchler [i-au prezentat
proiectele `n care au lucrat cu gru-
puri de copii, studen]i sau persoane
defavorizate. Instala]iile rezultate
con]ineau de regul\ desene [i o-
biecte realizate sub `ndrumarea ar-
tistelor [i trebuie men]ionat faptul
c\ lucr\rile au o important\ dimen-
siune social\, precum [i referin]e
istorice sau culturale (la arhitectur\,
de exemplu). Filmele artistei finlan-
deze Laura Horelli exploreaz\, prin
metode documentare specifice artei
angajate social [i politic, teme pre-
cum globalizarea, imigra]ia sau cri-
tica mediilor.

To]i ace[ti arti[ti vor realiza lu-
cr\ri noi, inspirate din experien]a
lor de la Ia[i, care vor fi prezentate
la Baia Turceasc\ `n luna mai, cu o-
cazia expozi]iilor finale din Bienala

Periferic 7.
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

�C\ dac\ n-ar fi, noul
volum al t`n\rului scriitor
George Mure[an (care nu
[tiu dac\ are vreo leg\tur\
cu Ghi]\ Mure[an, dar
dac\ dai un google...),
este o carte unic\ pentru
literatura român\. Prin
aceast\ carte George
Mure[an vine cu un stil
nou [i `nc\ neexploatat la

noi, comparabil doar cu
Contrabandi[tii Laurei
Francisca Marcu, care
`ns\ e mai aproape de
Urmuz dec`t de Harms, pe
c`nd George Mure[an �
�dimpotriv\�.

Cartea e compus\ din
dou\ p\r]i � C\ dac\ n-ar
fi (101 de pove[ti
adev\rate) [i Ceapa

diafan\ (roman pentru
copii [i iepuri). Proze
scurte harmsiene, care
pornesc de la metehne,
de la obiceiuri, obsesii, de
la �defecte� umane [i se
`ncheie... nea[teptat, dar
cu gra]ie.

George Mure[an
poveste[te `n prozele sale
`nt`mpl\ri haioase,

interesante, mi[to,
aparent absurde, dar
care, la sf`r[it, intr\ `n
realitatea `n care tr\im,
pove[tile sale fiind, ca-n
titlu, «adev\rate»�, afirm\
Mihail Vakulovski.
Volumul C\ dac\ n-ar fi �
101 de pove[ti adev\rate
poate fi desc\rcat gratuit
de pe site-ul Editurii

LiterNet,
la adresa
http://editura.liternet.ro.

Nou  la  Editura  LiterNet  �  CC\  daac\  nn-aarr  fi  �  101  de  poove[ti  aadev\rraate de  George  Mure[an

Irene [i Christine Hochenbüchler la Galeria Vector din Ia[i pe 21 ianuarie a.c.
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Ana-Maria Onisei

Marele merit al lui Ha-
ruki Murakami, se
spune, este acela de a

fi reu[it, prin limbajul s\u co-
locvial, s\ sparg\ t\cerile ma-
iestuoase ale prozei japoneze.
Dar, dincolo de simplitatea cal-
culat\ specific\ acestei scriituri,
Murakami � noua senza]ie a li-
teraturii contemporane � a adus
lumea fantasticului la rang de
basm modern, `nvestind cele mai
banale creaturi cu sensuri mis-
tice. Oaia fantastic\, elefantul
sau o �f\ptur\ de culoare
verde� ]es `n pove[tile japo-
nezului c\r\ri pentru c\utarea
existen]ial\, identitatea persona-
jelor care intr\ `n contact cu ele
fiind relevat\ tocmai printr-o
serie de experien]e �la limit\�,
edificatoare.

Surprinz\tor la Murakami
este [i felul `n care tradi]ia de-
vine una �european\�, influen-
]at\ mai degrab\ de cultura pop,
dec`t de valorile orientale. De
fapt, partea �japonez\� care
transpare `n romane ]ine de li-
ni[tea p\trunz\toare a locurilor,
de g`ndurile [i de gesturile
�cump\tate�, calculate cu mi-
nu]iozitate, de interiorizarea ra-
finat\ a tr\irilor, transformat\
`ntr-un ritual tacticos. {i ce poa-
te fi mai european dec`t s\ fan-
tazezi din Nietzsche, s\ spui de-
spre un moment exotic c\ e �ca
[i cum ai bea o bere pe malul
M\rii Negre�, s\-]i la[i unul
dintre personaje s\ fie `nso]it de
celebra Norvegian Wood a gru-
pului Beatles sau chiar s\-l a[ezi
pe Franz Kafka �pe plaj\�, a[a
cum a f\cut-o japonezul `n re-

centul s\u roman, Kafka on the
shore?

Ghei[a  e  la  fel  de  instruit\
`ntr-ale  pl\cerilor,
dar  cap\t\  accente  moderne

Mai mult, dragostea lui Mura-
kami nu este nicidecum una as-
cuns\ `n s`nul pudicei [i ludicei
Japonii. ~n Iubita mea, Sputnik
(iat\ `nc\ un titlu european), fic-
]iunea [i realitatea se `ntrep\-
trund `ntr-o poveste de dragoste
dintre dou\ femei, pasionate de
muzic\ clasic\ [i de vinuri
bune, a c\ror iubire imposibil\
se �`mpline[te� doar `n exil, pe
o insul\ greceasc\. Ghei[a e la
fel de instruit\ `ntr-ale pl\ce-
rilor, dar cap\t\ accente mo-
derne, ambi]ii nelimitate, do-
rin]\ de r\zvr\tire [i `[i afl\
destinul `n enigm\. Imaginea iu-
bitelor din trecut, pentru a da un
alt exemplu, devine `n volumul
La sud de grani]\, la vest de
soare, �pretext� de reflec]ie a-
supra caracterului rela]iei dintre
doi oameni, convingerea c\ des-
tinul uman e o problem\ de op-
]iune, fiind un soi de fairy tale
desprins\ parc\ din �`n]elep-
ciunea japonez\�, `ns\ plasat\
departe de miezul tradi]ionalist,
`n lumea contemporan\. C\ci,
citind oricare dintre romanele
lui Murakami, nu e[ti niciodat\
sigur pe care t\r`m te afli. S\ fie
oare lacul cu lotu[i sau un
cotlon `ngust al Parisului t\-
r`mul fic]iunii absolute sau al
unei realit\]i `mp\nate cu ima-
gini dintre cele mai bine ti-
cluite...?

P.S. ~ntruc`t colega mea de
pagin\, care se afl\ `n
Germania � z`mbesc

melancolic � a uitat s\-l
men]ioneze `n textul s\u pe
japonezul (al c\rei fan\ mi-a
m\rturisit c\ este) Kazuo
Ishiguro [i cu at`t mai mult cu
c`t `ntr-una dintre discu]iile
recente ne-am amintit `mpreun\
de romanul R\m\[i]ele zilei
(Booker Prize, 1989), `l voi
men]iona eu, a[ez`ndu-l `n lista
�mostrelor� de simplitate
diafan\ japonez\.

�Nu reg\sesc aceea[i con[tinciozitate `n scrierile tinerilor japonezi care `[i
proclam\ romanele drept inspirate de cultura occidental\. M\ `ntreb dac\ asta
s-ar putea datora, paradoxal, tocmai sentimentului de izolare pe care l-au
resim]it dintotdeauna japonezii. ~n ceea ce m\ prive[te, simt o nevoie puternic\
de a demonstra c\ literatura japonez\ nu trebuie redus\ doar la poe]ii importan]i
ca Buson [i Basho [i inten]ionez s\ lupt cu toate armele pe care le am la
`ndem`n\ pentru a zdrobi acest aparent decalaj fa]\ de literatura european\.�

Haruki Murakami, unul dintre cei mai populari scriitori japonezi moderni, s-a
n\scut la Kyoto, `n 1949. Volumele sale s-au v`ndut `n milioane de exemplare `n

toat\ lumea. Primul s\u roman, S\ ascult\m v`ntul (1979), i-a adus premiul literar
Gunzo, iar pentru romanele Automatul 1973 (1980) [i ~n c\utarea oii fantastice

(1982) a primit premiul literar Noma. La Editura Polirom au ap\rut
romanele: P\durea norvegian\ (2002), ~n c\utarea oii fantastice

(2003), La sud de grani]\, la vest de soare (2003), Dans dans
dans (2004), Cronica p\s\rii-arc (2004), Iubita mea, Sputnik
(2004), La cap\tul lumii [i `n ]ara aspr\ a minunilor (2005),
Elefantul a disp\rut (2005) [i Dup\ cutremur (2006).

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Japonia
cli[eu
{tiu despre Japonia la fel de
mult c`t [tie o feti]\ de cinci
ani despre arme nucleare.
Dar pentru c\ Ana `l pune `n
pagin\ pe Murakami, e cazul
s\-mi dau silin]a [i s\ scriu [i
eu o rubric\ bunicic\. Ia s\
vedem. Cel mai `nt`i [i mai
`nt`i `mi vin `n minte filmul
Sofiei Coppola, Lost in
translation, [i cartea lui Amélie
Nothomb, Uimire [i cutremur.
Mai ru[inos de-at`t nici nu se
putea: s\ afli despre o ]ar\
`ndep\rtat\ numai din filme [i
c\r]i care nu s`nt f\cute/scrise
de oameni din ]ara
respectiv\. ~n orice caz, nici
Lost in translation, nici Uimire
[i cutremur nu m-au f\cut s\
vreau s\ c\l\toresc `n
Japonia. De exemplu, pentru
c\ acolo s`nt zg`rie-nori, jocuri
electronice, ma[ini
zgomotoase, robo]i vorbitori,
sentimentul foarte puternic al
onoarei [i muntele Fuji. Astea
s`nt fragmente de g`ndire `n
cli[ee, cea mai la `ndem`n\
atunci c`nd e[ti invitat s\
vorbe[ti despre un subiect
care nu-]i spune mai nimic.
Mie Japonia `mi spune ceva,
dar, din p\cate, numai `n
cli[ee. Ceremonia ceaiului
vine de-acolo, la fel [i ghei[a,
sushi (sushili, suschile?),
Yoko Ono, distrug\toarea de
Beatles, Akira Kurosawa
(Kagemusha m-a `nfrico[at
c`nd eram mic\), haiku-urile [i
kimonoul. Pe toate le scot din
magazinul meu personal de
suveniruri turistice, unde se
pot g\si, la cerere, globul cu
fulgi care se zg`l]`ie, miniatura
de cruce de la S\p`n]a [i
brelocul `n form\ de turn
Eiffel. Japonia st\ moart\ `n
magazin, pentru c\ [tiu prea
pu]ine despre ea [i nici nu
sper `ntr-o `mbun\t\]ire a
situa]iei.

Din p\cate, [i balenele
v`nate de companiile
japoneze r\m`n tot moarte.
Chipurile, ele ar fi folosite
pentru cercetarea [tiin]ific\.
~ns\ mai plauzibil\ e utilizarea
culinar\ (sushi de balen\?
nuu!). Pe 19 ianuarie 2006,
activi[tii Greenpeace au adus
`n fa]a Ambasadei Japoniei
de la Berlin un cadavru de
balen\ de 17 metri [i 20 de
tone, ca s\ atrag\ aten]ia
asupra politicii inacceptabile
`n privin]a v`n\torii de
cetacee. Oare [i activi[tii
Greenpeace g`ndesc tot `n
cli[ee? Sau [i Japonia? Sau
chiar toat\ lumea? Nu g\sesc
r\spuns la o asemenea
`ntrebare, a[a c\ arunc o
privire `nspre textul Anei.
Poate acolo.

vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i
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Pictur\ fantastic\ pe un bob de orez
Dac\ vrei s\ vorbe[ti despre un scriitor japonez,
e obligatoriu s\ `ncepi cu simplitatea. Acea
simplitate �tipic japonez\�, metaforic\, deloc
`nc\rcat\ `n construc]ie: fraza care respir\ [i
inspir\ direct, f\r\ intermedieri, f\r\ artificii, [i te
elibereaz\ exact `n punctul `n care trebuie s\
porne[ti singur `n c\utarea sensurilor. Orice
imagine japonez\ e delicat\, proasp\t\ [i
discret\ p`n\ la insinuare. Personajele, timide [i
retrase `n aparen]\, degaj\ `n mi[care for]a unor
`n]elep]i t\cu]i. Obiectele cap\t\ valen]e
fantastice, sunetele te cuprind `n joc de
imagina]ie [i acordurile se `mbin\ `ntr-o punte
alunecoas\ dinspre realitate spre vis, unde
numai un japonez dibace te poate aduce.

Afi[ul piesei Elefantul a disp\rut, montat\ `n Japonia
dup\ romanul omonim al lui Haruki Murakami


