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[i mul]umiri ca la Oscar



România ar putea avea `n perioada 2008-2015, anual, c`te o capital\
cultural\ na]ional\, dup\ modelul „Sibiu - capital\ cultural\ european\
2007“, potrivit unui proiect ini]iat de deputatul PNL Mona Musc\ [i
Jonathan Scheele, [eful delega]iei Comisiei Europene la Bucure[ti.
Proiectul prevede [apte capitale culturale na]ionale `n interiorul României,
`n fiecare an c`te una, stabilite `ncep`nd din 2008. „Va fi o competi]ie `ntre
cei care doresc s\ participe la acest concurs [i `n momentul `n care ei `l
c`[tig\, av`nd `n vedere c\ acest proiect este `n parteneriat cu alte
ministere, urmeaz\ ca acolo s\ se aloce fonduri pentru infrastructura
edilitar\ [i pentru cea cultural\“, a declarat, duminica trecut\, deputatul
PNL Mona Musc\.

„Academiile trebuie s\ fie un adev\rat parla-

ment al `n]elep]ilor, care s\ expri-

me un punct de vedere moral [i
s\ devin\ un reper intelectual
pentru noile genera]ii `n Europa
de m`ine `n care ne vom reg\si
`mpreun\“, a spus Eugen Simion,

`n cadrul sesiunii omagiale dedicate
`mplinirii a 140 de ani de la fondarea
Academiei Române.

Citatul s\pt\m`nii {tirea

R. Chiru]\

Casa Vernescu a fost plin\
de fotoreporteri [i came-
ramani, care s-au luptat

s\ o surprind\ pe Romani]a `n
cele mai diverse pozi]ii. Doar la
marile ceremonii sau la vizita
lui Bill Clinton am mai v\zut
at`tea bli]uri declan[ate pe uni-
tatea de timp. Ziari[tii se ondu-
lau `n grup `n func]ie de mi[c\-
rile debutantei `ntr-ale scrisului.
{i debutanta s-a mi[cat, nu glu-
m\, pentru c\ a trebuit s\-i pu-
pe pe to]i cei sosi]i, s\ le z`m-
beasc\ [\galnic [i s\ `i alinte. 

Primul care a luat cuv`ntul a
fost jurnalistul Octavian Andro-
nic. Acesta a f\cut tot posibilul
s\ evite a vorbi despre calitatea
scriiturii sau a c\r]ii `n sine.
„Romani]a a avut privilegiul s\
nu-[i imagineze cartea, evolu]ia
ac]iunii sau finalul. Ea a primit
totul de la via]\ [i doar a pus
acest tot pe h`rtie.“ Sau: „Re-
cunosc t\ria Romani]ei de a tre-
ce peste aceste evenimente“. {i
la final doar un „ve]i citi cartea
pe ner\suflate [i chiar ve]i apre-
cia talentul nea[teptat“.

A urmat Cristian Brancu, re-
dactorul-[ef al revistei „VIP“ [i
cel care a scris „Cuv`ntul `na-
inte“. Plin de sine, confund`nd
no]iunile de scriitor [i jurnalist,

Brancu a descoperit adev\rul:
„Citesc de 15 ani texte [i mi-am
dat seama c\ aceast\ carte e chiar
scris\ de Romani]a. {i pentru
mine a fost o surpriz\, o surpri-
z\ pl\cut\. E o carte polemic\,
v\ va pl\cea“. Totu[i, [eful „VIP“
a f\cut impruden]a s\ pronun]e
sintagma „crima din Prim\verii“,
spre nemul]umirea tat\lui fostei
manechine, primul lector [i co-
rector al c\r]ii, care l-a corectat
[i pe redactorul-[ef: „Este vor-
ba de o dram\, nu de o crim\“.
P`n\ la urm\, Brancu a anun]at,
„`n premier\, [tiu c\ s`nte]i in-
teresa]i“, c\ autoarea va recidi-
va, adic\ va reveni `n cur`nd cu
o nou\ carte despre via]a sa.

Lansarea a `ncheiat-o Roma-
ni]a. „Cartea este dedicat\ so]u-
lui meu. Cu banii din v`nzarea
ei vreau s\ pornesc o funda]ie,
a[a `nc`t am s\ v\ rog s\ o cum-
p\ra]i. Desigur, jurnali[tilor o

s\ le-o dau pe gratis, c\ oricum
o s\ scrie de r\u.“ {i, `n secun-
da doi, pe pieptul unui fotorepor-
ter mititel cu ochelari a [i ap\rut
o legitima]ie de pres\. Doar c\
Romani]a `[i cunoa[te bine cli-
en]ii: „V\ rog s\ citi]i cartea,
nu doar s\ o r\sfoi]i sau s\ v\
uita]i la poze“. 

Despre expozi]ia de fotogra-
fii a lui Adrian Iovan s-a vorbit
pu]in, doar Romani]a a men]io-
nat c\ pozele s`nt f\cute din „bi-
roul so]ului meu, de la zece mii
de metri“. Acesta, pe de alt\ par-
te, a recunoscut c\ pozele nu au
o valoare artistic\ remarcabil\,
ini]ial nici nu a vrut s\ le ex-
pun\, dar l-a convins so]ia, pen-
tru c\ s`nt frumoase. Oricum, le
vinde, s\ contribuie la funda]ia
Romani]ei.

* Romani]a Iovan, Cuv`ntul
care ucide, Editura
Publimpres, 2006, 19 RON

Un  comentariu  de  Oana  STOICA
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Academicianul Ionel Haiduc a fost ales,
miercuri, 5 aprilie a.c., pre[edinte al Acade-
miei Române `n locul lui Eugen Simion,
cu 105 voturi exprimate `n favoarea lui de
membrii Adun\rii Generale a forului. Contra-
candidatul s\u `n al doilea tur, Victor Voicu,
a str`ns doar 35 de voturi.

Chimistul Ionel Haiduc, cel care `i ia locul
lui Eugen Simion dup\ dou\ mandate ale
acestuia, a devenit membru titular al A-
cademiei Române `n 1991. Ionel Haiduc
va fi instalat `n func]ie `n 20 aprilie,
urm`nd ca `n 26 aprilie s\ fie desemnate [i
celelalte persoane din conducerea forului:
cei trei vicepre[edin]i [i secretarul gene-

ral. „Aceasta este o institu]ie at`t de impor-
tant\ [i nu este u[or s\-]i asumi o aseme-
nea r\spundere. Nu am avut de la `nceput
inten]ia de a candida, dar `ndemnurile mai
multor colegi m-au f\cut s\ cedez `n cele
din urm\. ~mi dau seama de dificultatea
misiunii care m\ apas\, dar voi `ncerca s\
fac tot ce trebuie ca Academia s\ r\m`n\
printre institu]iile cele mai respectate din
]ara noastr\“, a declarat academicianul,
imediat dup\ anun]area rezultatului votu-
lui. Ionel Haiduc a anun]at c\, cel mai
probabil, va trebui s\ p\r\seasc\ func]ia
pe care o de]ine `n prezent, cea de pre[e-
dinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei.

~n ceea ce prive[te priorit\]ile `n noua
sa func]ie, Haiduc a amintit necesitatea

Cum mi-am cump\rat
bilet la teatru

Duminic\, 2 aprilie a.c., a `nceput a treia edi]ie a Festivalului
de Teatru Francofon „Lovitura de teatru la Bucure[ti“. Orga-
nizatori s`nt Ambasada Fran]ei [i Institutul Francez din capi-
tal\. P`n\ pe 12 aprilie pot fi v\zute spectacole `n francez\
[i român\ la Bulandra, Odeon, Nottara, Na]ional, Act,
Creang\, Comedie, Opera Na]ional\ [i Sala Elvira Popescu.
Particip\ arti[ti din România, Fran]a, Belgia [i Canada. P`n\
aici, numai de bine. De aici `ncolo `ns\…

Oglind\,  oglinjoar\,  unde  s`nt  spectatorii  din  sal\?

P\i, acas\ la ei sau la alte spectacole. Asta pentru c\ la Opera

Na]ional\ nu se v`nd bilete pentru spectacolul de deschidere,

A[tept`ndu-l pe Godot `n regia lui Silviu Purc\rete, produs de

Teatrul Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu. De[i au curs valuri de

cerneal\ dup\ fiecare festival de teatru `n care organizatorii erau

acuza]i c\ nu au v`ndut bilete [i marele public a r\mas pe din-

afar\, nu b\nuiam c\ [i Institutul Francez `mi va da ocazia s\ m\

pl`ng de acela[i lucru. Cu [ase zile `nainte de spectacol, la Oper\

nu se [tia nici ce se joac\, nici dac\ se v`nd bilete. A doua zi `ns\

am aflat c\ nu se pun bilete `n v`nzare, iar casiera a fost chiar iri-

tat\ de insisten]a cu care vroiam s\ cump\r bilet. ~ntreba]i de ac-

cesul publicului `n sal\, reprezentan]ii Institutului, organizatorii

adic\, sus]in c\ biletele se v`nd la Oper\. Verific\ totu[i, afl\ c\

nu e a[a [i declar\ c\ a fost o „eroare de management“.

Cum  s-a  inventat  eroarea  de  management

Citesc `n B 24 FUN articolul lui Drago[ Vasile despre erorile de

marketing `n promovarea unui concert. Iat\ c\ Institutul Francez

invoc\ o eroare de management `n promovarea unui spectacol.

Dac\ asta e o denumire eufemistic\ pentru faptul c\ francezii au

„uitat“ s\ anun]e la Oper\ c\ trebuie s\ pun\ `n v`nzare bilete

pentru Godot, atunci ne-am l\murit. Dar s`ntem [i dezam\gi]i,

c\ci credeam c\ francezii lucreaz\ nem]e[te, nu române[te. Si-

gur c\ e o gre[eal\ scuzabil\, dar pl\titorul de bilete nu ar fi fost

nici at`t de `ncr`ncenat, nici at`t de r\bd\tor ca mine s\ caute bi-

lete la un spectacol despre care nimeni nu [tie nimic. ~n plus,

dac\ d\ [i de atitudinea acr\ a doamnei de la casierie, chiar c\

renun]\ la spectacol [i se duce `ntr-un club, c\ m\car acolo oa-

menii z`mbesc. {i pierde astfel ocazia s\ afle cum au reparat

francezii eroarea de management. Au pus la dispozi]ia spectato-

rilor... invita]ii gratuite. Francezul, tot francez!

{i  dac\  tot  am  ajuns  aici...

Poate nu ar fi r\u s\ le aducem aminte directorilor de institu]ii

culturale produc\toare de spectacole c\ prima care promoveaz\

produsul este... casiera. Pe ea o vede spectatorul, ea e interfa]a

spectacolului. Dac\ doamna sau domni[oara de la cas\ nu [tie

ce se joac\ `n propria institu]ie, dac\ se poart\ cu pl\titorii de bi-

lete ca func]ionarii cu pl\titorii de impozite, putem s\ punem cru-

ce la frumuse]e de act cultural.

Nici cu secretarii literari din teatrele patriei nu st\m mai bine.

Anul trecut am f\cut un fel de tur al teatrelor din provincie cu

rug\mintea de a mi se trimite programul lor pe mail. Adic\ ce se

joac\ `n fiecare s\pt\m`n\, lun\ etc. Rug\mintea a fost adresat\

fie pe calea po[tei electronice, fie telefonic, fie direct, c`nd m-am

`nt`lnit pe la diverse evenimente cu directorii sau secretarii lite-

rari. Din toat\ provincia (c\ci teatrele din capital\ fac deja acest

lucru) au r\spuns dou\ teatre. Sugestiv pentru nevoia lor de pu-

blicitate! Secretarii literari fac `ntr-un teatru tot felul de lucruri.

Printre altele, [i munc\ de PR, adic\ de promovare a spectaco-

lelor. Dac\ e greu s\ trimi]i un mail cu programul, ce s\ mai vor-

bim de un marketing al spectacolului de teatru! {i totu[i, exist\ [i

secretari de teatru ferici]i... [i con[tiincio[i. Exemplul clasic `n

acest sens este la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, al c\rui se-

cretar literar, Lorincz Ildiko, trimite din vremuri imemoriale cu re-

gularitate programul, ba mai mult, r\spunde rapid la orice solici-

tare (fotografii, numere de telefon ale arti[tilor etc.). A[a c\ pun

[i eu `ntrebarea nedumeritului: dac\ unii pot, ceilal]i de ce nu

pot? {i, cum se `nt`mpl\ cu cele mai multe `ntreb\ri, [i asta

r\m`ne retoric\.

s\pt\m`nii

Dup\ opt ani, Academia are `n frunte

Ionel Haiduc a fost vicepre[edinte
al Academiei `ntre 1998 [i 2000

Romani]a a lansat bestsellerul Prim\verii
Cel mai mult mi-a pl\cut la dublul eveniment artistic din via]a fami-
liei Iovan c\ am putut admira femei frumoase, prietenele autoarei,
toate asortate p`n\ la ultimul nasture [i bine de tot fardate. Unele
foste, altele `nc\ active `n „fascinanta lume a modei“. Desigur, cu-
nosc\torii au putut admira [i c`]iva metrosexuali la fel de bine asor-
ta]i. Dublul eveniment cultural s-a desf\[urat vineri, 31 martie a.c.,
la Casa Vernescu, [i a presupus lansarea c\r]ii Cuv`ntul care ucide *,
scris\ de creatoarea de mod\ Romani]a Iovan, [i vernisajul
expozi]iei de fotografii realizate din avion de pilotul Adrian Iovan.

Fragmente  care  ucid

Cartea Cuv`ntul care ucide des-
crie o parte din via]a autoarei,
apoi momentele dinaintea,
din timpul [i dup\ incidentul
de anul trecut, c`nd `n casa
Romani]ei Iovan a intrat un
ho] pe care Adrian Iovan l-a
`mpu[cat mortal, dar `n legi-
tim\ ap\rare, conform pro-
curorilor. Creatoarea de mo-
d\ `[i poveste[te tr\irile, vor-
be[te despre sarcina pierdut\
`n v`ltoarea evenimentelor [i
`i critic\ pe ziari[tii care au
scris despre caz. Iat\ c`teva
fragemente:

„Bucuria ve[tii c\ vom
avea un copil a fost `nge-
nuncheat\, brusc [i dure-
ros, de aceast\ tragedie
care s-a ab\tut asupra ca-
sei noastre lini[tite, schim-
b`ndu-i radical existen]a“;
„Nu am aflat `nc\ – [i
poate nu voi [ti niciodat\ –
ce l-a `ndemnat pe acest
individ s\ p\trund\ `n ul-
tima «redut\» a familiei,
dormitorul nostru“;
„~n miez de noapte s\ te
treze[ti cu un str\in `n dor-
mitor??!! Po]i s\ faci
atac de cord, s\ r\m`i mut,
po]i s\ `nnebune[ti“.
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Creatoarea de mod\ Romani]a Iovan sper\ s\ `i ajute pe cei
nevoia[i prin actul s\u artistic 



La `nceputul anului 2006, Centrul
de Studii [i Cercet\ri `n Dome-
niul Culturii f\cea public Baro-
metrul de Consum Cultural, un
prim studiu care sonda
cuno[tin]ele românilor `n dome-
niul culturii. Se confirma ceea ce
se [tia deja: c\ primul scriitor la
care se g`ndesc românii c`nd s`nt
`ntreba]i de literatura autohton\
este Eminescu, la fel cum, atunci
c`nd aud de arte plastice, româ-
nii `l numesc automat pe Nicolae
Grigorescu.

Robert B\lan

Nemul]umi]i de felul `n
care a fost reflectat [i
interpretat `n pres\ res-

pectivul Barometru, cei de la
Centrul de Studii [i Cercet\ri `n

Domeniul Culturii (CSCDC) au
organizat pe 31 martie, la Mu-
zeul }\ranului Român, o dezba-
tere pe aceast\ tem\. Dac\ nu-
mele lui Caragiale nu apare
dec`t la finalul topului scriitori-
lor notorii `n Barometrul Cultu-
ral 2005, asta nu `nseamn\ nici
pe departe c\ dramaturgul nu
este cunoscut românilor. Acela
era doar un test de notorietate,
[i nu un test care s\ sondeze cu-
no[tin]ele responden]ilor. Su-
biec]ilor nu li s-a cerut dec`t s\
numeasc\ un autor. Important
pentru aceast\ sec]iune a sonda-
jului era tocmai „extrema“. A-
dic\ tocmai acel procent de 6%
dintre subiec]i care nu au fost `n
stare s\ dea m\car un singur nu-
me. Cei care s`nt la coada listei
sau care nu apar `n acest top nu

s`nt automat nefamiliari români-
lor, ci pur [i simplu nu au fost
printre primele nume care le-au
venit `n minte, au ]inut s\ ne ex-
plice realizatorii sondajului. 

Suta  de  intelectuali
convoca]i  n-aau  mai  venit

Surprin[i de reac]iile din mass-
media, majoritatea „`n necu-
no[tin]\ de cauz\“, cei de la
CSCDC au ]inut s\ organizeze
aceast\ `nt`lnire pentru a explica
mai bine, a detalia [i a r\spunde
celor interesa]i la `ntreb\rile le-
gate de cercetarea efectuat\. {i
mai surprins\ a fost `ns\ gazda,
directorul M}R, Vintil\ Mih\i-
lescu, de num\rul mic al parti-
cipan]ilor la seminar. Sociolo-
gul a declarat c\ a invitat la

`nt`lnire peste o sut\ de „inte-
lectuali de seam\ din Bucure[ti“
[i pe to]i directorii celorlalte
muzee. Nici unul dintre ei nu a
venit pentru c\, sus]ine Mih\i-
lescu, ace[tia ar fi convin[i c\,
`n domeniul culturii, doar ce
[tiu ei „e singurul lucru vala-
bil“. „Rezultatele unui sondaj
s`nt bune `n m\sura `n care con-
cord\ cu ceea ce [tim noi, iar
dac\ nu, nu s`nt luate `n sea-
m\“, crede Mih\ilescu c-ar fi
g`ndit cei care nu au dat curs in-
vita]iei.

Acuza]i `n nenum\rate r`n-
duri ba c\ rezultatele ar fi prea
sumbre, ba c\ situa]ia prezen-
tat\ de acestea ar fi prea roz, ba
chiar c\ rezultatele ar fi false,
reprezentan]ii CSCDC au ]inut
s\ precizeze c\ ele ar trebui pri-
vite cu oarecare rezerv\. „E de-
zirabil s\ fim fiin]e culturale“,
spune vicepre[edintele centrului
de studii, Radu M\lureanu, [i
atunci unii dintre subiec]i „su-
praliciteaz\“. Poate din aceast\
cauz\ sondajul indic\ uneori un
consum mai mare dec`t cel real.

„~ntrebarea dac\ românul e
cult e gre[it\“, spune Vintil\
Mih\ilescu. Singurul r\spuns
valabil ar fi: „românul e dife-
rit“. Vintil\ Mih\ilescu compar\
situa]ia de acum cu una din
1990. La o `nt`lnire organizat\
atunci tot la Muzeu, intelectua-
lii criticau „poporul“ pentru re-
zultatul alegerilor. Acela[i lucru
se `nt`mpl\ [i acum, c`nd s`nt co-
mentate gre[it aceste rezultate.

B\rba]ii  citesc  mai  pu]in  dec`t  femeile

Lectura constituie o preocupare mai in-
tens\ pentru femei dec`t pentru b\rba]i –
35,7% fa]\ de 34,5%, relev\ o anchet\
asupra condi]iilor de via]\ ale românilor re-
alizat\ `n perioada iunie 2004 – mai
2005 de Institutul Na]ional de Statis-
tic\ (INS).

Interesul pentru lectur\ se mani-
fest\ la aproape

jum\tate dintre persoanele care locuiesc

`n mediul urban [i la mai pu]in de un sfert

dintre cele care locuiesc `n mediul rural.

Cea mai mare concentrare a persoanelor
care citesc c\r]i se afl\ `n grupa de

v`rst\ 15-24 de ani – 57,3% –, pon-

derea acestora sc\z`nd odat\

cu cre[terea v`rstei, astfel

`nc`t, `n cazul persoanelor de

peste 64 de ani, procentul

ajunge la 15,6%, relev\ an-

cheta INS.

Din punct de vedere al ni-
velului de instruire, [apte din zece

persoane care au absolvit o facultate

citesc c\r]i `n timpul liber, `n timp

ce numai trei din zece ro-

mâni absolven]i de [coal\

primar\ fac acest lucru.

pop-cultura

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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Opera]iunea
„Spoiala de cultur\“
S\ ne reamintim un pic de „Barometrul de consum cultural 2005“,
realizat de Centrul de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul Culturii.
Rezultatele lui au fost at`t de nepl\cute, `nc`t am preferat s\-l
uit\m c`t mai repede. Nici nu-i de mirare, c`nd la prima vedere ai
senza]ia c\ românul e... nu ca arhetipul pastoral din Miori]a, ci
cam ca Miori]a: gura nu-i mai tace, nici cartea nu-i place.

~ns\, pentru cei mai cupla]i la realitate, barometrul amintit nu
cred s\ fi fost o mare surpriz\. Amintesc aici c\ alfabetizarea
României (sau, mai precis, a fostului Regat) a `nceput [ov\ielnic
[i, p`n\ la venirea comunismului, a continuat la fel de [ov\ielnic.
Mul]i dintre bunicii no[tri nu [tiau s\ scrie sau s\ citeasc\. Iar
[colarizarea obligatorie din anii comunismului nu a adus neap\-
rat [i ridicarea gradului de cultur\ al popula]iei – asta dac\ nu
consider\m cumva c\ festivalul „C`ntarea României“ [i alte pa-
rade ale na]ionalismului t`mp au fost chiar manifest\ri cultural-
educative.

A[adar, cum s-a ocupat statul român de cultivarea poporului
acestuia viteaz, demn [i cam necitit? P\i, s\ `ncepem cu regimul
comunist, ca s\ urm\rim opera]iunea „Spoiala de cultur\“. Pro-
gramatic, s-au `nfiin]at c\mine culturale, biblioteci publice or\-
[ene[ti [i s\te[ti, au existat [i programe de promovare a lecturii
la sate, `nt`lniri ale scriitorilor cu cititorii pe ogoare, `n mine, fa-
brici [i uzine etc. etc. Au fost `ncuraja]i poe]ii ]\rani, poe]ii strun-
gari, poe]ii frunta[i `n produc]ie, poe]ii pionieri [i [oimi ai patriei.
~n mare, opera]iunea, care ar fi putut s\ fie benefic\, a `nceput
s\ put\ a propagand\. Era [i greu s\ fie altfel, de vreme ce o orga-
nizau ni[te propagandi[ti, oameni al c\ror grad de cultur\ ar fi ni-
micit azi procentele – [i a[a precare – din barometrul de la care
am pornit.

~n timp – ba chiar `n foarte scurt timp – lucrurile au intrat pe
f\ga[ul lor anormal. Scriitorii ]\rani, strungari, mineri [i pionieri
au fost selecta]i [i dirija]i de aparatul propagandistic, ajung`nd s\
fac\ orice, numai cultur\ nu. C\ n-o fi fost mare br`nz\ s\ scrii
„din inima noastr\ fierbinte, `i ur\m iubitului nostru pre[edinte,
din vi]\ aleas\, de daci [i romani, la anul [i la mul]i ani“! Maga-
zinele s\te[ti au pus c\r]ile de culturalizare primite cu toptanul
pe rafturile cele mai de sus, unde au ajuns s\ muceg\iasc\. Cum
elanul ini]ial se stinsese, volume noi n-au mai fost aduse nicio-
dat\. ~nt`lnirile cu scriitorii au devenit fie simple formalit\]i chinui-
toare pentru oamenii muncii, fie prilejuri de be]ii prelungite.
C\minele culturale [i-au g\sit rostul firesc: s\li de nun]i [i bote-
zuri c`nd era cazul, s\li de ping-pong [i discoteci, `ncheiate tot
cu be]ii, `n restul timpului. Un e[ec m\re], pe m\sura celor care
l-au conceput.

E drept, m-am referit acum mai mult la situa]ia de la sate, dar
asta `nsemna pe atunci mai bine de jum\tate din popula]ia Ro-
mâniei. Iar `n or\[elele sau t`rgurile mai m\runte din ]ar\ situa]ia
era asem\n\toare, dac\ nu chiar identic\. (~n ora[ele mari lucru-
rile st\teau, desigur, mai bine.)

Bine`n]eles, ar fi absurd s\ ignor\m beneficiile [colariz\rii
obligatorii, adic\ faptul c\ popula]ia României a `nv\]at s\ scrie
[i s\ citeasc\. Din p\cate, pentru nivelul cultural al unei na]iuni
nu e suficient at`t. Oamenii nu au fost `nv\]a]i s\ le plac\ s\ scrie
[i s\ citeasc\. De fapt, nici nu cred c\ a inten]ionat cineva asta.
Presupun c\ liderii Partidului Comunist [i-au dat seama de ab-
surditatea unui asemenea plan: s\ faci `n a[a fel `nc`t popula]ia
s\ devin\ mai educat\ dec`t liderii ei. {i, `n consecin]\, mai pe-
riculoas\. Nu degeaba toate regimurile totalitare au tr\it perma-
nent cu teama fa]\ de cuv`ntul scris.

Astfel, `n ciuda propagandei oficiale, nu s-a vrut [i nici nu s-a
f\cut mai mult. Dimpotriv\: produc]ia cultural\ a ]\rii ajunsese s\
semene tot mai tare cu cea din agricultur\ – mare [i mult\ pe
h`rtie, dar firav\ [i nu prea hr\nitoare `n realitate.

Iar asta se mai vede [i azi.

revigor\rii cercet\rii [tiin]ifice, m\rirea
salariilor cercet\torilor din institutele A-
cademiei, stabilirea unei rela]ii cu intelec-
tualii români din diaspor\ [i punerea `n
func]iune a unui consiliu de coordonare a
cercet\rii [tiin]ifice din Academie.

Curriculum  vitae

Ionel Haiduc a fost vicepre[edinte al A-
cademiei `ntre 1998 [i 2000, `n timpul pri-
mului mandat de pre[edinte al lui Simion,
iar din 1995 – pre[edintele filialei din
Cluj-Napoca. Este licen]iat `n chimie la
Universitatea „Babe[-Bolyai“ din Cluj-
Napoca. ~n perioada 1990-1993 a fost
rector al Universit\]ii „Babe[-Bolyai“, iar

`ntre 2004 [i 2005, vicepre[edinte al Insti-
tutului Cultural Român. ~n prezent este
profesor la Facultatea de Chimie a Univer-
sit\]ii „Babe[-Bolyai“.

Academicienii  l-aau  mai  ocolit
o  dat\  pe  Manolescu

Aflat la a doua `ncercare de a deveni mem-
bru titular al Academiei Române, Nicolae
Manolescu nu a str`ns nici de aceast\ dat\
num\rul necesar de voturi. Lui Manolescu
i-au lipsit [ase sau [apte voturi din partea
Adun\rii Generale. La primul tur, des-
f\[urat `n 24 martie, pre[edintelui Uniunii
Scriitorilor i-a lipsit un vot pentru a fi ales.

Românii nu s`nt incul]i, doar diferi]i
Este una dintre concluziile dezbaterii de la Muzeul }\ranului Român pe marginea Barometrului de Consum

Cultural pe 2005 Intelectualii chema]i de directorul Vintil\ Mih\ilescu nu au dat curs invita]iei Explica]ia
a g\sit-o chiar domnia sa: `n domeniul culturii, doar ce [tiu ei „e singurul lucru valabil“

Slawomir  Mrozek  redeschide
Teatrul  Arca

Institutul Polonez din Bucure[ti, Editura
Curtea Veche [i Teatrul Arca organi-
zeaz\ mar]i, 11 aprilie a.c., de la ora
18.00, `n Clubul La Scena, un dublu
eveniment: spectacolul-lectur\ Strip-
tease, de Slawomir Mrozek, [i lansarea
volumelor Opere Alese. Teatru 1 [i 2
(Editura Curtea Veche), apar]in`nd dra-
maturgului polonez. Spectacolul `i are `n
distribu]ie pe Bogdan Dumitrescu [i
Constantin Lupescu, regia fiind semnat\
de Camelia H`ncu.

La eveniment vor lua parte criticul de
teatru Marian Popescu [i regizoarea Ca-
melia H`ncu.

un nou pre[edinte: Ionel Haiduc



La `nceputul lui martie,
ziarele [i blogurile new-
yorkeze anun]au o mare
deschidere ce urma s\ se
`nt`mple la mijlocul lunii.
Nu era vorba nici despre
un nou muzeu, nici despre
un hotel, nici despre un
canal de televiziune. Ci
despre Trader Joe’s, un
supermarket de pe Coasta
de Vest care a ajuns pen-
tru prima dat\ `n New
York. De ce at`t entuziasm
pentru `nc\ un supermar-
ket printre at`tea altele?

Pentru c\ este autentic. Pentru
c\ se adreseaz\ „consumatorilor

educa]i“. Pentru c\ are
o poveste [i un mit

ce este `ntre]inut de site-ul ofi-
cial [i de altele precum traderjo-
efan.com. Pe scurt, pentru c\
are ingredientele unei re]ete de
succes pentru genera]ia yuppie.
Ceea ce reprezint\ [i marele
avantaj, [i principala critic\
adus\ de vocile care se pronun]\
`mpotriva „comercializ\rii dez-
aprob\rii“.

Povestea  oficial\
Fondat la sf`r[itul anilor ’60 de
Joe Coulombe `n California, Tra-
der Joe’s (TJ) aduce m`nc\ruri
organice la pre]uri mici, `n ma-
gazine decorate ca ni[te plaje
tropicale, unde v`nz\torii poart\
c\m\[i hawaiiene. Este g`ndit ca
un magazin de ni[\ [i, spre de-
osebire de supermarketul clasic,
nu este o aglomera]ie de bran-
duri cunoscute. Produsele pro-
prii trec printr-o serie de teste
f\cute de un grup care le gust\
[i evalueaz\. Un articol din
„New York Times“, publicat cu

c`teva s\pt\m`ni `nainte de
deschiderea magazinului,
descria traseul complicat
al unui produs de la pro-

ducere la distribuire, doar
dup\ ce a fost aprobat de to]i
cei ce l-au gustat. Fa]\ de
alte magazine care mi-
zeaz\ pe ideea de m`ncare
organic\, precum Whole
Foods, cu care este vecin
`n multe ora[e, TJ are
pre]uri mult reduse. Expli-

ca]ia oferit\ de board-ul compa-

niei este c\ folosesc ingrediente
americane chiar [i atunci c`nd
reconstituie re]ete str\ine. Ace-
la[i articol din „New York Ti-
mes“ spune povestea recre\rii
unei re]ete de tiramisu, pe care
unul dintre angaja]i l-a gustat `n
Italia [i care a devenit apoi foar-
te c\utat `n varianta TJ, „auten-
tic italian\“ cu ingrediente ame-
ricane.

Casiana  IONI}|
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Povestea consumatorului autentic [i educat

Produsele au de multe ori

propria istorie scris\ pe eti-

chete [i nume cu conota]ii li-

terare. Cuvinte-cheie precum

„autentic“, „organic“ sau „eti-

chete cu o poveste“ duc toa-

te spre conceptul esen]ial `n

acest context: „cump\r\torul

educat“ capabil s\ recunoasc\

toate semnalele dinainte [i s\

aleag\ informat. Managerul

magazinului din Silver Lake

afirm\ c\ profesorii universi-

tari f\r\ slujbe s`nt clien]ii

prefera]i: „Bine citi]i, au c\l\torit

mult [i apreciaz\ adev\rata

valoare“. Alte descrieri ale

clientului TJ tip sun\ a[a:

„pasiona]ii de yoga, cei ce

s`nt anti-Bush sau balerinele“

(„Der Spiegel“), „boemi bur-

ghezi“/ „Bourgeois Bohe-

mians“ („Deutsche Welle“)

sau „oameni cu studii superi-

oare nostalgici dup\ vremuri

mai bune“ („Slate“). Ca s\

l\rgim categoriile, cump\-

r\torii educa]i s`nt mai de-

grab\ cei ce apreciaz\ o po-

veste bine spus\ [i gusturi

originale la pre]uri mici. {i

dac\ v\ `ntreba]i de ce

mass-media germane acord\

at`ta aten]ie fenomenului,

r\spunsul este pentru c\ pro-

prietarii de acum ai TJ s`nt

germani.

Criticile la adresa modului

`n care genera]ia yuppie pre-

fer\ s\ nu dezaprobe com-

plet, ci s\ accepte comerciali-

zarea c`nd este `mpachetat\

`n cuvinte-cheie nu rezist\

mult `n fa]a politicii TJ. ~n de-

finitiv, c`te magazine `[i per-

mit s\ retrag\ de pe pia]\ `n

mod constant o serie de pro-

duse nu pentru c\ nu merg
bine, ci pentru a `ncerca noi
re]ete? Dac\ o asemenea
afirma]ie s-ar g\si doar `n zia-
re sau pe site-ul oficial, ea ar
ridica un semn de `ntrebare.
Dar site-uri precum trader-
joefan.com s`nt pline de `n-
treb\ri de genul „Unde se
mai g\se[te produsul x?“ (de
la vanilie din Tahiti p`n\ la
ulei organic de cocos), scrise
de clien]ii care nu au mai
avut de unde s\-l cumpere
tocmai c`nd se obi[nuiser\ cu
el. {i dac\ asta v\ aminte[te
de ceva, nu-mi r\m`ne dec`t

s\ traduc primul sfat de pe
lista oferit\ de Andy Bowers
pe slate.com newyorkezilor
`nainte de deschiderea TJ.
Deschidere la care s-a stat la
coad\ civilizat. Sun\ a[a:
„Adopt\ o mentalitate sovie-
tic\. Produsele apar brusc, te
obi[nuie[ti cu ele repede [i
apoi dispar f\r\ nici un anun].
Dac\ `]i place ceva cu
adev\rat, cump\r\ `n cantit\]i
mari. Nu se [tie niciodat\
c`nd va disp\rea“. Parte din
educa]ia consumatorului se
face a[adar [i `n termeni mai
pu]in capitali[ti.

Yuppies, balerine [i nostalgici?

Trader Joe’s – un supermarket
pentru consumatorii educa]i



M\d\lina Cocea

Cu 45.000 de conexiuni
concomitente, o medie
de dou\ milioane de vi-

zitatori pe zi [i un forum cu zeci
de membri, profesori care folo-
sesc imaginile video ca material
didactic la orele de biologie [i
familii care urm\resc de pe desk-
topul calculatorului via]a vultu-
rilor de parc\ ar fi animalele lor
de cas\, transmisia live a avut
un succes nea[teptat.

Protagoni[tii principali s`nt
un cuplu de vulturi ple[uvi,
„logodi]i“ de 19 ani, [i dou\
ou\, care se vor transforma, `n a
treia s\pt\m`n\ din luna aprilie,
`n doi pui de vulturi. Femela [i

masculul pot fi v\zu]i live cum
`[i decoreaz\ „apartamentul“ cu
crengu]e [i alte accesorii, cum
vegheaz\ pe r`nd asupra cuibu-
lui sau cum `[i cheam\ partene-
rul pentru a-[i ocupa locul `n
cuib.

Viitorii p\rin]i au st`rnit o
simpatie nea[teptat\ `n r`ndul a
zeci de mii de oameni care `i
urm\resc, uneori de-a lungul
`ntregii zile, [i se `ngrijoreaz\ [i
pentru cele mai ne`nsemnate
probleme: „~n diminea]a asta,
`n jurul orei nou\, am v\zut c\
vulturul `[i ]inea capul `ntr-o
pozi]ie foarte bizar\. Tot corpul
`i tremura [i p\rea c\ are un fel
de spasme. Zece sau cincispre-
zece minute mai t`rziu, totul re-

venise la normal. A mai v\zut
cineva?“, `ntreba alarmat\ Sue,
pentru a i se r\spunde c\ fusese
vorba doar de un episod firesc,
`n care femela `[i chema parte-
nerul `n cuib, pentru c\ era
r`ndul ei s\ plece la v`n\toare.

Cu doi ani `n urm\, imagini-
le din cuibul vulturilor erau dis-
trac]ia personal\ din sufrageria
unui profesor pensionat – Doug
Carrick. S\pt\m`na aceasta,
zeci de oameni vor s\-i boteze
pe vulturi: Manny [i Henny,
Freedom (Libertate) [i Paeon
(Od\), Sam [i Samantha, Stor-
mwing [i Hunter, Tony [i Tina,
George [i Gracie, Bonnie [i
Clyde. Ba chiar s-au st`rnit dis-
cu]ii despre dreptul oamenilor

de a le atribui nume omene[ti
acestor p\s\ri, transform`ndu-le
deja `n produse de marketing [i
dovedind astfel lips\ de respect
pentru via]a s\lbatic\.

{i-acum s\ v\ m\rturisesc
ceva: de vreo trei ore, de c`nd
tot scriu textul, nu s-a `nt`mplat
nimic spectaculos.

~n schimb, femelei i s-a f\cut
foame [i am auzit-o strig`ndu-[i
ascu]it [i un pic isteric partene-
rul. S-a rotit `n cuib [i se uit\
chiar la mine! {i, uite, uite, s-a
ridicat s\-[i aranjeze mai bine
ou\le `n cuib [i tot ciugule[te
crengu]ele din jur, s\raca, tre-
buie c\-i este cu adev\rat foa-
me. Eu am s\ le spun vulturilor
Dacia [i Traian.

Renovez
Nu trebuie neap\rat s\-i crede]i
pe vecinii mei dac\ vin s\ vi se
pl`ng\ cum c\ se aud zgomote
infernale `n bloc. Nu vor dec`t
s\-i primi]i `n cas\ ca s\ vad\ ce
ave]i pe jos, dac\ apometrele
s`nt sigilate sau dac\ nu cumva
pisica spal\ la ma[in\, ca s-o
treac\ la `ntre]inere. Mama lor
de bo[orogi!

Da, dom’le, renovez. Pun fa-
ian]\ `n baie. {i veceu. {i chiu-
vet\. {i fac toate astea de unul
singur. C\ bunicu’, om de ]ar\
cu `n]elepciunea aferent\, mi-o
zis: „U\i, b\iete, s\ nu chemi
vecinu’ s\ te ajute la treab\, c\
pe urm\ vrea s\ vie [i la m`rlit“.
Adic\ s-ar respecta principiul bio-
logic ce guverneaz\ s\lb\ticiu-
nile, acela conform c\ruia feme-
lele s`nt regulate doar de mascu-
lii cei mai puternici, `n cazul
nostru de cei mai buni mese-
ria[i. {i nu a[ fi vrut s\-l v\d pe
F\nic\ cum lipe[te str`mb fa-
ian]a curg`ndu-i balele dup\ fi-
meia me. Las’ c\ m\ fac zugrav,
chiar betonist dac\ trebe, numai
s\ r\m`n masculul alfa.

Am v\zut la unchiul Gigi
cum se face. Nimic pe uscat.
A[a c\ diminea]a, la ora 6,

mi-am luat o juma’ de rom, pe
care am drojdit-o din dou\ ha-
puri, c\ a[a am v\zut c\ fac me-
seria[ii adev\ra]i. Apoi am ru-
gat-o pe nevasta mea s\ m\ t`ras-
c\ u[or spre baie. Am ie[it din
com\ alcoolic\ pe la 12 [i eram
numai bun de treab\. Iau baro-
sul, pun dalta pe faian]\ [i
zbang! Dou\ degete at`rnau cu-
min]i de ciotul care p`n\ mai
ieri forma o palm\. V\ da]i sea-
ma c\, dac\ urlam, venea F\-
nic\. A[a c\ m-am bandajat [i
mi-am legat barosul de ciot, lu-
cru care a dus la o pierdere a ca-
pacit\]ii de a pune ]inta. Altfel
nu-mi explic cum mi-am zdrobit
[i cealalt\ m`n\. Acum tastez
acest articol cu un creion pe ca-
re-l ]in `n gur\. A `nc\put per-
fect `n gaura l\sat\ de patentul
cu care am `ncercat s\ desfac
du[ul. Dar nu m\ pl`ng. Doar
c\ nu pot scrie cu diacritice, c\
nu po]i ap\sa cu un singur cre-
ion „Shift + s“.

Noroc cu telefoanele cu tas-
te, c\ am putut chema ambu-
lan]a. Vine `n cinci minute.
Sper s\ rezist, la halul `n care
s`ngerez. Deja m\ ia cu ame]eli.
Oare [oferul de pe salvare [tie
s\ pun\ gresie? Ptiu, se-nv`rte
casa! Sper m\car s\ pot termi-
na arti...

Bobi

Suplimentul lui JUP
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Salut\ri de la Petrila
de ION  BARBU

OTV, `n noaptea nun]ii

O [tire cu zv`c `n pres\ a f\cut ocolul ziarelor zilele trecute. O
„bomb\ media“, cum le place celor de la televiziuni s\ zic\.
„Achizi]ia mileniului“, ar decreta editorii jurnalelor de sport, care
mereu comenteaz\ cea mai simpl\ pas\ ca fiind un „moment
magic“. {tirea `n cauz\ spune c\ OTV-ul este pe]it mai ceva
dec`t vreo pirand\ minor\, `n direct la Dan Diaconescu. C\, se
aude, DD-ul ar vrea s\ fac\ nunt\ cu dar [i l\utari [i c\ are de unde
alege un ginere cu bani [i rating mai mare. {i, cum calul de dar
din apartament nu se caut\ la din]i, Diaconescul a fixat [i o cot\
pentru „feti]a“ sa n\stru[nic\: „peste zece milioane de euro“. La
altar [i-au anun]at prezen]a mai mul]i patroni de televiziuni din
Bucure[ti. „Dac\ ar fi, ce-ar fi“, mi-am zis. {i iat\ ce-a ie[it:

Scenariul 1. OTV este achizi]ionat de Adrian S`rbu. Vom
avea, a[adar, dou\ televiziuni din trustul Pro, cu nume aproape
identice: ProTV [i PrOTV. Domnul Bogdan Chireac va face [i aici
emisiune de week-end, cu titlul PrOTVest. La „trecerea dintre
ani“, `n apartamentul lui Dan Diaconescu vor c`nta C\t\lin Cri[an,
M\d\lina Manole [i al]i cantautori celebri de pe Radio România
[i Tele7ABC, `n marele show „Otevelionul“. Respect`nd formatul
impus de patronat, Dan Diaconescu se va relansa seara, cu un
nou talk-show, dup\ model „brucanian“: fa]\ `n fa]\ cu M\d\lin
Voicu, sub genericul „Oteve[ti despre prezent“. Corneliu Vadim
Tudor va prezenta un show propriu, matinal, „Ce se `nt`mpl\,
doctore?“, [i unul `n fiecare sear\, inclus `n emisiunea lui DD:
„Z`mbete `ntr-o pastil\“. Gigi Becali n-ar putea lipsi din gril\ [i va
face o emisiune `n scopuri caritabile, „Valsez pentru mine“.

Scenariul 2. Sorin Ovidiu V`ntu cump\r\ ac]iunile lui Dan Dia-
conescu [i `[i extinde domeniul media cu `nc-o televiziune. Am
asista, astfel, la primul demers sut\ la sut\ oximoronic din media
autohton\: „Realitatea“ se va `nt`lni cu OTV-ul. D\nutz se va mula,
`n acest caz, pe profilul lui Stelian T\nase, iar talk-show-ul s\u
va fi botezat, simplu, „Zece fix p`n\ la trei diminea]a“. Tot d`nsul
va face [i o replic\ la „Cap [i pajur\“, unde `l va avea ca parte-
ner pe Gigi Becali. Produsul se va chema „Banu’ sau banu’“ [i va
dezbate, obiectiv, desigur, principalele probleme ale Partidului
Noua Genera]ie. Tot Gigi Becali `i va sf\tui pe neini]ia]i `n aface-
rile cu p\m`nturi, prezent`ndu-le „Case [i terenuri“. Aurelian Pa-
velescu, invitat fidel al DD-ului, va primi la r`ndul s\u o p\rticic\
din program: emisiunea „Vorbesc, deci exist!“. Sorin Ovidiu B\-
lan va reveni `n for]\ pe ecranele patriei, cu emisiunea de inves-
tiga]ii rutiere „100 la mie“, `n care `i va pune la zid (arunc`nd `n ei
cu bile negre) pe nenoroci]ii care au `ndr\znit s\ atenteze ca
ni[te criminali ordinari la siguran]a `n trafic.

Scenariul 3. Ultimul. OTV este luat `n arend\ de grupul tur-
cesc Dogan, care mai de]ine vreo c`teva posturi pe la Bosfor, lu-
citoare ca bilele cu fosfor. Pare, cu siguran]\, cel mai plauzibil
scenariu dintre toate, care probabil `i place [i lui Diaconescu. {i
asta pentru c\ Horia Ivanovici `[i va putea p\stra titlul emisiunii
„Fanatik“, iar Gigi Becali se va putea prezenta, `n sf`r[it, ca Ata-
türk-ul României. Cum se va chema televiziunea r\m`ne `ns\ o
enigm\. Ar putea s\ fie CinCin TV sau Ülker TV, `n amintirea pro-
duselor de necontestat\ calitate, de la `nceputul anilor ’90, de
prin bazarele noastre. Sau poate Gigi va reface, `n afara stadio-
nului Steaua, [i insula Ada Kaleh, mut`nd sediul defunctului OTV
`n mijlocul Dun\rii. Astfel, televiziunea se va numi, `n tradi]ia co-
mercial\ a zonei, simplu, scurt pe doi, Rahat TV.

carte

Vulturul cel Mare

Peste 2 milioane de oameni intr\ zilnic pe http://www.infotecbsi.com/wildlife/

E posibil s\ vi se par\ total
neverosimil ceea ce v\ spun:
`n fiecare zi, dou\ milioane
de oameni deschid compute-
rul [i se uit\ la un cuib de
vulturi. Transmisie live
dintr-un copac din Insulele
Hornby, zona de golf a
Columbiei Britanice. Ce se
`nt`mpl\ acolo este de-a
dreptul fascinant: un vultur
st\ `n cuib, uneori `[i mi[c\
ciocul, se scarpin\ sub arip\,
c`nd bate v`ntul u[or umbra
crengilor i se clatin\ pe spa-
te. Un fel de Big Brother al
unei familii de vulturi, cu
diferen]a c\ nimeni nu
`ncearc\ s\ se scobeasc\
`n nas pe ascuns.



Perioada cuprins\ `ntre anii 600 [i 1300 reprezint\ pentru g`ndirea cre[tin\ a Apusului o epoc\ de re-
evalu\ri [i preciz\ri ale unor doctrine r\mase neclarificate `n epocile anterioare [i de r\spunsuri doc-
trinare la probleme noi. Teme fundamentale ale cre[tinismului – raportul dintre natur\ [i har, dintre har
[i liberul arbitru, paradoxul drept\]ii [i milei lui Dumnezeu, prezen]a real\ a lui Hristos `n Euharistie,
cinstirea Fecioarei Maria – revin `n actualitate, fiind analizate at`t pe baza revela]iei biblice [i a tezau-
rului patristic, c`t [i beneficiind de dezvoltarea g`ndirii filosofice. Ca [i `n prezentarea cre[tinismului
r\s\ritean, un loc aparte `n acest volum `l are raportul dintre cre[tinismul occidental [i celelalte religii
monoteiste cu care acesta a intrat `n contact. Urm`nd acela[i principiu cronologic al evolu]iei doctri-
nei, Jaroslav Pelikan surprinde modul `n care opera lui Augustin a influen]at Occidentul cre[tin timp
de un mileniu, dar [i afirmarea unor teologi a c\ror doctrin\ va deveni referen]ial\ pentru Biserica din
Apus. Cu acest volum, autorul `ncheie prezentarea evolu]iei doctrinei cre[tine din Antichitate [i Evul Me-
diu, ultimele dou\ volume dedic`ndu-le Reformei [i raportului dintre religie [i cultura modern\.

Din cuprins: Evul Mediu ca „ev al credin]ei“ • Integritatea tradi]iei catolice • Dincolo de sinteza augusti-
nian\ • Planul m`ntuirii • Comunicarea harului • Summa Theologica

Jaroslav Pelikan, Tradi]ia cre[tin\. O istorie a dezvolt\rii doctrinei, vol. al III-lea:

„Evolu]ia teologiei medievale (600-1300)“, traducere de Silvia Palade, hors collection,

Editura Polirom, 360 de pagini, 37.50 RON

Doris Mironescu

C`nd vine vorba despre
o epoc\ at`t de hao-
tic\ a literaturii ro-

mâne precum deceniul zece,
problemele s`nt dou\. Prima
este nevoia de ordonare [i
ierarhizare a uria[ei mase
de texte care au proliferat
necontrolate, necenzurate,
dar [i neevaluate `n aceast\
perioad\. Cineva trebuie s\
se `ncumete s\ spun\ dac\
exist\ o diferen]iere valo-
ric\ `ntre Mesteci [i respiri
mai u[or de Constantin
Popescu, Ultim@ vr\jitoa-
re de Alina Nelega sau Su-
fle]elul Iustinei de Jolán
Benedek, c\r]i intruvabile
azi, care `ns\ la momentul
apari]iei au st`rnit oarece
v`lv\. ~n al doilea r`nd,
cititorul vrea s\ `n]eleag\
ce fel de literatur\ s-a pu-
tut scrie `n timpuri at`t de
interesante, c`nd depri-
mismul politic se supra-
punea unui mare entuzi-
asm pentru mass-media,
se stabileau contacte [ti-
in]ifice cu universit\]ile
str\ine [i revenea moda
„mini“. Volumul al doi-
lea al c\r]ii lui Dan C.
Mih\ilescu Literatura
român\ `n postceau-
[ism con]ine cronicile

dedicate de autor prozei româ-
ne[ti din aceast\ perioad\ [i mi
se pare c\ `ndepline[te ambele
comandamente, e drept, cu o mai
mare predilec]ie pentru cel de-al
doilea. Autorul face treab\ de
cronicar con[tiincios, citind [i
(multe) c\r]i care nu-l intere-
seaz\ de fapt, pun`ndu-le note [i
uneori sim]indu-se excedat de
futilitatea acestui exerci]iu. ~nc\
din introducere el se pl`nge,
dezarmant, de „obliga]ia croni-
carului care-[i respect\ meseria
de a recenza constant [i simpa-
tetic un gen care, `n fapt, i se
pare inadecvat fiin]ei, preg\tirii
[i a[tept\rilor sale“. Orientarea
cronicarului „de poezie“ care a
fost D.C.M. `nainte de ’89 c\tre
lectura prozei spune c\, proba-
bil, tr\iam vremuri balzaciene,
dup\ vorba cuiva. Timpul era al
sintezei epice, [i nu al decan-
t\rii lirice. ~n nara]iunile din
1990 `ncoace, criticul caut\ ur-
mele lumii `n care tr\ie[te, o lu-
me preocupat\ `n primul r`nd s\
`n]eleag\ haosul moral din care
a ie[it [i pe acela social `n care
tocmai a intrat. Cu alte cuvinte,
cronicarul se desparte uneori de
istoria literaturii pentru a ne o-
feri un fel de biografie a aceste-
ia. O biografie nu cancanier\,
nu a scriitorilor, ci a literaturii
române `nse[i, urm\rit\ `n latu-
ra ei profund\, care `ncearc\ s\

19  decembrie

abbsurdica (15:52:30): Acu’ vreo 4 ani, cind m-am apucat data
trecuta (da’ n-a mai iesit)
hobbitul (15:53:30): Iar shtergi...nu mai fi asah nesigura...
abbsurdica (15:53:50): da, am sters
hobbitul (15:53:57): Pai de ce?
hobbitul (15:54:16): Tu cam shtergi totul ce-tzi vine din primul
foc?
hobbitul (15:55:02): ba, sa nu shtergi shi acu!
abbsurdica (15:55:04): Cind nu-mi place ce iese, n-arat ce-am
facut.
hobbitul (15:56:00): Las ca fac io corectura...am fost corector 6
ani...
hobbitul (15:56:18): da cu tine e greu de lucrat!

hobbitul (15:56:37): Eshti un soi de indrazneala + timiditate
hobbitul (15:57:00): Shi mereu eshti cumva suspicioasa...
hobbitul (15:57:18): da shi rea!
hobbitul (15:57:29): rea cu publicul...
abbsurdica (15:57:39): Asta as fi spus-o eu despre dv., asta cu
suspicioshenia
hobbitul (15:57:40): il agresezi...
hobbitul (15:58:18): Da, sint f suspicios...dar cu tine nu...tu eshti
trasnita...
hobbitul (15:58:35): faci parte din aceeashi specie cu mine...
hobbitul (15:58:51): Dar eshti mai specatculoasa...
hobbitul (15:59:00): spectaculoasa...
hobbitul (15:59:10): shi ai shi ochii foarte trishti...
abbsurdica (16:00:07): tristi?
hobbitul (16:00:12): dar te joci cu ei...le dai fel de fel de lumini...
hobbitul (16:00:31): da, trishti, da nu tot timpul..
hobbitul (16:00:50): Cruzi..uneori...
hobbitul (16:01:17): Un soi de ferocitate de copil...care gituie rin-
dunele a joaca...
hobbitul (16:01:50): Dar apoi l-apuca mila...milea...
hobbitul (16:02:06): Ba! Tu ce taci ca broscul tzestos?
abbsurdica (16:02:31): Citeammmm ce-ati scris
abbsurdica (16:03:15): si-mi puneam intrebari in legatura cu ce
citeam
hobbitul (16:05:11): Nu shtiu...eshti intr-o mie de feluri...dai im-
presia ca te joci cu tine...cu ceilaltzi...dar uneori eshti de o
tristetze totala..
hobbitul (16:05:37): Mori cu ai de te aud impreuna...de git cu
ei...
hobbitul (16:06:18): Glumeshti foarte serioasa...imprevizibila...
hobbitul (16:06:41): Ce dreak o fi in tine de-adevaratelea...
hobbitul (16:07:37): Cred ca eshti extrem de sincera...te lashi
dusa de instinctul tau „artistic“...ai incredere in el...chiar gafa la
tine are farmec...
hobbitul (16:07:55): Ia mai zi shi tu ceva!
abbsurdica (16:08:00): da
hobbitul (16:08:11): Bravo.Ai zis!!!
hobbitul (16:09:10): Shtii, impresia e de seismograf foarte fin,
care face secuse...permanent...
hobbitul (16:09:30): Secuse sint chestele alea ca la cardiogra-
ma...
hobbitul (16:10:02): dak tzi se zbirleshte splina tu zici imediat...
hobbitul (16:10:21): Shi chiar rizi de splina ta!!!!
hobbitul (16:12:23): ba, io nu pot sa te cunosc...
hobbitul (16:12:55): Doar sa te intuiesc uneori...
hobbitul (16:13:45): Cind te-am vazut prima data am shtiut ca ne
vom intzelege..da dupa aia tu te-ai jucat...
hobbitul (16:14:15): Shi mi-a placut cum te joci, dar nu ma
shtiam cine eshti!
hobbitul (16:14:39): iar ai shers!!!!
hobbitul (16:15:08): Erai foarte multe...
hobbitul (16:16:21): Da te cunoshti... tu cintzi cu tine ca shi cum
ai cinta cu un instrument...cam schizofrena faza...
hobbitul (16:16:46): Eshti doi!
hobbitul (16:17:05): Ba, nu mai shterge ca ma ia cu nervishori!
abbsurdica (16:17:07): numa’ 2?
hobbitul (16:17:24): Bine, eshti 19!!!
abbsurdica (16:17:36): credeam ca-i o conditzie-n actorie sa fim
multzi
abbsurdica (16:17:43): in noi insine
hobbitul (16:17:55): ba, unul 1 e in spate shi o face pe ceilaltzi
10000!!!
hobbitul (16:18:33): Acu eshti multzumita? Dar pe tine te tradea-
za ochii, uneori intens trishti, involuntar trishti...
hobbitul (16:18:46): INVOLUNTAR!!!
hobbitul (16:19:15): Aici nu ai ce face...te demashti!
abbsurdica (16:19:21): Saraca psiholoaga din Canada... Cre-
deam ca-i nebuna cind m-a-ntrebat de „cealalta mine“ („the ot-
her me“)
hobbitul (16:20:01): Eratzi amindoua!
abbsurdica (16:20:12): psiholoaga circului m-a-ntrebat daca
ma-ntzeleg bine cu cealalta mine, daca ne batem...

Va  urma

hobbitul@yahoo.com:  Emil  BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com:  Ada  MILEA
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carte printre r`nduri

SEMNAL

Dan C. Mih\ilescu, Literatura român\ `n postceau[ism,
vol. al II-lea: „Proza. Prezentul ca dezumanizare“,

colec]ia „Collegium. Litere“, Editura Polirom, 2006

C`t de pitoresc era `nc\ tabloul lumii literare române[ti pe la
jum\tatea anilor ’90! ~n plin\ schimbare a genera]iilor la condu-
cerea Uniunii Scriitorilor, o nou\ asocia]ie scriitoriceasc\ lua
na[tere: unii autori `[i reg\seau alura de disiden]i, trec`nd din
una `n alta sau m\car schimb`nd filiala jude]ean\ a USR. „Pia]a“
de carte func]iona alandala, cu titluri promovate parc\ la `nt`m-
plare, `n virtutea sonorit\]ii lor bizare, scena criticii de `nt`mpi-
nare d\dea impresia unei nesf`r[ite feude intergenera]ioniste,
c\r]ile autorilor de prestigiu nu mai confirmau nimic. Pentru citi-
torul t`n\r, educat de volumele despre literatura contemporan\
ale lui Eugen Simion, Lauren]iu Ulici sau Radu }eposu, epoca de
aur a lecturii p\rea c\ se `ncheiase `n 1989 [i apoi se instaurase
haosul. ~mi amintesc [i acum cu c`t entuziasm am descoperit
prin 1995 un num\r al „Echinoxului“ clujean, care inventaria cu
o con[tiinciozitate `ngereasc\ apari]iile editoriale ale debutan]i-
lor de dup\ 1990: erau laolalt\ acolo Cerul v\zut prin lentil\ [i
Familia Popescu, Oniria [i Week-end printre mutan]i, Amantul
coliv\resei [i Ieudul f\r\ ie[ire !

Literatura român\ de dup\ 1990.
Via]a [i opera



Eseurile reunite `n volum – m\rturisiri tulbur\toare despre perioada tr\it\ sub a-
menin]area fatwei emise de ayatollahul Khomeini, dar [i polemici literare sau dis-
cu]ii despre pasiunile sale (fotbalul, muzica rock, filmele) – compun portretul lui
Salman Rushdie, intelectual veritabil, romancier cunoscut `n `ntreaga lume [i mi-
litant pentru libertatea de expresie. Subiectele alese variaz\ de la Vr\jitorul din
Oz, India sau scriitori ca Angela Carter, Arthur Miller, Edward Said, J.M. Coetzee
[i Arundhati Roy p`n\ la unele probleme politice actuale: situa]ia din Kashmir, Ir-
landa de Nord, Kosovo, lumea islamic\ versus lumea occidental\, alegerile ame-
ricane din 2000 sau atacul terorist de la 11 septembrie 2001. Volumul se `ncheie
cu o prelegere ce `i d\ [i titlul, `n care Rushdie analizeaz\ tema limitelor: dep\[irea
lor, `nl\turarea tabuurilor [i – `n lumina a ceea ce s-a `nt`mplat pe 11 septembrie –
frontierele iluzorii ale lumii `n care tr\im.

Din cuprins: Dincolo de Kansas • Visul glorioasei `ntoarceri • Februarie 1999 –
Zece ani de fatwa • August 1999 – Kosovo • Octombrie 2001 – Atacurile asupra
Americii • Noiembrie 2001 – Nu e vorba de Islam? • Dincolo de limite

Salman Rushdie, Dincolo de limite, traducere de Petru Dulgheru,

colec]ia „Plural M“, Editura Polirom, 432 de pagini, 26.90 RON

Primul roman al lui Pérez-Reverte `l are ca protagonist pe

Frédéric Glüntz, sublocotenent `n r`ndul trupelor napoleoni-

ene care invadeaz\ Spania. Proasp\t ie[it de pe b\ncile

[colii, Frédéric este animat de idealuri nobile [i de setea de

glorie, dorindu-[i cu ardoare s\ intre `n lupt\ pentru a fi re-

marcat de tovar\[ii de regiment [i de superiorii s\i. Cur`nd

`ns\ visele sale eroice se spulber\: t`n\rul ofi]er trebuie s\

`nfrunte r\zboiul real, complet diferit de cel pe care [i-l `n-

chipuise, [i ni[te du[mani nev\zu]i – propriile sl\biciuni [i te-

meri. Mai mult dec`t o poveste de r\zboi, Husarul este o medi-

ta]ie profund\ asupra condi]iei omului pus `n situa]ii-limit\.

„O splendid\ nara]iune despre demitizarea r\zboiului [i moar-

tea eroismului, `n plin\ epoc\ napoleonian\.“ (Rafael Conte)

Arturo Pérez-Reverte, Husarul, traducere din limba

spaniol\ de Mihai Cantuniari, colec]ia „Biblioteca

Polirom“, Editura Polirom, 288 de pagini, 19.90 RON

elucideze sensul Istoriei mari `n
istoriile ei mici.

~ntre  reali[tii  apocaliptici  [i
autobiografi[tii  augurali

Criticul este preocupat de mo-
dul `n care autorii no[tri au [tiut
s\ produc\ o imagine personali-
zat\ a lumii române[ti de dup\
1990. E o lume nou\, ca atare [i
literatura cat\ s\ fie la fel. Sem-
nificativ este faptul c\ D.C.M.
nu se opre[te doar la autorii im-
portan]i `n cronicile sale. Lucru
natural – cronica de carte e o
opera]ie rapid\, care nu te las\
s\ alegi prea mult. Debutan]ii
postdecembri[ti i se par, proba-
bil, ni[te oameni noi; ca atare,
e interesat nu doar de ce [i cum
scriu, dar, pe c`t posibil, [i de
biografia lor. Ce experien]\ de
via]\ au? Ce au citit? Ce poate
s\ `nsemne c\ un ofi]er de con-
trainforma]ii (Alex Mihai Stoe-
nescu) se apuc\ s\ scrie un roman
parabolic despre Toma d’Aquino?
Sau c\ un autor din genera]ia
optzeci[tilor, dar cu un back-
ground [ocant diferit de al aces-
tora (Radu Aldulescu) descrie
lumpeni care intersecteaz\ `n-
t`mpl\tor scena mare a istoriei? 

Fiecare carte pe care o ci-
te[te cronicarul este un simptom
al st\rii de fapt din ]ar\ – anii
nou\zeci, cu presa lor „de in-
forma]ie [i opinie“, erau obse-
da]i de „cum merg lucrurile“.
Totodat\, perioada e plin\ de
considera]ii mentalitare, de ob-
serva]ii cu privire la „specifi-
cul“, la „destinul“ românesc, [i
nici critica literar\ nu face ex-
cep]ie. Astfel, la noi „`nving\-
toare a fost `ntotdeauna linia emi-
nescian\, [i nu, s\-i zicem, cea
macedonskian\. Romanul soci-
al, realismul etic, panorama is-
toric\ `n dispre], m\-n]elegi, de
p\timirile vis\toare ale insului;
gemetele «mul]imilor `n lan-
]uri», [i nu hoin\reala solitar\
prin p\duri sau taverne; tribu-
na, [i nu alcovul; eroismul, [i nu
sinuciderea etc. Exaltarea indivi-
dualului echivaleaz\, de obicei,
la noi cu crima de lezna]iune“.

Dan C. Mih\ilescu este aver-
tizat asupra bolii na]ionale `n
materie de lectur\ pe care o nu-
me[te „sindromul Delirul“. A-
cesta func]iona cu asupr\ de
m\sur\ `n comunism, c`nd ro-
mancierul se transforma, prin
for]a `mprejur\rilor, `n istoric,
filosof, eseist pe teme de socio-
logie, psihologie, antropologie
[.a.m.d. Nu asta caut\ el `n

scrierile de dup\ ’89 – de[i oca-
zional clameaz\ `nc\ lipsa „Ma-
relui Roman al Suferin]ei noas-
tre `n comunism“. ~n schimb,
constat\ cum se constituie la `n-
ceputul anilor ’90, prin contri-
bu]ia unor autori care aveau ro-
mane nepublicate din anii dicta-
turii, apoi prin primele volume
scrise `n absen]a constr`ngerilor
cenzurii, un univers de o inexpli-
cabil\ violen]\, locuit de secu-
ri[ti pe post de demoni bulgako-
vieni [i, `n rest, de indivizi ace-
fali, de oameni-pietre, care nici
nu `[i dau seama c\ au nevoie s\
g\seasc\ o ie[ire. Radu Aldulescu,
Dan Stanca, Daniel B\nulescu,
Felicia Mihali se `ncadreaz\ `n
formula „realismului apocalip-
tic“, zugr\vind chipul patetic al
unei Românii care r`nje[te.

Cu un decalaj semnificativ
fa]\ de apocalipticii de mai sus
au ap\rut o seam\ de scriitori
ceva mai bl`nzi la fire, care l-au
f\cut pe vajnicul cronicar s\
r\sufle u[urat: „Anii 2000 ne-au
dovedit, slav\ Domnului, din
plin, c\ Petre Barbu [i Petre Cim-
poe[u nu s`nt singuri [i c\ `n
curtea cu miracole domestice a
prozei h`tre, de instinct satiri-
zant cu tandr\ ironie, ambigui-
t\]i pufoase, reverii cehoviene [i
ludic-gogoliene evolueaz\, cu
diferit ecartament al aripilor na-
rative, Dan Lungu [i Lucian
Dan Teodorovici, C\t\lin Mihu-
leac, Cornel Ivanciuc [i Cornel
George Popa, Florin L\z\rescu,
T.O. Bobe [i Radu Paraschives-
cu“. Apari]ia `n literatur\ a ce-
hovienilor-gogolieni (dar [i a
„ego-graficilor“ Sorin Stoica,
Ovidiu Verde[, Cezar Paul-B\-
descu, plasa]i `n descenden]a
Orbitorului c\rt\rescian [i a
Exuviilor Simonei Popescu) e
luat\ drept un semn de s\n\tate
nu doar a literaturii române, ci
[i a cititorilor s\i, care-[i vor
putea relaxa nervii `n mod inteli-
gent r\sfoind c\r]ile acestora,
[i, `n cele din urm\, s\n\toas\
se dovede[te `ns\[i fibra na]io-
nal\, capabil\, iat\, s\-[i produc\
singur\ anticorpii necesari dup\
at`ta stricnin\ apocaliptic\. Ace-
ea[i semnifica]ie trebuie s-o
aib\ [i explozia de literatur\ e-
rotic\ feminin\, de la Ruxandra
Cesereanu [i Cecilia {tef\nescu
la Mira Feticu [i Ioana Baetica.
Adic\ de ce s\ n-avem [i noi
fali]ii no[tri? se `ntreab\ cu pa-
rapon criticul, oric`nd preg\tit
s\ intervin\ `n favoarea pro-
p\[irii noastre, prin orice mij-
loace: „Ce s\ faci cu acei c`]iva

«craci r\[chira]i» din cutare proz\
eminescian\, cu zb`c-ul lui
Creang\, p`lnia lui Stamate,
groapa lui Barbu, Nadina lui
Rebreanu, [atra lui Stancu, pa-
tul lui Procust, c\ministele A-
ni[oarei Odeanu [i castrave]ii lui
Bogza?! Noroc, azi, cu provo-
c\rile Rodic\i Draghincescu, op-
]iunile eseistice ale Ruxandrei
Cesereanu ori scenice ale Alinei
Nelega“.

Despre  critica
(cu  adev\rat)  literrarr\
Talentul scriitoricesc al lui Dan
C. Mih\ilescu se revars\ `n ast-
fel de o]\r`ri pline de sev\. De
altfel, stilul critic al lui D.C.M.
este diluvial: `ntr-o rev\rsare to-
ren]ial\ de o singur\ fraz\ c`t o
pagin\ `[i situeaz\ el obiectul de
studiu `n zona de referin]\ li-
vresc\, `ntr-o fraz\ lichideaz\
cu toate atributele pozitive ale
acestuia, la fel [i cu cele negati-
ve, `i d\ autorului recomand\ri
spre `ndreptare, `l ceart\ [i `l ab-
solv\ de vin\. Criticul ofer\ un
`ntreg spectacol (care nu-i dec`t
o `nscenare), nu doar o simpl\
cronic\.

Se poate aduce c\r]ii sale
obiec]ia (s-a [i adus, `ntre timp)
precum c\ lipsesc nume care au
`nsemnat ceva pentru literatura
anilor ’90. Autorul `[i ia din in-
troducere precau]ia de a-[i anun-
]a volumul ca pe o selec]ie su-
biectiv\, marcat\ de `nt`mplare
[i de un gust literar capricios.
Gustul s\u lucreaz\ `ns\ cu fo-
los, deoarece lipsesc `n special
„b\tr`nii“ supravie]uitori ai pro-
priei epoci, Augustin Buzura,
F\nu[ Neagu, Dumitru }epe-
neag. De prin 2000 `ncoace, cri-
ticul triaz\ cu sita mai rar\, de
aceea `i scap\ unele dintre nu-
mele celor mai promi]\tori ti-

neri: Florin L\z\rescu, Ioana
Bradea, Bogdan Suceav\, Filip
Florian. Iau aceasta drept un
semnal al unei abdic\ri pe cale
s\ se semneze: Dan C. Mih\i-
lescu s-a dorit cronicar literar al
anilor ’90, perioad\ de-acum `n-
cheiat\.

~n prefa]\, criticul se def\i-
meaz\ cu pl\cere: „~n ce m\ pri-
ve[te, n-am fost preg\tit pentru
exegeza nara]iunii. Nu am avut
nici un instrumentar anume.
Am operat incon[tient, impresi-
onist, dar cu bun\-credin]\. ~n
orb, instinctiv, f\r\ nici o califi-
care prealabil\“. M\rturisirea
pare sinuciga[\, dar se [tie c\
cine `l cite[te pe D.C.M. nu o
face pentru „instrumentar“. Cri-
ticul este reputat pentru dezin-
voltura [i verva sa, pentru ca-
lit\]ile literare ale scrisului s\u.
Ceea ce nu `nseamn\ c\ autorul
e un stilist indiferent la acura-
te]ea opera]iei critice. Doar c\
pe el nu-l cite[ti doar pentru
verdict (care nu lipse[te nicio-
dat\) sau pentru indica]ii de is-
torie literar\ „din mers“ (oferite
cu larghe]e de c\tre critic).
„Oficiul“ critic este `ndeplinit
cu rigurozitate, `n ciuda fando-
selilor autorului. El cite[te c\r-
]ile `n mod profesionist, identi-
fic\ direc]iile de continuitate, ca
[i noutatea scriiturii, atunci c`nd
poate vorbi de a[a ceva. Indic\
(punctual!) paginile reu[ite [i
pe cele lamentabile. Rezum\ cu
talent [i citeaz\ cu o abilitate
demonic\. Dar, mai mult dec`t
at`t, [tie s\ se pun\ pe sine `n
pagin\ cu o pricepere pe care
restul cronicarilor de ast\zi au
tot dreptul s\ i-o invidieze. Dan
C. Mih\ilescu este un scriitor
personal pe teme din c\r]ile al-
tora, f\c`nd, abia el, o critic\ cu
adev\rat literar\.
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TELENOVELA  NOVA

Un mire f\r\ c\p\t`i

(cap.  XIX)
Mi-ar trebui, ca s\ nu cad
`n fleacuri, pana lui De Sade,
scriind, acum, ce se `nt`mpl\
`n camera unde, pe-o t`mpl\,
dormea tun Carlo, – ce din somn
e brusc trezit, dar d`nsul, domn
cum e, nu protesteaz\,-n vreme
ce Arabella-l d\ cu creme
afrodisiace pe ce n-ar
putea fi scris `n dic]ionar,
carele-mproa[c\, tot mai oco[,
iaurtu-i gros (ca ni[te còco[i
sau arborii de cauciuc),
al c\rui alb [i dens cl\buc
`l ia cu limba Arabella
[i-o cunilinge `n acela[i
moment pe Jeana, Marie-Jeanne
orfana bietului Valjan,
v\r cu dom’ Gic\, [i copil\
(nu-at`t d\ suflet, c`t d\ mil\)
a ultimului, – care-ar vrea
s\ i-o cam pun\; `ns\ ea
care e sigur\ c\-i mam\
a unui f\t f\cut cu-o dam\
[i, a[adar, a unui plod
de un cu totul alt izvod
dec`t prozaica pr\sil\,
se uit\ la dom’ Gic\,-n sil\
[i intr\-n Rex, cam pe la trei,
la bra] cu paranimfa ei.

printre r`nduri carte

interviu 

SEMNAL



„Cei 22 de milioane de români trebuie s\ fac\ mai mult dec`t s\ consume
coca-cola [i alte kitsch-uri pentru a se alinia la cerin]ele occidentale“

Interviu realizat de Ana-Maria Onisei

~n România, arta contemporan\ este
mai degrab\ v\zut\ ca o excentricitate,
ca un trend recent dec`t con[tientizat\
ca un fenomen `n sine. Publicul aces-
tor manifest\ri este, `n consecin]\, unul
restr`ns, cumva de ni[\, de[i la nivel
european vizualul e deja tendin]\. Unde
putem s\ identific\m cauzele acestei
atitudini a publicului?

Un prim aspect ]ine de istorie. C`nd s-a for-
mat modernismul, mi[care cu efecte consi-
derabile `n via]a social\ [i cultural\, au ap\-
rut [i ni[te fenomene noi, necunoscute p`n\
atunci, ce au schimbat concep]iile, g`ndirea.
Desigur, aceasta este o prim\ faz\, care s-a
manifestat mai `nt`i la Paris, cu Baudelaire
`n literatur\ sau cu Monet `n pictur\. Pe la
1870, unde am putea situa `nceputurile mo-
dernit\]ii, arta vizual\ – spre deosebire de
teatru sau literatur\, care erau deja prezente
pe pia]\ – era privit\ `nc\ drept un gen tra-
di]ional, mai degrab\ ]in`nd tot de pictur\.
~ns\ [i aici, `n pictur\ au ap\rut schimb\ri
esen]iale. Culori neb\nuite, combina]ii care
nu fuseser\ folosite p`n\ atunci. Modernis-
mul a schimbat perspectivele, s-a conturat un
altfel de social, deci s-au
creat premise
pentru dez-
voltarea
artei.

~n Vest, `n societ\]ile dezvoltate, locul artei
vizuale este printre primele. Nu po]i stabili
totu[i o ierarhie precis\, `ns\ este, categoric,
foarte apreciat\. Evolu]ia ei a determinat au-
tomat [i o apreciere enorm\ pentru un feno-
men care, e drept, la `nceput nu p\rea a[a
u[or de `n]eles. Dar tocmai aceasta `nseam-
n\ libertatea artei [i evolu]ia societ\]ii: de-
p\[e[ti nivelul rudimentar de a `ngloba pur
[i simplu ceva ce nu `n]elegi [i dezvol]i un
soi de rafinament, un gust specific care re-
flect\, ca o oglind\, stadiul vie]ii sociale [i
politice. Bine`n]eles, de atunci arta s-a dez-
voltat `n diferite direc]ii, uneori a exagerat.
Iar la ora actual\, arta vizual\ – tez\ pe ca-
re am dezvoltat-o [i `n cartea mea, Subiec-
tivitatea marf\ – a ajuns `ntr-o pozi]ie foarte
delicat\ [i complicat\, fiind `n pericol s\ fie
transformat\ `n altceva, `n lifestyle, `ntr-un fel
de social design. Asta ca s\ r\m`nem tot pe
terenul ]\rilor dezvoltate.

~n ceea ce prive[te a doua parte a `n-
treb\rii, cum v\d situa]ia din România, a[
zice c\ nu ne putem a[tepta ca `ntr-o socie-
tate care a fost 40 de ani sub comunism, ca-
re a confundat at`ta vreme cultura cu propa-
ganda, pe de o parte, [i cu gustul `n sine, pe
de alta, lucrurile s\ fie foarte clare. M\car
de ar fi fost un gust „proletar“, dar a fost

unul mediocru, de compromis, care
nu-]i d\dea voie s\ te mi[ti `ntr-o

parte sau `n alta, [i, de aici,
lipsa dezvolt\rii, `n r`ndul

membrilor societ\]ii, a
unei nevoi sau aprecieri
pentru arta contempo-
ran\. Trebuie remar-
cat `ns\ c\, dup\ re-
volu]ie, dup\ apropie-
rea de Uniunea Euro-
pean\, `ncep s\ se des-

chid\ ochii, mintea.
Dar este cale lung\ p`n\
la nivelul din Vest. {i
nu m\ refer la g`ndire

sau la mentalitate, c\ci nu
cred `n conceptul de menta-

litate ca atare. Este o termi-
nologie politic\ de dreapta.
R\spunsul `l g\sim mai de-

grab\ `n situa]ia institu-
]iilor. Ele trebuie s\
dezvolte cultura, s\ in-
vite arti[ti, s\ produc\

lucr\ri. A[a c\, `n ]\rile
din Est, fiindc\ nu s`nt su-

ficiente institu]ii, me-
canisme, [coli de
art\, fiindc\ agen-
da de care ai nevo-

ie nu e `nc\ funda-
mentat\ – `ncepi la

gr\dini]\ [i ajungi la
muzeu, iar `ntre aceste
dou\ extreme ar trebui
s\ existe [coala de
art\, `nv\]\m`ntul,
c\r]ile, posibilitatea
de a circula dintr-o
]ar\ `n alta –, lip-
se[te [i mani-
festarea respectiv\
pe pia]\ [i `n socie-
tate.

Poate nu e neap\rat vorba despre lipsa
`n sine, ci despre refuzul sau incapaci-
tatea de a ne desprinde de trecut, de
stilul birocratic, greoi, `nvechit. Iar so-
lu]ia amplas\rii unui muzeu `n Casa
Poporului – simbol al comunismului –
a st`rnit suficiente controverse. 

Nu vreau s\ apar ca un judec\tor – de[i am
ceva informa]ii, nu pot evalua situa]ia insti-
tu]iilor `n România. ~ns\ un aspect pe care
l-ai men]ionat deja este cel al institu]iilor
r\mase de pe vremea comunismului care
`nc\ mai p\streaz\ urmele trecutului... De[i
nu e foarte clar dac\ mai p\streaz\ ceva... ~n
fond, o institu]ie nu este altceva dec`t o
cl\dire, o structur\. Oamenii care lucreaz\
`n interior s`nt cei care definesc activitatea
institu]iei respective [i-i ofer\ substan]a. ~n
momentul `n care instrumentul este folosit
de ni[te oameni care s`nt, nu vreau s\ spun
`napoia]i, ci mai degrab\ cala]i pe o idee,
consecin]ele devin evidente...

E o capcan\ s\ revenim mereu la ste-
reotipuri de g`ndire, mentalitate [i ne-
gativism?

Prin mentalitate c`[tigi un instrument de ex-
cludere. Dac\ revenim la mentalitate, atunci
`nseamn\ c\ turcii s`nt nu [tiu cum, românii
altfel, nem]ii corec]i, francezii laissez-faire
[i tot a[a. Nu vrem s\-i lu\m pe unii `n Uni-
unea European\ pentru c\ s`nt ho]i sau le-
ne[i. Din punctul meu de vedere, conceptul
de mentalitate e folosit mai degrab\ pentru a
servi ni[te chestiuni politice, pentru a-i ex-
clude pe ceilal]i. ~i transform\m `n ni[te co-
lonii ale Vestului, le exploat\m for]a de
munc\, dar nu `i l\s\m s\ se `nfrupte din
toate bun\t\]ile. Cu alte cuvinte, s\ r\m`n\
`ntr-o stare `n care nici s\ nu moar\ de foa-
me, dar nici care cumva s\-i tenteze s\ fac\
vreo revolu]ie. Conceptul de mentalitate es-
te central pentru o astfel de politic\.

~ntorc`ndu-m\ la partea cu institu]iile, am
remarcat `n toate ]\rile aflate `n curs de dez-
voltare c\ este [ic s\ fii antimodernist la ora
actual\. Iar antimodernismul `nseamn\ s\ nu
recuno[ti r\d\cina civiliza]iei – modernis-
mul –, ba chiar s\ o contrazici, s\ o distrugi
[i s\ cau]i ni[te urme `ntr-o tradi]ie, `ntr-un
secol trecut, `ntr-o mitologie. {i cred c\ `n
România exist\ dorin]a de a-]i c\uta o iden-
titate ce nu e legat\ de modernism, pentru c\
e prea greu de prelucrat. Pe de alt\ parte, e
mult mai u[or s\ alegi o concep]ie premo-
dern\ [i s\ zici c\ românii se trag din Dece-
bal. Iar antimodernismul acesta este pericu-
los pentru societate. S`nt oameni care cred
asta, care scriu c\r]i, care influen]eaz\, la
r`ndu-le, g`ndirea celorlal]i. Un fel de elit\,
cum s-ar spune... Iar pe oamenii ace[tia `i
g\se[ti `n institu]ii, de la v`rf p`n\ la cel mai
jos nivel. A[adar, orientarea spre o mitolo-
gie dubioas\, din care, dac\ o pui pe mas\ [i
o analizezi, nu-]i mai r\m`ne dec`t praf [i
minciun\, este una dintre problemele pe ca-
re le identific `n România.

Ce mi[c\ri artistice observa]i pe pia]a
româneasc\?

P`n\ acum doi-trei ani n-am urm\rit ne-
ap\rat ce se `nt`mpl\ `n ]\rile din Est. Am
tot venit `n vizite la rudele de aici [i, la un
moment dat, am descoperit, `n afar\ de sen-
timentul de leg\tur\ pe care l-am avut din-
totdeauna cu România, tot felul de abord\ri
interesante, arti[ti, texte `n reviste interna-
]ionale, expozi]ii. ~n ultimii ani s-a dezvoltat
un fel de network, de[i `nc\ firav. Un eveni-
ment important, dac\ ne referim la deschi-
dere, a fost Pavilionul României din cadrul
Bienalei de la Vene]ia. Din p\cate, resursele
`n România s`nt pu]ine, nu ne permitem s\
invit\m arti[ti str\ini s\ lucreze aici, s\ fac\
training-uri. A[a c\ motivul pentru care re-
vin aici este mai degrab\ unul sentimental,
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un motor interior care `mi d\ o perspectiv\,
o speran]\ c\ ceva s-a mi[cat `n ]ara asta. {i
sprijin ini]iativele `n majoritate private. Tre-
buie s\ ]inem cont de faptul c\ arta vizual\
este cea mai elaborat\ manifestare cultural\,
estetic\, la ora actual\. Teatrul e limitat, car-
tea e limitat\, propune doar un dialog `ntre
subiect [i obiect, iar cinematograful, de[i
nuan]at, a r\mas `n aceea[i zon\, a divertis-
mentului. Dar arta contemporan\ are posibi-
lit\]i enorme de a include [i elemente de te-
atru, [tiin]\, educa]ie, via]\ social\ [i poli-
tic\.

A[adar interdisciplinaritate...

Da. E at`t de flexibil\ `n structura ei de
baz\, `nc`t cred c\ reu[e[te s\ fie c`t mai
aproape de complexitatea societ\]ii de as-
t\zi. Dac\ ne g`ndim, asum\ [i elemente de
fashion, `ntr-un proiect put`ndu-se include
aproape orice, `n timp ce alte forme tra-
di]ionale au o limit\ clar\. Iar acesta este un
avantaj pe care societatea româneasc\ trebu-
ie s\-l `n]eleag\. Analiz`nd, g\sim `n proiec-
tele de art\ contemporan\ elemente care ne
spun foarte multe lucruri despre realitatea
noastr\ [i pe care nu le `nt`lnim `n alt\ zon\.
Teatrul sau filmul s-au orientat din ce `n ce
mai mult spre event, spre divertisment, c\ci
acesta este scopul mainstream-ului, s\ `]i
serveasc\ minciuni, s\-]i v`nd\ mereu c`te
ceva. Dar de la arta contemporan\, `n anul
2006, a[tept s\ lanseze problematici, s\-mi
pun\ `ntreb\ri noi [i la care poate nici nu am
s\ g\sesc un r\spuns imediat. Asta a[tept:
s\-mi pun\ `ntreb\ri. C`t mai direct.

Cu toate acestea, `ntreb\rile artei con-
temporane deranjeaz\. La Bienala de la
Vene]ia, o parte dintre autorit\]ile ro-
mâne au spus, referindu-se la proiectul
Nicoletei Esinencu, Fuck You,
Eu.Ro.Pa, publicat `n reader-ul Pavilio-
nului României pe care l-a]i editat, c\
ne facem de ru[ine, c\ vrem s\ intr\m
`n Uniunea European\, dar accept\m
astfel de demersuri „denigratoare“, `n
timp ce str\inii au fost foarte `nc`nta]i
de proiect. De ce un demers subiectiv
este „asumat“ ca unul colectiv [i un
text vehement poate fi interpretat drept
pornografic? Ce ne scap\?

~ntr-adev\r, a fost un fenomen foarte ciudat.
~n Vest, Nicoleta a fost foarte apreciat\ cu

aceast\ lucrare. ~n România, a[a e, elitele,
birocra]ii nu au `n]eles, li s-a f\cut ru[ine.
Din punct de vedere psihanalitic, genul aces-
ta de reac]ie este specific tipologiei sclavu-
lui, a celui servil. Cui `i e fric\ de c`ine se
g`nde[te c\ ar fi mai bine s\-[i ]in\ gura, ca
nu cumva s\ fie mu[cat. Deci cel care se
simte colonizat, degradat, `napoiat nu `n-
cearc\ s\-[i caute identitatea `n altceva. Mai
exist\ [i o categorie politic\ ce nu `n]elege
c\ Uniunea European\ nu a[teapt\ sclavi.
Interesul capitalismului [i neoliberalismului
const\ [i `n exploatarea pe care deja am
men]ionat-o, [i `n l\rgirea pie]ei culturale.
Iar cei 22 de milioane de români trebuie s\
fac\ mai mult dec`t s\ consume coca-cola [i
alte kitsch-uri pentru a se alinia la cerin]ele
occidentale. Interesul politic general este a-
cela de a profita de zonele noi at`t din punct
de vedere al exploat\rii economice, c`t [i al
celei culturale. C\ci pie]ele culturale din Vest
s`nt s\tule, suprasaturate [i a[teapt\ proiecte
din Est, ni[te `ntreb\ri care acolo nu s-au
pus. Fire[te, e tot o form\ de exploatare, dar
una pozitiv\, c\ci `nseamn\ `nglobarea unui
impuls nou `n circuitul capitalist.

Cei care au criticat proiectul de la
Vene]ia n-au `n]eles nici m\car c\ vocea
aceasta critic\ a fost un impuls pozitiv, un
semn al apari]iei unei genera]ii noi care nu
se mai las\ supus\, oprimat\ sau exploatat\
necondi]ionat, ci are dorin]e, puncte de ve-
dere, identit\]i. Apoi, un aspect grav este c\
nu se `n]elege c\ arta, cultura `nseamn\ li-
bertate. Ea nu se muleaz\ pe vreun program
politic sau pe un anume tip de g`ndire. E o
realitate `n sine, care are o gramatic\, un
limbaj, o institu]ie de sus]inere [i care func-
]ioneaz\ independent de Parlament. Cultura
nu e fa]ada civiliza]iei, ci mult mai mult de-
c`t at`t, `nsu[i centrul ei. Aici g\se[ti liber-
tatea ideilor, a g`ndirii, nu `ntr-o c`rcium\,
nici `n Casa Poporului [i nici la McDo-
nald’s.

Exist\ nu numai o diferen]\ major\

`ntre Est [i Vest, dar [i `n interiorul

grani]elor ini]ativele de art\ contempo-

ran\ s`nt diferite. Ce e specific Bucu-

re[tiului, Clujului [i Ia[ului din punct de

vedere vizual?

Societatea româneasc\ e construit\ dup\
modelul francez, extrem de centralizat. O-

ra[e precum Clujul [i Ia[ul au ini]iative foar-
te interesante, dar trebuie remarcat faptul c\
acestea s`nt exclusiv private. Dac\ `i men-
]ion\m pe Matei Bejenaru de la Vector din
Ia[i sau pe Tim N\d\[an de la IDEA din
Cluj, vom vedea c\ acestea s`nt alternative
puternice, dar create cu bani [i resurse pro-
prii. La Bucure[ti, dimpotriv\, se observ\
r\spunderea statului care investe[te. Dife-
ren]a e c\ proiectele individuale din provin-
cie au mai mult succes [i mai mult fond dec`t
cele grandioase din Bucure[ti. {i atunci `n-
trebarea ar fi de ce c`nd se implic\ statul lu-
crurile s`nt lipsite de eficien]\. De ce nu de-
termin\ un efect important, ci doar unul su-
perficial, de moment, de reprezentare [i
fals\ imagine. Nu [tiu dac\ trebuie s\ c\-
ut\m vinova]i, `ns\ poate ar trebui s\ ana-
liz\m diferen]ele acestea.

Dar putem vorbi despre o platform\ pu-

ternic\?

~nceputul a fost f\cut, dar, e adev\rat, struc-
turile s`nt `nc\ fragile. Dac\ un element se
d\r`m\, trage dup\ el toat\ platforma. De
exemplu, dac\ Matei pleac\, ce se va `n-

t`mpla cu Vectorul? Platforma nu e introdu-
s\ `ntr-o structur\ stabil\, cu finan]are seri-
oas\, nu are siguran]\. Depinde exclusiv de
respectiva ini]iativ\ privat\. Iar acesta e un
aspect negativ. Re]eaua fragil\ care s-a creat
ar trebui cumva pus\ pe un fundament, pe o
structur\ mai clar\, c\ci s-ar putea s\ ne tre-
zim c\ prin plecarea anumitor persoane din
locurile-cheie r\m`nem [i f\r\ platform\. De
cealalt\ parte, o institu]ie tradi]ional\ e `n-
totdeauna mai puternic\, dar nu neap\rat
mai eficient\.

Comenta]i, `n Subiectivitatea marf\,
pierderea mesajului social, apari]ia
marketingului expansiv [i tendin]a
agresiv\ de a comercializa subiectivita-
tea. Refuza]i ideea de a fi cool?

Nu v\d o contradic]ie `ntre a fi cool [i g`ndi-
rea progresist\. Principala problem\ care se
pune, atunci c`nd vorbim despre marketing,
este cum putem s\ leg\m produsul nostru de
o dorin]\ suficient de ad`nc\ a publicului.
Atunci se creeaz\ ceea ce numim lifestyle,
imaginea c\ cei care poart\ sau folosesc un
anumit produs reprezint\ avangarda, deci
s`nt cool. Produc\torii urm\resc strategiile
de genul acesta, caut\ s\-]i dea senza]ia c\
trebuie s\ apar]ii [i tu acestei comunit\]i
avansate. Pe mine m\ intereseaz\ mai de-
grab\ combina]ia `ntre `ntreb\ri semnificative
[i critice [i o via]\ dezvoltat\ `n care life-
style-ul `[i are locul s\u. Nu-l exclud. Dac\
a[ face-o, a[ stigmatiza milioane de tineri.
De fapt, aici se g\se[te elementul nou, pro-
punerea mea, `n `ncercarea de a asocia aces-
te concepte.

Devenim cool sub pretextul adapt\rii,
al dezvolt\rii?

Am putea merge chiar mai departe. De
exemplu, `n Evul Mediu, nu exista concep-
tul de a te `ndr\gosti de cel\lalt. Era cu to-
tul alt lifestyle, lucrurile nu erau privite nici
`n sensul strict biologic, ci ca o form\ de re-
prezentare fa]\ de putere [i religie. Pe timpul
acela iubirea nu avea acela[i `n]eles ca
acum. Dup\ revolu]ia burghez\ s-au schim-
bat foarte multe categorii, societatea con-
struit\ piramidal s-a reorganizat `n blocuri [i
astfel s-au transformat g`ndirea [i percep]ia
asupra iubirii. Atunci a ap\rut cartea lui Goe-
the, Suferin]ele t`n\rului Werther, care vor-
bea despre dragostea imposibil\, despre pro-
funzimea ei [i care a avut o influen]\ foarte
mare asupra societ\]ii. Dup\ ce au citit-o,
mul]i tineri s-au sinucis. Extrapol`nd, ace-
la[i tip de influen]\ poate fi reg\sit ast\zi `n
concertele lui Robbie Willliams sau ale Ma-
donnei. A[adar, s`ntem `ntr-o faz\ `n care
globalismul ne transform\ [i pe noi `n altce-
va. Nu [tiu exact `n ce [i cu ce scop, dar per-
cep simptomele. {i atunci r\m`ne `ntreba-
rea: ce se `nt`mpl\ cu dorin]ele noastre?

S`nte]i curatorul sec]iunii „Procese
sociale“ `n cadrul Bienalei Interna]io-
nale de Art\ Contemporan\ Periferic
de la Ia[i, al\turi de Angelika Nollert.
Cum vede]i Ia[ul `n urma acestei ex-
perien]e?

~n primul r`nd, observ mix-ul. Nu fac o
calificare, nu zic c\ e interesant sau nu, ci
zic doar c\ e un mix `ntre cl\diri neocla-
siciste, blocuri comuniste [i mall-uri plic-
tisitoare. Apoi, ca fenomen general, ob-
serv lipsa con[tiin]ei istorice. Ca s\ dau
un exemplu, dac\ ne `ntoarcem `n 1941,
afl\m c\ `n Ia[i a fost cel mai mare po-
grom european, 12.000 de evrei fiind omo-
r`]i `n acea perioad\. Revenind `n prezent,
nu identific nici m\car o preocupare mi-
nor\ legat\ de toate acestea. {i nu m\ re-
fer la construirea unui monument – n-ar fi
dec`t o alt\ dovad\ de kitsch –, ci la ine-
xisten]a unei con[tiin]e a trecutului.

Exact asta se `nt`mpl\ [i cu comunis-
mul. Unde s`nt discu]iile oficiale? Unde
s`nt cei care atunci v-au supus, care v-au
controlat? Asta [i-au propus s\ fac\ arti[-
tii pe care i-am invitat s\ expun\ la „Peri-
feric 7: Focussing Ia[i“, s\ se intereseze
de trecut. De aceea nici nu am vrut s\
aduc arti[ti cu valizele pline, s\ verse subiec-

te gata f\cute la Ia[i, ci am do-
rit ca proiectele [i cercetarea
s\ se desf\[oare la fa]a locu-
lui. De exemplu, Nicoleta
Esinencu are o pies\ despre
religie – deja tradi]ie a Ia[ului –,
un performance cu patru actori
din Chi[in\u care reflect\ com-
portamentul fa]\ de ritualurile
religioase. Laura Horelli din
Finlanda se intereseaz\ de poe]ii
români, de Marin Sorescu [i
de Ana Blandiana, [i `n
special de partea bio-
grafic\, de felul `n
care au fost per-
cepu]i pe vremea
comunismului [i
cum s`nt v\zu]i `n
prezent. Grupul
timi[orean H.arta
a scris chiar un
manual de art e-
ducation pentru
universitate, un-
de s`nt adunate
toate elemente-
le din moderni-
tate, cu exem-
ple, unde po]i

s\ g\se[ti un sfat pentru a `n]ele-
ge [i tu ce s-a `nt`mplat `n isto-

rie. Matei Bejenaru [i C\t\lin
Gheorghe au `nceput s\ cree-
ze o arhiv\, VAD, cu proiec-
te artistice [i institu]ionale din
România, Republica Moldo-
va, Ucraina, Serbia, Bulgaria,
un proiect ce va cre[te. Acesta
a fost [i scopul, referindu-ne
la lipsa aceasta a con[ti-

in]ei, respectiv des-
chiderea unei

noi pers-
pective.

REPERE:
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„Ne lipse[te con[tiin]a istoric\“

`ntrebarea moarte n-are interviu

„Nu ne putem
a[tepta ca `ntr-o
societate care
a fost 40 de ani
sub comunism,
care a confundat
at`ta vreme cultura
cu propaganda,
pe de o parte, [i
cu gustul `n sine,
pe de alta, lucru-

rile s\ fie foarte
clare.“

A fost profesor
pentru teoria
artei [i medie-
rea de art\ la
Colegiul Städel
din Frankfurt
am Main, la
Universitatea
din Linz [i la
Center for Con-
temporary Art
Kitakyushu din
Japonia

~n 1996 a primit
Premiul Carl
Einstein pentru
critic\ de art\

Din 2001 p`n\
`n 2003 a fost
director artistic
(`mpreun\ cu
Florian Waldvo-
gel) la Kokerei
Zollverein/ Zeit-
genössische
Kunst und Kri-
tik din Essen

A editat volu-
mele: Im Zen-
trum der Peri-
pherie (Dresda,
1995), Die
Kunst des
Öffentlichen
(Amsterdam,
1998), Thürin-
ger Rostbrat-
wurst (Frank-
furt am Main,
1999), Subver-
sion (Frankfurt
am Main,
2000), Arbeit
Essen Angst
(Essen, 2001),
Campus (Es-
sen, 2002),
Handbuch Anti-
rassismus
(Essen, 2002),
Regina – Nr. 6
Stillleben (Es-
sen, 2002), Die
Offene Stadt:
Anwendungs-
modelle (Es-
sen, 2003), Ju-
lie Ault, Martin
Beck: Critical
Condition –
Ausgewählte
Texte im Dialog
(Essen, 2003)

A publicat:
Herbstnacht
(Berlin, 1989),
Ich war dabei,
als... Interviews
1990–2000
(Frankfurt am
Main, 2001) [i
Ware Subjekti-
vität – Eine
Theorie-Novelle
(München,
2002)

~n române[te
i-a ap\rut,
la Editura IDEA,
volumul Su-
biectivitatea
marf\. O
povestire teo-
retic\
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dosar prob\ scris\

Valeria Seciu, pentru a treia oar\
premiat\ de UNITER,

mul]ume[te cabinierei Mariana.

{tefan Caraman recunoa[te c\ e
d\sc\lit de maic\-sa: „~mbra-

c\-te, mam\, frumos [i nu mai

scrie cu prostii“. Caraman, venit

s\-[i ridice premiul `ntr-o c\ma[\

ro[ie, `n carouri, [i `n blugi:

„Scuze, mam\, nu s`nt perfect“.

Pentru a doua oar\ `n istoria
UNITER, doi actori s`nt nominali-

za]i la Premiul pentru cel mai

bun actor pentru rolurile din ace-

la[i spectacol: Victor Rebengiuc

[i Marius Manole (Inim\ de c`ine,

regia Yuriy Kordonskiy). Premiul

se duce la Rebengiuc, pentru a

treia oar\ laureat la UNITER.

Pentru premierul T\riceanu [i
pentru personalit\]ile cu s`nge al-

bastru, Gala UNITER `nseamn\,

probabil, doar premiul pentru

dramaturgie oferit de Funda]ia

Principesa Margareta. Dup\,

„s-au c\rat“ cu to]ii. ~n România,

nimeni nu prea ]ine la etichet\.

Mihaela R\dulescu e aplaudat\
mai ceva ca un premiant. C`nd

[i-a ales `nc\l]\rile, sabo]i cu

talp\ din paie, la costumul de

catifea neagr\, nu a fost tocmai

inspirat\. Noroc c\ nu se v\d din

sal\.

Romfilatelia a pus ochii pe tea-
tru: a lansat timbre [i plicuri cu

fe]ele unor actori `n via]\: {tefan

Iordache, Florin Piersic...

Primarul Capitalei, Adriean Vi-
deanu, se laud\: „Cultura este

singurul domeniu `n care am zis

c\ v\ dau at`]ia bani c`t cere]i“.

Mihai Ciuc\ datoreaz\ `mplinirile
profesionale partenerilor s\i de

n\dejde: ur[ii M\rgelu[ [i

Cire[ica, coco[ii Romeo [i Mer-

cu]ius, m\garul…

Elena Vl\d\reanu

Ceva  mai  mult\
dezmor]eal\

Altfel, Gala UNITER din a-
cest an, desf\[urat\ pe 3 apri-
lie, la Sala Mare a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti, ca de
obicei, a p\rut ceva mai dez-
mor]it\ ca p`n\ acum. Drept
dovad\, lumea nu s-a ridicat s\
plece `n timpul desf\[ur\rii,
doar pe la pauz\ s-au mai r\rit
r`ndurile. Oricum, formatul (de
peste patru ore, gen Oscar) es-
te obositor [i prea mare totu[i
pentru teatrul românesc.

Premiile s`nt multe: pe
l`ng\ categoriile absolut fi-
re[ti, s`nt [i, de exemplu, Pre-
miile Asocia]iei Interna]ionale
a Criticilor de Teatru – filiala
din România –, care par din alt
film. {i s`nt din alt film. Alt\
asocia]ie, alte motive, alte pre-
mii, al]i sponsori. Singura le-
g\tur\: e vorba tot de teatru,
a[a c\... s-o facem `mpreun\.

Mai s`nt apoi zecile de pre-
mii de excelen]\ – oare unul
nu ar fi suficient? A[a, fieca-
re categorie e dublat\ de un
premiu de excelen]\. La astea,
`ndeob[te, se vorbe[te mult.

Vorbe[te [i cel care `nm`neaz\
premiul, [i cel care `l pri-
me[te. Vorb\ mult\ `nseamn\
deseori (ca s\ nu spun mai tot
timpul) plictiseal\, deci tele-
spectatori sau ascult\tori – ga-
la fiind transmis\ `n direct at`t
de TVR, c`t [i de Radio Româ-
nia Cultural – pu]ini. Rezu-
m`nd: ne premiem noi `ntre
noi [i pu]in ne pas\ dac\ afl\
cineva din afar\ sau nu. Lilia-
na Tomescu, fost\ actri]\ a Tea-
trului Nottara, stabilit\ de ani
buni `n Suedia, a venit acum
special s\-[i ia premiul pentru
`ntreaga activitate (tot un pre-
miu de excelen]\). La sf`r[itul
galei, ne spune c\ din cauza
emo]iilor nu a fost `n stare de
nimic toat\ ziua. C`nd a auzit
c\ nu trebuie s\ dep\[easc\
dou\ minute, s-a inhibat [i nu
a putut dec`t s\ mul]umeasc\.
Ea se `ntreab\ dac\ nu s-ar pu-
tea ca aceast\ gal\ s\ se `n-
tind\ pe mai multe zile, pentru
a avea cu to]ii timp s\ spun\ ce
au de spus. Cred c\ nimeni nu
vrea s\-[i imagineze ce s-ar

`nt`mpla dac\ ar lua cineva de
bun\ aceast\ idee.

Oricum, m\car dintr-un
punct de vedere UNITER a dat
dovad\ anul acesta de fler: a
r\rit interven]iile muzicale din
timpul galei. ~n plus, organiza-
torii au `n]eles `n sf`r[it c\ nu
chitara clasic\ e cea mai inspi-
rat\ op]iune pentru a trezi lu-
mea `n pauzele dintre premii.
Prin urmare, alegerea lui Da-
nilo Montenegro, venit tocmai
din Italia, care a mai ]inut un
concert la Bucure[ti cu c`teva
zile `nainte de gal\, chiar a
fost o idee bun\.

Procent  ridicat
de  monarhie

La gala din acest an s-a `nre-
gistrat cu siguran]\ cel mai ri-
dicat procent de monarhie din
istoria ei, de 14 ani. Dac\ p`n\
acum eram obi[nui]i s\-i ve-
dem pe Principesa Margareta
[i pe Principele Radu (discre]i,
doar pentru a `nm`na Premiul
pentru dramaturgie), anul a-
cesta `ntreaga loj\ a fost `mbi-
bat\ cu „s`nge albastru“: pe
l`ng\ cei doi reprezentan]i ai
Casei Regale române, au venit
la Gala UNITER Regele Si-
meon al II-lea al Bulgariei [i
Regina Margareta, Principele
Lorenz al Belgiei [i a sa Prin-
cipes\ Astrid. Mai mult, Prin-
cipele Lorenz a fost cel care a
]inut discursul [i l-a premiat pe
{tefan Caraman pentru piesa

sa, Colonia `ngerilor. Un dis-
curs... european, despre bine-
facerile pe care le va aduce a[-
teptata integrare culturii româ-
ne[ti. E drept, persoanele cu
s`nge albastru nu au rezistat
prea mult. La pauz\ au dis-
p\rut cu tot cu premierul T\ri-
ceanu.

Piersic-show

Nu-mi dau seama prea bine de
ce, dar uneori chiar e nevoie
de Florin Piersic. ~n acest caz,
Caramitru chiar ar trebui feli-
citat c\ nu [i-a irosit aiurea
[ansa de a da premiul pre[e-
dintelui UNITER [i i l-a dat
lui Piersic. A vorbit el mult,
dar a f\cut-o cu farmec. A re-
u[it astfel [i o premier\: s\ fie
bisat pentru un discurs. Mai
rar a[a ceva. Printre altele, el
i-a mul]umit lui Florin Piersic
Jr. pentru a-i fi oferit ceva ce
nu [i-a dorit niciodat\: s\ fie
bunic.

Venind vorba despre mul]u-
miri, acestea au f\cut deliciul
galei. Viorel Peni[oar\ Stegaru
[i-a mul]umit lui `nsu[i, so]iei
[i fostelor so]ii, copiilor – ce-
lor „oficiali“ [i „nelegitimi“.
Valeria Seciu i-a mul]umit ca-
binierei Mariana, Mihai Ciuc\ –
„nu am schimbat teatrul cu
circul, doar partenerii“ –
mul]ume[te partenerilor lui
de-o via]\: ur[ii, m\garii, co-
co[ii.

Gala UNITER 
~ntre nevoia de Piersic
[i mul]umiri ca la Oscar

Gala UNITER 
~ntre nevoia de Piersic
[i mul]umiri ca la Oscar

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n acest num\r un dosar dedicat Galei
Premiilor UNITER, ce a avut loc pe 3 aprilie `n Sala Mare a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti. Al\turi de lista laurea]ilor, detalii din culisele celui
mai important eveniment al lumii teatrale, reac]ii „la cald“, ve]i g\si `n
aceste pagini [i comentariile colaboratorilor permanen]i ai revistei,
Mihaela Michailov [i Oana Stoica.

POLITICA ++ CULTURA == LOVE

Amfitrionul galei, Ion Carami-
tru, [i primarul Videanu, care
s-a l\udat c\ a dat pentru
teatrele bucure[tene exact
at`]ia bani c`t s-au cerut. Nici
ministrul Iorgulescu nu a pier-
dut ocazia s\ afirme c\ pentru
urm\torii ani nu trebuie s\ ne
mai facem griji `n privin]a fi-
nan]\rii culturii. Dup\ care i-a
f\cut din m`n\ premierului
T\riceanu, mul]umindu-i
pentru sprijin.

PE  SCURT

Spre ru[inea mea, la Gala UNITER am
fost b`ntuit\ de un sentiment nu toc-
mai elegant, a[a cum poate ar fi ce-
rut protocolul. C`nd m\ l\sam prad\
respectivului g`nd, m\ vedeam uci-
g`nd reprezentan]i de sponsori [i
ap\r`nd a doua zi pe prima pagin\ a
ziarelor. Nu am ap\rut, asta `nseamn\
c\ m-am ab]inut voinice[te. P`n\ [i
Ion Caramitru a sc\pat, c\ nici cu el
nu aveam g`nduri mai ortodoxe, av`nd
`n vedere c\ toate poantele pe care

le-a f\cut mi-au r\mas `n g`t: numai
apropouri jalnice la „c`t s`ntem noi,
actorii, UNITER, de s\raci, c`t s`nte]i
voi de boga]i [i ce bine a]i face dac\
ne-a]i da [i nou\ din avu]ia voastr\“.
Ca s\ nu mai pun la socoteal\ nedeli-
cate]ea de a-l fi `ntrebat pe un invitat
italian, primar al nu [tiu c\rei urbe,
cum se spune `n italian\ „pe strada
noastr\ s`nt multe curbe“. Culmea
[ti]i care este? C\ pre[edintele
UNITER avea notat\ „poanta“.

„Teatrul este mai bun [i mai grandios dec`t
via]a. Pe scena vie]ii, notarul este `n acela[i
timp actor, regizor, scenarist.“ (din discursul
trimisului Uniunii Notarilor Publici din România,
sponsor al evenimentului)

Actorii Mihai Fotino [i Radu Beligan

Jos m`inile de pe teatru!
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Ludmila Patlanjoglu inventeaz\

un nou gen dramatic: „woman-

show“.

George Banu recunoa[te c\ `i

place s\ primeasc\ premii.

Ghici]i ce va urma!

~n 2007, Gala UNITER va avea

loc la Sibiu.

Cea mai mare surpriz\: Radu

Afrim, care i-a suflat Premiul

pentru regie nu oricui, ci chiar lui

Tocilescu.

Cel mai elegant cuplu al galei:

Ma[a [i Mircea Dinescu.

Cel mai conservator accesoriu

vestimentar: fularul alb al lui Flo-

rin Piersic.

Cea mai plictisitoare prezen]\:

Radu Beligan (sorry, maestre,

dar la un moment dat chiar [i

dumneavoastr\ a]i adormit `n

timp ce vorbea]i).

Cele mai insipide prezen]e:

domni[oarele al c\ror rol a fost

de a aduce premiile pe scen\ [i

a se `ntoarce `n culise cu m`na

goal\: aveau at`rnate la g`t c`te

trei kile de m\rgele fiecare.

Spectacolul Woyzeck de Georg Büchner, regizat de Mihai
M\niu]iu la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, a primit
Premiul pentru cel mai bun spectacol al anului 2005.

Premiul pentru cea mai bun\ regie i-a revenit lui Radu Afrim,
pentru spectacolul Plastilina de Vasili Sigarev (Teatrul „Toma
Caragiu“ din Ploie[ti).

Victor Rebengiuc a ob]inut Premiul pentru cel mai bun actor
`n rol principal (Inim\ de c`ine – Teatrul Na]ional din Bucu-
re[ti), iar Premiul pentru cea mai bun\ actri]\ `n rol principal
a fost `nm`nat Valeriei Seciu (Cum g`nde[te Amy de David
Hare, regia C\t\lina Buzoianu – Teatrul Mic din Bucure[ti).

Rolul din spectacolul Billy {chiopul de Martin McDonagh, re-
gia Vlad Massaci (Teatrul Nottara), i-a adus lui Constantin
Dr\g\nescu Premiul pentru cel mai bun actor `n rol secundar.
Premiul pentru rol secundar feminin l-a ob]inut Péter Hilda
(A[tept`ndu-l pe Godot de Samuel Beckett, regia Tompa
Gábor – Teatrul „Tamási Áron“ din Sf`ntu Gheorghe).

Premiul pentru critic\ teatral\ a fost acordat Doinei Papp, iar
Premiul pentru cea mai bun\ scenografie – Adrianei Grand,
pentru scenografia spectacolului Scaunele de Eugène Iones-
co, regia Victor Ioan Frunz\ (Teatrul German de Stat din Ti-
mi[oara).

Cel mai bun debut a fost considerat cel al lui Alex Mihail, pen-
tru regia spectacolului Comedie neagr\ de Peter Shaffer
(Teatrul de Comedie).

Premiul UNTER pentru teatru radiofonic a fost decernat regi-
zoarei Cezarina Udrescu, pentru Ecaterina cea Mare de
George Bernard Shaw, produc]ie a Redac]iei Teatru Divertis-
ment – Societatea Român\ de Radiodifuziune, iar Premiul
pentru teatru TV – lui Dominic Dembinski, pentru Alegerea lui
Alexandru {u]o de Dumitru Crudu (produc]ie TVR).

S-au decernat dou\ premii de excelen]\ – lui Constantin Chi-
riac, director al Teatrului Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu [i
director al Festivalului Interna]ional de Teatru de la Sibiu,
acordat de Senatul UNITER, [i lui Ion Caramitru, pre[e-
dintele UNITER, pentru organizarea celor 14 edi]ii ale Galei
UNITER.

Premiul UNITER pentru `ntreaga activitate a fost decernat
actorului Mihai Fotino, actri]ei Liliana Tomescu, scenografului
Viorel Peni[oar\ Stegaru, regizorului Dinu Cernescu [i criti-
cului de teatru Elisabeta Pop.

Premiul special al pre[edintelui UNITER a fost decernat lui
Florin Piersic.

UNITER a oferit un premiu, pentru profesionalism [i fidelita-
te, Televiziunii Române, care a `mplinit 50 de ani.

Are un debutant `ncre-

dere `n UNITER?

Cum s\ nu, av`nd `n vedere c\
e singura instan]\ credibil\ `n

domeniul \sta. Un premiu de
debut la UNITER este `n pri-
mul r`nd pentru tine o certifi-
care a valorii [i o certificare a
unor idealuri: s\ intri `n lu-
mea bun\ a teatrului, `n lu-
mea teatrului profesionist. {i
`n al doilea r`nd este o recu-
noa[tere de care orice t`n\r
are nevoie, o recunoa[tere ne-
cesar\.

Cum ]i s-a p\rut gala din

aceast\ sear\, compara-

tiv cu cele din anii prece-

den]i?

N-am sesizat o diferen]\ ma-
jor\, at`ta doar c\ m-a impre-
sionat prezen]a pe scen\ a di-
ver[ilor bancheri [i a altor
persoane importante care se
pare c\ s`nt necesare `ntr-o
astfel de gal\. ~n rest, mai
lung\ dec`t de obicei, dar a[a
este `ntre arti[ti, care au mul-
te de comunicat.

Crede]i c\ un premiu dat

de UNITER, mai ales la

debut, poate s\-l atrag\

pe t`n\r `ntr-un sistem?

Nu, `n nici un caz. Tendin]ele
din ultimii ani ale premiilor
oferite de UNITER s`nt ex-
trem de diverse. A[a c\ nu se
poate vorbi de un sistem. Se
poate vorbi de teatru institu-
]ionalizat, de teatru particular
(care, din p\cate, nu prea
func]ioneaz\ `nc\ la noi, dar
s`nt sigur c\ va `ncepe [i el s\
se afirme), dar nu de un sis-
tem. S`nt at`tea sisteme c`te
jurii [i c`te subiectivit\]i.
UNITER-ul face un lucru
bun: patroneaz\ f\r\ s\ im-
pun\.

Ave]i vreo dezam\gire

legat\ de premii?

Nu. A[ fi avut una dac\ nu ar
fi c`[tigat Woyzeck. Dar a c`[-
tigat [i am fost bucuros.

Mai e nevoie de Gala UNITER?

Da, este nevoie. Mergem `nspre bine pen-
tru c\, de exemplu, spre deosebire de anul
trecut, deocamdat\ n-a plecat nimeni din
sal\. Problema este c\ `n continuare exist\
ni[te semne de `ntrebare privitoare la cum
facem gala asta, de ce o facem [i pentru
cine o facem.

~n spotul care s-a prezentat la TV se in-
sista pe galele trecute, nu pe figura nomi-
naliza]ilor. Spre deosebire de ceea ce se
vrea a fi termenul de referin]\ al acestei

gale, Oscarul, aici nu se insist\ deloc pe
imaginea de vedet\, pe imaginea artistului
care, de fapt, face gala asta. UNITER-ul
are o imagine foarte puternic\, dar este a
institu]iei. {i aceast\ imagine nu ajunge s\
se r\sfr`ng\ asupra arti[tilor. Din punct de
vedere al personalit\]ilor, probabil este cea
mai reu[it\ gal\, cel pu]in de c`nd vin eu
la ea. Dar `n continuare se pune prea pu]in
accentul pe ceea `nseamn\ de fapt artistul
`n teatru. Discut\m asupra ideii generale
de teatru, dar cine s`nt acei oameni care
reprezint\ ideea nimeni nu [tie.

Cum ]i se par premiile?

Cred c\, cel pu]in p`n\ acum, ele au fost
previzibile. Era de a[teptat, pentru c\ pre-
miile de anul trecut au st`rnit ni[te discu]ii
foarte aprinse. UNITER-ul [i sistemul tea-
tral, care este destul de conservator [i de
`nchis, simt nevoia s\ se replieze. S`nt si-
gur\ c\ membrii juriilor s`nt convin[i de
op]iunile f\cute, dar asta ]ine pur [i simplu
de felul `n care sistemul teatral func]io-
neaz\. Aveau nevoie s\ regleze cumva lu-
crurile.

E mai bine sau mai r\u
dec`t a fost p`n\ acum?

Atmosfera e destul de `nsu-
fle]it\. Mi-a pl\cut foarte mult
muzica pe care au ales-o anul
\sta. S`nt prezen]e interna]io-
nale, ca Liliana Tomescu, ca-
re a venit special pentru gala
asta, Petric\ Ionescu, care re-
pet\ la Teatrul Na]ional. M-am
bucurat s\-l v\d `n sal\ [i pe
Lucian Pintilie, pentru c\, de
obicei, el nu agreeaz\ sindro-
fiile, dar v\d c\ de data aceas-
ta a ]inut s\ fie al\turi de oa-
menii de teatru.

Cum s`nt premiile?

Premiile mi se par ok. Sigur,
fiecare dintre noi are prefe-

ra]ii lui. Eu `ntotdeauna m\
feresc s\ le aflu `nainte, pen-
tru c\ ce-mi place cel mai
mult la Gala UNITER e sus-
pansul. Iar c`nd el e veritabil,
cred c\ e un c`[tig pentru toa-
t\ lumea. Chiar dac\ nu `ntot-
deauna s`nt de acord cu deci-
zia pe care a luat-o juriul, `mi
place emo]ia care se creeaz\,
atunci c`nd are lumea r\bdare
s\ p\streze acest suspans, [i
nu s\ afle dinainte ce [i cum.
~nc\ nu s`nt dezam\giri majo-
re. Sigur, a[ fi vrut s-o v\d pe
Coca Bloos c`[tig\toare a pre-
miului pentru interpretare fe-
minin\, dar [i Valeria Seciu
este un pretendent la fel de
important [i de justificat ca
alegere.

PE  SCURT

LAUREA}II

A]i venit acum special pentru aceast\ gal\
`n România?

Da [i nu. Evident, acesta a fost pretextul pentru a
veni `n România. Dac\ nu ar fi fost gala, nu a[ fi
f\cut-o. Dar am avut [i c`teva `nt`lniri de afaceri
aici [i folosesc timpul pentru a vorbi cu diver[i oa-
meni, pentru a face planuri pentru viitor. Aveam
nevoie [i de o pauz\, a[a c\ le-am spus studen]ilor
mei c\ eu dispar pentru trei zile.

Cum e s\ fii nominalizat la trei categorii?

Nu `mi dau seama cum e posibil s\ fii nominalizat
la cel mai bun spectacol [i s\ nu fii nominalizat [i
la regie. Dar m\ bucur foarte mult pentru Victor
Rebengiuc, pentru Marius Manole [i pentru to]i ac-
torii din Inim\ de c`ine. ~mi pare r\u c\ {tefania
Cenean nu a fost nominalizat\. M\ bucur [i pentru
Ion Caramitru, care [i-a asumat riscul de a m\ adu-
ce la Teatrul Na]ional. P`n\ la urm\, lucrurile au
mers bine [i pentru asta s`nt iar\[i bucuros.

Care e urm\torul spectacol pe care `l ve]i face
`n România?

Despre planurile de viitor pot spune doar c\ exist\
c`teva idei [i c`teva discu]ii `n curs, acesta fiind un
alt motiv pentru care s`nt aici. Nu pot s\ spun ni-
mic concret, pentru c\ poart\ ghinion s\ vorbe[ti
despre lucruri care nu s`nt `nc\ stabilite. A[tept s\
se confirme [i ar putea s\ se `nt`mple cur`nd.

Yuriy Kordonskiy: „Le-am spus
studen]ilor c\ dispar trei zile“

Lui Yuriy Kordonskiy nu i-au venit la timp bagajele de la aeroport, a[a c\
a `mprumutat un smoking de la Teatrul Na]ional

Alex Mihail: „O recunoa[tere
de care orice t`n\r are nevoie“

Iulia  Popovici  (la  pauz\):  „Nu  se  insist\  deloc  pe  imaginea  artistului“

Cel mai elegant cuplu al galei:
Ma[a [i Mircea Dinescu

Grupaj realizat de Elena Vl\d\reanu [i Robert B\lan

Cristina  Modreanu:  „A[  fi  vrut  s-o  v\d
pe  Coca  Bloos  c`[tig\toare“
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Parafraz`ndu-l pe Radu Pavel Gheo,
a[ spune c\ Dex-ul [i gala/textul au
`n contextul festivismului o tr\s\tur\

comun\: stereotipia. A[a c\ o s\ m\ ab]in
s\ comentez conven]ionalismele din spe-
ech-urile sponsorilor (excep]ie face pre[e-
dintele Raiffeisen Bank) care au dat premii
la Gala UNITER, pentru c\, nu-i a[a, arta
cere defini]ii tari, iar românul, dac\ nu e
mereu poet, e, cu certitudine, artist… sau
a fost `n copil\rie c`nd a jucat teatru la ser-
bare… Nu e u[or s\ men]ii `n fiecare an o
Gal\ UNITER `n contextul `n care extrem
de multe evenimente `[i pierd identitatea.
Pe de alt\ parte, o revitalizare `i este esen-
]ial\ oric\rui organism care `ncepe, u[or,
s\-[i piard\ dinamismul. Scenografia con-
ceput\ de Andu Dumitrescu a reasamblat
teatral spa]iul scenic, `mp\r]indu-l `n c`teva
„cutii“ din schele, unde s`nt a[ezate, de
obicei, reflectoarele. Andu Dumitrescu a
creat un fel de magazie cu obiecte dintr-o
recuzit\ simbolic\, un spa]iu din „ma]ele“
s\lii de spectacol.

Principiul dup\ care se dau premiile
UNITER este unul al distribu]iei no]iunii

de pacifism. ~mp\carea ge-
nera]iilor. Un principiu

mai degrab\ etic dec`t
estetic, care `ncear-
c\ s\ mul]umeasc\,
`n primul r`nd, nu-

mele consacra-
te. Se mer-

ge pe sis-

temul „punctelor acumulate `n re]ea“, ce-
ea ce motiveaz\ preferin]a pentru actori
sau regizori c\rora cu greu le po]i contesta
valoarea, indiferent ce interpreteaz\ sau
regizeaz\. Pe de alt\ parte, c`nd e vorba de
Victor Rebengiuc (foto) sau de Valeria Se-
ciu, nu cumva ar trebui aplicat criteriul
compara]iei cu rolurile anterioare?

E surprinz\tor c\ nici una dintre
mont\rile nominalizate la categoria cel mai
bun spectacol nu este inclus\ la categoria
cel mai bun regizor. Interdependen]a celor
dou\ clase de nominaliz\ri ]ine de coeren]a
unei viziuni de ansamblu, de reg\sirea

concep]iei regizorale `n construc]ia specta-
colului. A[tept`ndu-l pe Godot, `n regia lui
Tompa Gábor (ar fi meritat indiscutabil
premiul pentru cel mai bun spectacol, pen-
tru gradarea perfect echilibrat\ a e[afoda-
jului a[tept\rii, a clovneriilor care se depun
pe o renun]are mocnit\), e crea]ia unui re-
gizor care m\n`nc\ absurd pe p`ine.

Cel mai echilibrat calup de nomina-
liz\ri a fost la scenografie, unde to]i cei
trei scenografi, Adriana Grand (care a [i
c`[tigat), Iuliana V`lsan [i Bartha József,
au g`ndit spa]ii teatrale dramatic articulate,
celule vizuale ale conceptului regizoral.

Oana Stoica
Tr\im `ntr-o normalitate plicti-

sitoare, `ntr-o rutin\ a norma-

lit\]ii. Ceea ce e bine p`n\ nu

e r\u, adic\ p`n\ nu e mai

mult rutin\ dec`t normalitate.

Gala Premiilor UNITER, edi]ia

a XIV-a, a fost una f\r\ mari

`ncr`ncen\ri. Nici perfor-

man]ele teatrale nu au fost

memorabile, nici erorile de se-

lec]ie (adic\ de gust) nu au

fost de neiertat. Nu pot spune

c\ eu a[ fi ales al]i premian]i.

Dar o oarecare diferen]\ fa]\

de decizia juriului final exist\.

Sigur, premiile, oricare ar fi,

nu mul]umesc niciodat\ pe

toat\ lumea.

~n  sfera  normalului  pl\cut...

Cea mai str`ns\ competi]ie a

fost la scenografie. {i asta din

cauza valorii apropiate a no-

minaliza]ilor. Ideea central\ a

fost eficacitatea scenografiei

`n acurate]ea spectacolului,

a[a c\ decorul a reprezentat

rezolvarea textului sau `mpli-

nirea g`ndului regizoral. Am

sc\pat astfel de lucruri fru-

moase, dar nefolositoare

aglomerate pe scen\. Premia-

ta, Adriana Grand, d\ practic

solu]ia spectacolului Scaunele

realizat de Victor Ioan Frunz\

la Teatrul German din Timi-

[oara. Scaunele ei personali-

zate s`nt imaginea memoriei

fragmentate pe care cele

dou\ personaje `ncearc\ za-

darnic s\ o reconstituie. Pre-

miile pentru rol secundar

`mplinesc dou\ a[tept\ri. Pe-

ter Hilda, excep]ionala actri]\

a Teatrului Maghiar „Tamasi

Aron“ din Sf`ntu Gheorghe,

prime[te un binemeritat pre-

miu pentru rolul Lucky din

A[tept`ndu-l pe Godot dup\

c`teva, nu pu]ine, roluri foarte

bune pe care le-a f\cut (`nce-

p`nd cu Julieta). La fel, Con-

stantin Dr\g\nescu prime[te

un premiu, dup\ o prezen]\

constant\ `n teatrele de stat [i

independente. Rolul s\u din

Billy {chiopul la Teatrul Notta-

ra `l oblig\ la o subtil\ `mbi-

nare de registre, excelent\ in-

terpretare a unui flecar a c\rui

tr\nc\neal\ continu\ (pe bani)

disimuleaz\ o doz\ consis-

tent\ de bun\tate. 

Dac\ premiul pentru cea

mai bun\ actri]\ `n rol princi-

pal era oarecum a[teptat, Va-

leriei Seciu potrivindu-i-se

perfect rolul din Cum g`nde[te

Amy, p`n\ acolo `nc`t devine

greu de disociat unde e per-

sonajul [i unde actri]a, la ca-

tegoria cel mai bun actor `n

rol principal lucrurile s-au com-

plicat destul de tare. M\rturi-

sesc din capul locului c\ s`nt

un fan al lui Victor Rebengiuc,

c`[tig\torul premiului. M\

`nc`nt\ [i m\ atrage de fiecare

dat\ c`nd `l v\d, iar profesio-

nalismul [i puterea lui de

munc\ (de via]\, a[ zice mai

degrab\) `mi dau serioase

motive de admira]ie. Cred

`ns\ c\ `n 2005 au fost alte
c`teva reu[ite actorice[ti dem-
ne de un premiu UNITER, vi-
zibile prin faptul c\ s`nt rare `n
cariera actorilor respectivi
(Constantin Chiriac, extraordi-
nar `n Estragon din A[tep-
t`ndu-l pe Godot, sau t`n\rul
Alin Tegla[, foarte bun `n
Maxim din Plastilina). Juriul a
mai nominalizat al]i doi actori,
absolut `ndrept\]i]i la premiu.
Marius Manole, colegul de
spectacol al lui Rebengiuc din
Inim\ de c`ine, reu[e[te un
excelent {arik, c`inele cu su-
flet de om devenit om cu su-
flet de c`ine. Un alt nominali-
zat, Marius St\nescu, contu-
reaz\ cu delicate]e un perso-
naj-chip al con[tiin]ei `n Nu se
[tie cum, m\cinat de `ndoial\,
hamletian prin nehot\r`re, dar
[i prin calmul cu care ia deci-
zia final\, a mor]ii. Dup\ o se-
rie lung\ de personaje exce-
lent jucate, cred c\ era acum
momentul ca Marius St\nescu
s\ primeasc\ premiul UNITER.

Pur  [i  simplu  Afrim

Radu Afrim a primit premiul
pentru regie [i a fost transfe-
rat astfel din categoria margi-
nalilor `n cea a consacra]ilor.
Departe de a mai fi o t`n\r\
speran]\, imposibil de ignorat,
Afrim a fost recunoscut ca
unul dintre cei mai fresh mind
& spirit regizori. A[a c\ a pri-
mit botezul UNITER-ului pen-
tru unul dintre cele mai violen-
te [i consistente spectacole
ale anului trecut. Plastilina es-
te un hit hip-hop postcomunist
c`ntat de fraieri `n care Afrim
disec\ lipsa de speran]\.

S\  se  revizuiasc\,
primesc,  dar...

S\ se schimbe pe ici pe colo,
[i anume `n punctele esen-
]iale. Pe scurt, se impune o
reform\ a Galei UNITER. De
c`]iva ani, show-ul propriu-zis
se degradeaz\. Lipse[te
glamour-ul, spectaculosul, ba
chiar [i umorul (dac\ nu e in-
voluntar). Lipse[te un spirit al
s\rb\torii. Cred c\ Gala
UNITER, meritorie prin rezis-
ten]a ei `n prelungita tranzi]ie
româneasc\, trebuie s\ cape-
te o nou\ imagine. S\ `[i
schimbe conceptul. Un prim
pas s\ fie oare faptul c\ `n
acest an Ion Caramitru nu a
mai purtat papion?

{i  la  final...

100 de puncte pentru discur-
sul lui Tompa Gábor, discurs
onest care a marcat subtil ab-
sen]ele semnificative de pe
lista de nominaliz\ri. {i nu
`nt`mpl\tor regizorul ne-pre-
miat al lui A[tept`ndu-l pe Go-
dot saluta astfel un spectacol
ne-nominalizat cu acela[i text
al lui Beckett, realizat de Sil-
viu Purc\rete la Sibiu. Lucidi-
tatea [i generozitatea unui ar-
tist mare. Chapeau, Tompa!

Unul dintre pu]inii regizori
rom=ni cu un imaginar propriu
Excelent\ `n cadrul galei a fost interven]ia lui C\t\lin {tef\nescu, cea mai lucid\ [i
mai inteligent\ retrospectiv\ a rolului TVR-ului `n momente critice, `ntr-o perioad\
a manipul\rilor cu care am fost intoxica]i. Actri]a Liliana Tomescu (premiul pentru
`ntreaga activitate), natural\ [i plin\ de verv\, cu o alur\ de old diva, care p\rea
rupt\ din joi.mega Joy-ul lui Radu Afrim, a reu[it `n c`teva minute s\ vorbeasc\ f\r\
patetisme despre „paginile“ rolurilor jucate (trofeul UNITER are forma unei c\r]i).
{i pentru c\ am pomenit de Afrim, premiul ob]inut de el la categoria cel mai bun re-
gizor certific\ asimilarea `n sistem dup\ o lung\ perioad\ `n care a fost receptat des-
tul de superficial. Pe de alt\ parte, Afrim a mai fost nominalizat la aceea[i categorie
`n urm\ cu trei ani pentru Alge. Bernarda’s House Remix.

Afrim este unul dintre pu]inii regizori români cu un imaginar propriu, coagu-
lat `n jurul unor hiperteme pe care le reia f\r\ s\ le epuizeze semnifica]iile. La
nivel estetic, imageria copil\riei [i b\tr`ne]ii constituie veriga puternic\ `n spec-
tacolele lui. E, de fapt, vorba de o singur\ lume cu o filia]ie comun\: ludicul
inocent, minat de neputin]e [i de nostalgie. Copil\ria, pentru care Afrim are or-
gan senzitiv, e ca o juc\rie `nvelit\ `ntr-o piele ridat\. La Afrim, v`rstele afec-
tive s`nt mult mai pregnante dec`t cele biologice. Vulnerabilitatea copil\riei
sau adolescen]ei [i cocoa[a b\tr`ne]ii, niciodat\ v\zut\ ca un handicap care `]i

provoac\ mil\, concentreaz\ stilistica universului afrimian. Plastilina e spectaco-
lul unor pusee de violen]\, administrat\ pe stomacul gol [i `n\bu[it\ `n mult\ vodc\.
~n detalii viscerale (scena `n care Maxim m\n`nc\ din carnea tocat\ pe care o mode-
lase cu c`teva secunde `nainte), Afrim localizeaz\ punctele nevralgice ale abrutiz\rii.
Plastilina e cel mai stomacal spectacol pe care l-am v\zut.

Gala/tea
[i pacifismul

„Materia f\r\ spirit este ca Pygmalion f\r\ Gala-
tea“, a rostit imperturbabil pre[edintele CEC-ului.
Oare doamna asta, Galatea, n-are [i ea dreptul la
pu]in\ intimitate? Poate c\ nu vrea s\ fie citat\
senten]ios c`nd nu e cazul... E adev\rat `ns\ c\ d\
bine s\ folose[ti din plin c`teva cuvinte-cheie –
spirit, suflet, animus, anima – la o gal\.

Radu Afrim a primit botezul UNITER-ului
pentru unul dintre cele mai consistente
spectacole de anul trecut: Plastilina

Unde s`nt galele
de alt\dat\?



Küba – O c\l\torie transeuropean\ es-
te un proiect local [i interna]ional care
are ca scop generarea unei reac]ii artis-
tice fa]\ de provoc\rile complexe deter-
minate de evolu]iile sociopolitice re-
cente din Europa.

Pe baza unei colabor\ri dintre Thys-
sen-Bornemisza Art Contemporary, or-
ganizatorul proiectului, [i institu]iile [i
curatorii din regiune, va fi prezentat\ o
platform\ multidisciplinar\, care va in-
clude conferin]e, dezbateri [i eveni-
mente artistice menite s\ atrag\ un pu-
blic c`t mai divers din aria Europei
Centrale [i de Est.

~n perioada mai-iunie 2006, in-
stala]ia Küba a artistului turc Kutlug

Ataman va parcurge aproape 2.000 de
kilometri la bordul ambarca]iunii Ne-
grelli – la origine un [lep pentru trans-
portul containerelor –, `n susul Du-
n\rii, de la Marea Neagr\ spre Viena.
~ncet, `mpotriva curentului, Küba va
naviga de-a lungul celei mai vechi rute
comerciale [i artere culturale a Euro-
pei, trec`nd prin România, Bulgaria,
Serbia, Croa]ia, Ungaria [i Slovacia,
pentru a ajunge `n cele din urm\ `n
Austria.

~n fiecare ]ar\ va fi prezentat\ o lu-
crare care va reflecta situa]ii locale [i
va crea un dialog cu proiectul video al
artistului turc.

O  nara]iune  european\

Conceput\ ca o c\l\torie cu puternice
implica]ii simbolice, prezentarea insta-
la]iei Küba `n afara mediului muzeal
contextualizeaz\ lucrarea sub forma
unei nara]iuni europene: pove[tile de
via]\ surprinse `n 40 de conversa]ii cu

indivizi av`nd un statut social ne`nsem-
nat, `n lumea `n care tr\iesc ace[tia, o
lume diferit\ de cea a ]\rilor incluse `n
traseu, alc\tuiesc o istorie `n imagi-
na]ia [i con[tiin]a noastr\.

Arti[tii invita]i din fiecare ]ar\
(Matei Bejenaru, Nedko Solakov, Zeli-
mir Zilnik, Renata Poljak, Lászlo
Csáki & Szabolcs Pálfi, Aneta Mona
Chisa, Emanuel Danesch [i David
Rych) vorbesc `n limbi diferite, prin in-
termediul proiectelor lor artistice indi-
viduale, despre minorit\]i, comunit\]i
invizibile, migra]ii, istorii [i amintiri,
despre strategiile de supravie]uire pe
care le-au `nv\]at pentru a-[i p\stra
identitatea [i individualitatea.

Lucr\rile lor de art\ contemporan\,
de la filme video p`n\ la interven]ii `n
spa]ii publice, creeaz\ pun]i importan-
te `n aceast\ parte a Europei, p`n\ nu
demult divizat\ din motive ideologice.
Proiectul va `ncepe `n prima zi a lunii
mai la Constan]a, `n Portul Tomis, un-
de va fi acostat vasul Negrelli.

Anul 1897, cel de-al trei-
zeci [i [aptelea pentru
Mahler, `ncepuse bine,

cu un concert la Dresda, la care
asistaser\ regele Saxoniei [i
prin]ul mo[tenitor George [i la
care fuseser\ c`ntate mi[c\ri din
Simfoniile a II-a [i a III-a. Am-
bii `i transmiteau imediat dup\
concert, prin intendentul Ope-
rei, c\ „au fost `nc`nta]i“, Ma-
hler coment`nd `ntr-o scrisoare
c\tre Justine: „Nu m-au g\sit
deloc nebun“.

La 12 martie, dup\ dou\ zile
[i dou\ nop]i pe tren, suferind
de migren\, Mahler sosea la
Moscova [i `i scria Justinei pri-
mele impresii de la Hotelul
Continental: „Moscova `mi fa-
ce o impresie minunat\ care,
presupun, va cre[te odat\ ce voi
sc\pa de boal\. La gar\ m-a
`nt`mpinat un valet din partea
orchestrei, ce m-a recunoscut
dup\ o fotografie pe care o ]inea
`n m`n\. El vorbea numai ru-
se[te, eu `n ceh\ [i p`n\ la urm\
ne-am `n]eles cumva. Ce noroc

c\ am cu mine blana [i galo[ii.
Nu exist\ dec`t s\nii deschise,
iar c\l\toria aici a fost pe un
frig cumplit. Dar ce minunat\,
aceast\ lini[te! Nici un z\n-
g\nit de vagoane. Aer minunat“.

O zi mai t`rziu, aceea[i
„`nc`ntare. Ast\zi am avut re-
peti]ie. Orchestra s-a comportat
splendid [i c`nt\ foarte bine.
Via]a aici e minunat\. Cu 30 de
kopeici te po]i deplasa oriunde
`n ora[ cu sania. ~n camer\ am
un samovar [i beau ceai din el
f\r\ `ncetare. Un angajament
aici ar fi ceva minunat. Lini[tea
camerei mele e extraordinar\.
Oamenii s`nt foarte amabili [i
s\ritori...“.

La 14 martie, o a treia scri-
soare c\tre Justine ad\uga c\
ora[ul este minunat [i c\ Mahler
`l „cutreier\ `ndelung. Dar e
foarte nepl\cut s\ nu `n]elegi un
cuv`nt din ceea ce spun oame-
nii... ~mi par to]i foarte cunos-
cu]i. ~i recuno[ti ca ie[i]i din
Tolstoi [i Dostoievski... E foar-
te amuzant s\ observi trec\torii.

Fiecare a treia cl\dire e o bise-
ric\, cu dou\zeci de turle. Fie-
care trec\tor `[i face cruce de
dou\zeci de ori `n fa]a fiec\rei
turle – `]i po]i imagina agita]ia
lor“. Acelea[i impresii i le rela-
ta [i Annei de Mildenburg:
„Oamenii s`nt de o agita]ie a-
proape mediteranean\, dar in-
credibil de bigo]i. La fiecare doi
pa[i vezi o icoan\ sau o biseric\
`n fa]a c\reia fiecare trec\tor se
opre[te pentru a-[i lovi pieptul
[i a-[i face cruce dup\ felul
rus...“.

Luni 15 martie, a treia zi,
Mahler `ncepea s\ ias\ din sta-
rea de extaz: „Slav\ Domnului,
ziua plec\rii se apropie. E mi-
nunat de frumos aici, dar trebu-
ie s\ `n]elegi limba. S\ cutreieri
ziua `ntreag\ f\r\ s\ spui un
cuv`nt nu e pentru mine.... Or-
chestra e foarte amabil\ [i prie-
tenoas\ cu mine, dar e extrem
de indisciplinat\ [i suprasolici-
tat\, iar `n fiecare clip\ trebuie
s\ m\ fac c\ nu v\d ceva. ~n]e-
leg `ns\ din ce `n ce mai mult

c`te a[ putea realiza cu o or-
chestr\ bun\, dac\ a[ avea timp
s\ lucrez cu ei. M\ duc `ntr-o
plimbare cu sania, s\-mi oxige-
nez s`ngele. P`n\ acum au fost
minus zece grade [i un soare
str\lucitor, f\r\ `ntrerupere“.

O or\ `nainte de concert,
Mahler `i scria din nou Justinei.
Urma s\-l `nt`lneasc\ pe dirijo-
rul Artur Nikisch, care venea la
concert: „Cel pu]in o pereche
de urechi care pot auzi muzica“.
{i, pe un alt ton, „m`ncarea es-
te f\r\ discu]ie foarte proast\.
Numai caviarul e minunat; tr\-
iesc aproape numai cu el! Ar fi
`ngrozitor s\ fii blestemat s\-]i
petreci via]a aici ([i nu din cau-
za m`nc\rii). M`ine m\ pun `n
mi[care plec`nd de aici cu un
ura!... Imagineaz\-]i, nici cea-
iul nu mi se pare mult mai bun
dec`t al nostru! Singurul lucru
care ar putea fi de interes – oa-
menii, pe care nu `i po]i `n]ele-
ge. Merele `ns\ s`nt excelente [i
asta-i cel mai important, la ur-

ma urmelor. O s\ iau un co[ cu
mere pentru drum...“.

Merele, din care m`ncase en
masse, [i le amintea [i `n seara
zilei de 18 martie, ajuns la Ber-
lin, „foarte fericit s\ pot auzi
din nou limba german\“ [i pre-
ocupat de viitorul lui. Ceva i se
p\rea „sigur: fie s`nt lipsit de

talent [i un diletant f\r\ ru[ine,
fie am o asemenea g`ndire origi-
nal\ c\ pentru moment oamenii
nu [tiu de unde s\ m\ ia“.

* The Mahler Family Letters,

edited, translated and anno-

tated by Stephen McClatchie,

Oxford University Press,

2006, XIII + 418 p.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

„Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)
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lovitur\ de teatru arta grea
)

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Gustav Mahler [i sora sa Justine

~nsemnarea lui Gustav Mahler,
dintr-o scrisoare adresat\
surorii lui, Justine, dateaz\ din
martie 1897 [i se refer\ la
cele c`teva zile petrecute la
Moscova, unde fusese invitat
s\ dirijeze orchestra Teatrului
Mariinsky. Coresponden]a cu

familia sa, publicat\ recent
pentru prima dat\ integral la
Oxford University Press, `ntr-o
edi]ie realizat\ [i adnotat\ de
Stephen McClatchie, nu d\
`ns\ nici pe departe o imagine
„amuzant\“ despre via]a cele-
brului compozitor*.

~nsemn\rile moscovite, din
perioada `n care Mahler `[i
`ncheia epoca de dirijor la
Hamburg (1891-1897), s`nt
excep]ia de la regul\ [i fac
deliciul volumului de cores-
ponden]\ despre care v\ voi
mai vorbi.

„G`nde[te-te numai ce caraghioase vor fi toate acestea `ntr-o bun\ zi `n biografia mea...“

Gustav Mahler la Moscova

Dun\rea nu reprezint\ doar cel mai important
fluviu care traverseaz\ Europa de la vest la
est [i  faciliteaz\ schimburile economice, ci [i
un simbol la care se raporteaz\ cultural ]\rile
riverane. ~n „albia sa cultural\“, Dun\rea co-

lecteaz\ [i amestec\ pove[tile multora, spuse
`n mai multe limbi, unele oficiale, altele nu,
care pun acelea[i `ntreb\ri despre lucrurile
vagi sau, dimpotriv\, concrete ce marcheaz\
existen]a oamenilor.

Küba – O c\l\torie transeuropean\



Ehomosexualitatea un vi-
ciu? Sau incestul? A-
ceste discu]ii pot avea loc

`nainte de a vedea filmul, pentru
c\ Tudor Giurgiu nu pare intere-
sat de r\d\cina viciului, nici de
a trata tema homosexualit\]ii `n
România, nici de a povesti dra-
ma unei tinere sf`[iate `ntre un
incest [i o rela]ie homosexual\,
nici de a vorbi despre o t`n\r\
de la ]ar\ care-[i pierde ingenui-
tatea `n „`mpu]itul“ Bucure[ti
sau despre falia dintre t`n\ra [i
b\tr`na genera]ie.

Atunci despre ce vorbe[te
Tudor Giurgiu? A[a cum a de-
clarat, a dorit „un film sensibil
[i curat“. O poveste de dragoste
`n care s`nt implica]i ni[te tineri

afla]i `ntr-un moment de derut\.
P\rerea mea (am v\zut filmul
de dou\ ori) este c\ Tudor Giur-
giu [i-a propus prea pu]in, dar
c\ ce [i-a propus a reu[it. De[i
nu cred c\ a ales `nt`mpl\tor ro-
manul [i povestea din el. {i nici
nu cred c\ `nt`mpl\tor (con[tient
sau nu) l-a modificat dezvolt`nd
rela]ia incestuoas\ dintre Kiki [i
fratele ei, Sandu.

{i  Puya,
[i  Mihaela  R\dulescu

S\ se fi temut Tudor Giurgiu de
reac]ii critice dac\ ar fi aprofun-
dat pu]in tema [i ar fi sondat
acest triunghi maladiv? Nu
mi-a fost foarte clar cum de se

`ndr\gostesc cele dou\ fete, deci
rela]ia dintre ele mi se pare mult
prea idilic\ [i idealizat\, dar
mi-a pl\cut rela]ia dintre Kiki [i
Sandu [i a[ fi vrut s\ aib\ un
mai mare „domeniu al luptei“,
mai mult spa]iu. Tudor Chiril\
(excelent `n rol) [i Maria Popis-
ta[u ([i ea) fac veridic\ aceast\
rela]ie de dragoste [i ur\ din
pu]ine apari]ii, dar poate mi-ar
fi pl\cut ca Sandu s\ fie mai
pregnant pentru a face pozi]ia
lui Kiki mai fragil\. ~n fine.

{tiu c\ teoretic nu e bine s\
judeci un film dup\ ce n-a vrut
s\ fie, dar nu m\ pot ab]ine, fi-
indc\ eu zic c\ e p\cat c\ Tudor

Giurgiu, av`nd ace[ti actori, pe
care a [i [tiut s\-i conduc\, n-a
vrut dec`t o poveste idilic\, light,
indecis\, [i cu Puya, [i cu Mi-
haela R\dulescu, [i un film de-
spre lesbiene, [i o poveste de
dragoste (`nt`mpl\tor, dintre do-
u\ fete).

Substan]a  filmului
e  inten]ionat  ligght

Filmul e, altfel, curat (poate de
aici frustr\rile). Imaginea lui
Alex Sterian e frumoas\, mon-
tajul lui Alexandru Radu e OK,
scenografia Adrianei Grand (de-

butant\ `n cinema) e colorat\,
muzica lui Vlaicu Golcea e
mi[to (plus c\, tot `n premier\
la noi, s-au pl\tit drepturi pen-
tru piese noi de top, ca Your
Love Means Everything cu Chris
Martin & Faultline, c\ altfel
premiera a avut-o Nae Caranfil
cu My Way pentru Filantropi-
ca). ~ns\ faptul c\ substan]a fil-
mului e inten]ionat light, c\ voit
nu s-a mar[at pe latura drama-
tic\, ci s-a mers pe varianta idi-
lic\, influen]eaz\ [i forma f\-
c`nd-o s\ par\ c\utat\, trendy,
superficial\. Actorii s`nt foarte
mi[to. S`nt dou\ secven]e foarte
reu[ite, cele mai reu[ite din film

(s`nt [i cele cu maximum de
personaje, deci dificile de f\cut) –
masa `n familia lui Kiki [i San-
du [i, respectiv, cearta din ogra-
da casei lui Alex de la Pietro-
[i]a, unde p\rin]ii, a[a dr\gu]i [i
bine inten]iona]i, s`nt din alt\
lume, habar n-au de ce se `nt`m-
pl\ cu copiii lor. De aici s-ar fi
putut scoate mai mult – [i umor,
[i dram\ –, dac\ [i restul filmu-
lui ar fi dorit s\ nu-i p\streze pe
p\rin]i [i to]i ceilal]i pe fundal.

Iulia  BLAGA a

CRONIC| DE FILM
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CTC: „Clasici
contemporani“
De c`]iva ani, hip-hop-ul românesc `[i re-
vendic\ propria sa istorie. Un post de radio
care a fost desfiin]at `n 1993 a reu[it s\
r\m`n\ `n istoria genului drept promotorul
primei emisiuni de hip-hop `n România.
Abdul [i DJ Sleek (cunoscut azi ca Gypsy
Bogdan, muzici NY, mai vorbim despre el)
au ]inut la Nova 22 „Hip-hop radio show“,
considerat punctul de plecare al mi[c\rii
hip-hop din România. Cei doi au anun]at

primele concursuri de rap prin cluburile
acelor vremuri, iar Sleek se num\r\ printre
organizatorii primelor concerte hip-hop de
la noi. ~n 1994 a str`ns `n Club A fanii aces-
tui gen pentru a asista la debutul celor de la
B.U.G. Mafia. De atunci au fost identifica-
te direc]ii, curente care se du[m\nesc, va-
luri care au schimbat fa]a muzicii hip-hop `n
limba român\.

Simplific`nd, poate nepermis, am putea
spune c\ ini]ial s-a impus stilul mai direct al
celor de la B.U.G. (au schimbat membri [i
au `ncercat s\ revin\ atunci c`nd erau acu-
za]i de apropierea prea mare de sonorit\]ile
comerciale). Varianta hip-hop-ului cu jocuri
de cuvinte, cu referin]e mai degrab\ cultu-
rale c`ntat\ de RACLA (de exemplu) a avut
succes `n special datorit\ virtuozit\]ii vo-
cali[tilor. ~n timp, odat\ cu impunerea pe
pia]a muzical\ a celor de la Parazi]ii, acest
gen a luat amploare. ~mprumut`nd linii mu-
zicale ceva mai complexe, chiar preten]ioa-
se uneori (de la sonorit\]i din Simfonia Des-
tinului a lui Beethoven p`n\ la inserturi dis-
co, metal ori din cultura hip-hop clasic\),
recitativele acestei direc]ii s`nt acum incom-
parabil mai clare dec`t cu ani `n urm\.

CTC (Controlul Tehnic de Calitate) a
lansat anul trecut albumul Probleme tehni-
ce. Fanii ar spune c\ Zale face lucruri mai
complicate sau c\ Da Hood se mi[c\ mult
mai lejer atunci c`nd este vorba de jocuri de
cuvinte. CTC se distinge `ns\ prin versurile
elaborate, prin ceea ce s-ar putea numi hip-
hop apocaliptic: „Violen]a mea verbal\ `m-
pr\[tie idei [i concepte metafizice/ reziden-
]ii soarelui de]in secretele/ imagina]ia mea

de]ine armele/ ra]iunea e baza“ ori „Enti-
t\]ile mele adev\rate tr\iesc pe Marte, iar
Terra nu-mi poate oferi nimic, de aceea-i
pl\nuiesc distrugerea“ (Concepte metafizi-
ce).

„Eminescu  parc\  m\  prive[te
la  fiecare  leaf\“

Teoriile conspira]ioniste ori scenariile SF
s`nt preluate pe albumul CTC sub forma
unui discurs protestatar: „Luminile de pe
cer nu s-au stins, dar conduc\torii-s la[i/ [i
nu pot recunoa[te c\ n-au control asupra
destinelor noastre/ c\ci ceilal]i controleaz\
tot ce g`ndim [i tot/ ceilal]i controleaz\ tot
ce avem [i tot ce ne dorim [i tot/ ceilal]i
controleaz\ toat\ informa]ia, ceilal]i `]i con-
troleaz\ imagina]ia/ prin microimplanturi
`[i asigur\ domina]ia control`ndu-ne conste-
la]ia…, predic pentru cel ce vrea s\ aib\ lu-
min\ `n `ntuneric/ nu-]i instala microcip,
r\m`i puternic“ (Ipoteze)

Liniile melodice folosite `n comun cu
Ombladon (vezi „Egali din na[tere“ al aces-
tuia [i „Terapia de [oc“ de la CTC, `ns\ cu
beat diferit) [i colabor\rile cu Raku au con-
ferit identitate proiectului CTC. Rime pe ca-
re cu greu ]i le puteai `nchipui c\ pot s\ re-
ziste `n limbajul acid al hip-hop-ului traver-
seaz\ albumul Probleme tehnice: „Simt
r\sufl\ri reci `n ceaf\/ Eminescu parc\ m\
prive[te la fiecare leaf\“ („Ipoteze“) ori „E
super ofert\ de suflete/ ce-]i dore[ti `]i iei/
ce nu aperi pierzi/ ce nu vrei cu adev\rat nu
ai/ ce iube[ti nu dai“ (Bucure[ti). F\r\ fi-
nal.

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Leg\turi boln\-vicioase?Leg\turi boln\-vicioase?

Leg\turi boln\vicioase – 2006,
regia Tudor Giurgiu

Scenariul: Cecilia {tef\nescu,
dup\ romanul omonim al
acesteia
Imaginea: Alexandru Sterian
Montajul: Alexandru Radu
Muzica: Vlaicu Golcea
Scenografia: Adriana Grand
Cu: Maria Popista[u, Ioana
Barbu, Tudor Chiril\,
C\t\lina Murgea, Mircea Dia-
conu, Virginia Mirea, Tora
Vasilescu, Valentin Popescu,
Mihai Dinvale, Carmen T\na-
se, Drago[ G\rdescu (Puya),
Mihaela R\dulescu

B\nuiesc c\ Cecilia {tef\nescu s-a inspirat pentru titlul romanului
s\u din cel al romanului lui Choderlos de Laclos. L-am studiat [i eu
la facultate [i mi-a pl\cut foarte mult, dar nu v\d nici o asem\nare
`ntre el [i cartea Ceciliei {tef\nescu. ~n orice caz, titlul e din ace-
ea[i „familie“ cu pasajul, preluat [i `n film, `n care fetele, Kiki [i
Alex, discut\ despre René-ul lui Chateaubriand. Ca fost\ student\ la
Filo, stilul mi-e cunoscut, dar e din alt film, nu are leg\tur\ cu restul
pove[tii. Oricum, ce vreau s\ spun e c\ titlul romanului [i al filmului
trimite poate incon[tient [i la ideea de viciu. Chestie care nu prea e
politically correct, spunea cineva (român) la Berlin, unde filmul a
avut premiera ([i unde n-a fost primit deloc r\u).

Leg\turi boln\vicioase a avut premiera `n România pe 7 aprilie

Echipa Leg\turilor... la Festivalul de film de la Berlin



„Eromania“ o s\-i dezguste pro-
babil pe pudici, iar pe necu-
nosc\tori o s\-i [ocheze. Pe cei
cu tr\iri na]ionaliste nici nu-i mai
punem la socoteal\. Un lucru e
evident: ecua]ia „Erotism + Ro-
mânia = Eromania“ multora li se
va p\rea indigest\.

Elena Vl\d\reanu
Pe 29 martie, la Clubul Promet-
heus din Bucure[ti, Institutul
Cultural Român a lansat cel mai
recent num\r al publica]iei se-
mestriale „Plural“. De fapt, un
c\r]oi format mare, de aproape
500 de pagini, care adun\ ero-
tism din literatura român\. Se-
lec]ia textelor pentru acest nu-
m\r a f\cut-o Adrian Solomon.
Stau laolalt\ delicioasele pove[ti
necanonice ale lui Creang\, Po-
vestea pove[tilor [i Ionic\ cel
prost, teribilul Poem-invectiv\
al lui Geo Bogza, interbelicii –
destul de soft comparativ cu ce
se scrie acum: Ioana Baetica,
Ioana Bradea, Claudia Golea, [i
ele prezente aici cu extrase con-
sistente. Textele au fost traduse
`n englez\ – o echip\ de 18 tra-
duc\tori a lucrat la acest volum –
[i adunate `n „Plural“, una din-
tre cele mai longevive publica]ii
ale Institutului Cultural Român.
Revista, destinat\ vorbitorilor de
englez\, `mpline[te `n 2006
[apte ani de la apari]ie.

Un alt motiv de r\scoliri pu-
dice: antologia este ilustrat\ de
Florin Mitroi (1938-2002) [i
Dumitru Gorzo (n. 1975). Mai
ales acesta din urm\ este cunos-
cut pentru tehnica erotizant\ a
lucr\rilor sale, nu de pu]ine ori
intr`nd `n colimatoriul publica-
]iilor [i al jurnali[tilor pudi-
bonzi, care au tres\rit la, de

exemplu, maniera sa de a repre-
zenta vizual Miori]a (lucrare re-
produs\ `n „Plural“).

Alex  {tef\nescu
s-aa  ]inut  la  o  distan]\
decent\  de  tem\...

Lansarea revistei de la „Pro-
metheus“ a fost `nso]it\ de o
dezbatere av`nd ca tem\ erotis-
mul `n literatura român\, dar,
mai ales, limbajul erotic. De[i
ar fi trebuit s\ fie moderat\ de
Nicolae Manolescu, discu]ia a
`nc\put pe m`inile lui Alex
{tef\nescu. Acesta s-a ]inut la o
distan]\ decent\ de tem\, pre-
fer`nd s\ pun\ `ntreb\ri [i s\ co-
menteze mai pu]in. Adrian So-
lomon, autorul selec]iei, consi-
der\ c\ marea problem\ a litera-
turii erotice `n România o con-
stituie critica literar\, care de-
seori opereaz\ cu instrumente
impresioniste [i p\reri persona-
le. Lipsind o abordare serioas\
a erotismului, apar u[or acuzele
de pornografie [i reac]iile pudi-
bonde. Mihai Zamfir vede o alt\
problem\: „Limbajul literaturii
române nu are o structur\ ero-
tic\ configurat\, `n alte literaturi
exist`nd o tradi]ie `n acest sens.
La noi nu s-a g\sit o cale de
mijloc `ntre pudibonderia de di-
nainte de ’89 [i vulcanul de
dup\“, a explicat Zamfir. An-
drei Oi[teanu, prezent [i el la
lansare, crede, dimpotriv\, c\
literatura român\ `n ultima vre-
me recap\t\ via]\ din punctul de
vedere al limbajului erotic, dar
[i al tematicii erotice. Chiar el
m\rturise[te c\ preg\te[te o car-
te despre cutumele sexuale ale
românilor.

„Cu literatura erotic\ am
dep\[it o etap\ foarte importan-

t\, ne-am apropiat de maturita-
te“, este de p\rere Tania Radu.
„Aveam nevoie de acest palier
`n literatura român\, pe viitor
vom fi mai pu]in alergici la ero-
tism“, spune aceasta. Totodat\,
remarc\ un fapt important:
leg\turile literaturii române cu
erotismul nu s`nt at`t de noi, iar
asta o dovede[te [i num\rul din
„Plural“.

„Noi, `n muzic\, am avut un
erotism mult mai dur“, consi-
der\ muzicologul Viorel Cos-
ma, care semneaz\ `n „Plural“
un articol despre iubirea dintre
George Enescu [i Maruca Can-
tacuzino. „Un erotism mult mai
dur, pentru c\ am avut femei
frumoase, care au preferat s\ se
iubeasc\ cu oameni mari“, mai
spune Cosma, d`nd ca exemplu
rela]ia dintre Puccini [i Hariclea
Darclée. Viorel Cosma depl`nge

`n schimb lipsa paginilor de me-
morialistic\, acestea fiind sin-
gurele care ar putea vorbi despre
erotismul din muzic\. „Muzica
nu poate exprima erotismul,
nici vulgaritatea. Chiar dac\ ba-
letul o face, muzica nu poate.
A[a am sc\pat noi pe vremea lui
Ceau[escu“, a `ncheiat Viorel
Cosma.

„Cu toat\ mareea de publi-
ca]ii [i spectacole imunde r\s\-
rite dup\ 1989 [i `n ciuda unor
derapaje mediatice, precum in-
criminarea hilar\ a unei c\r]i
(Muzici [i faze de Ovidiu Ver-
de[), literatura român\ continu\
s\ produc\ pagini erotice care
pot fi traduse [i prezentate f\r\
complexe str\in\t\]ii“, este de
p\rere Adrian Solomon, respon-
sabil de realizarea acestui nu-
m\r.

C`t de singur e[ti pe Internet?

[M-am g`ndit la urm\toarea chestie: s\ invit bloggeri care `mi plac
mult de tot s\ scrie aici. Vreau s\ `i v\d pe h`rtie, vreau s\ se vad\
pe h`rtie. Vom face un fel de leap[a: fiecare invitat propune al]i trei
bloggeri. Prima va fi Zeeny. Are un blog c\ruia `i zice „groapa de ni-
sip“. htttp://zsandbox.blogspot.com – \sta-i locul unde se joac\ ea cu
tot felul de instrumente care-i devin extensii [i proteze [i m\[ti. Zeeny
e un pic pedant\ [i incredibil de fireasc\. Ave]i grij\, e foarte mare pe-

ricolul de a v\ `ndr\gosti de o umbr\ virtual\.]
La 14 ani ]ineam un jurnal. Nu l-a[ fi dat nim\nui s\-l citeasc\

pentru nimic `n lume. Era un caiet ponosit [i nenumit, ca s\ nu atrag\
aten]ia. ~l purtam dup\ mine peste tot, s\ nu `l g\seasc\ mama.

La 26 de ani ]ineam un jurnal. Dar pentru c\ ne afl\m `n era digi-
tal\, era unul virtual. Se numea web log – blog. Jurnalul meu st\tea
deci nu sub pat, `nchis cu [apte lac\te, ci pe un server, sub form\ de
pache]ele probabil. Nu de prim\var\, ci mai degrab\ de toamn\, `n
culori de septembrie. Tot ce era real din el erau ochii mei, din spate-
le fotografiilor, care-mi `nlocuiser\ o vreme cuv`ntul. Nici m\car eu nu
eram real\, din simplul motiv c\ nu scriam eu `n el, ci dr. Hyde, un
doppelgänger timid ca o domni[oar\ de pension, care n-avea nicio-
dat\ curaj s\ ias\ `n lume. A prins curaj `ns\ c`nd [i-a dat seama c\
pe Internet e[ti singur. Nu te [tie nimeni, nu se uit\ nimeni la tine cu
ochi vii. Ai putea la fel de bine s\ fii un (ro)bot care genereaz\ scrip-
turi inteligente. Dar care ar mai fi scopul atunci? Pur [i simplu defu-
lare de schizofrenici sociali? Care `[i ]in `n fr`u personalit\]ile interi-
oare `n public, iar acas\, online, devin frumo[i [i populari [i de[tep]i
[i [arman]i, poate pu]in devian]i, [i „normali“, [i cu diverse stoluri de
fluturi sau pitici aferen]i, pentru c\ dragul de Internet e mare [i ne ]ine
pe to]i.

E o lume `ntreag\ Internetul \sta, plin\ de alei mai `ntunecoase
sau mai luminate… de gazoane verzi cu c\]ei alerg`nd sau de case
p\r\site cu p\ianjeni `n geam. {i cum `ntorci privirea, g\se[ti altceva.
Aici – poten]ial de cel mai bun prieten (virtualice[te vorbind), acolo te
duci ca s\ `nve]i c`te ceva, acolo c`nd e[ti trist, `n alt\ parte ai pagini
pentru c`nd vrei s\ te plimbi `n parc, pagini `n loc de coniacul de dinainte
[i pe post de ]igar\ de dup\, pagina pentru c`nd vrei s\ bei singur `n
bezn\, pagina de taclale, pagina – camer\ 101… {i toate vor veni pe
r`nd la tine, nev\zute, s\ `]i asculte discursul morm\it cu pietricele `n
gur\ de la tribuna de nisip a blogului personal.

Pentru c\, de ce nu, toat\ lumea are un blog. Fie din curiozitate,
fie ca s\ ai senza]ia c\ te `ncadrezi `n curentul modernit\]ii, fie doar
ca s\ ai unde-]i publica fotografiile din vacan]\, tot ajungi s\ ai locul
t\u `n hiperspa]iu. Ceea ce sun\ la fel de real ca [i cum ai avea te-
ren pe lun\. Sau o stea cu numele t\u. Traseele difer\, de aceea fie-
care comet\ adun\ mai mult sau mai pu]in praf de stele `n coad\ –
adic\ cu c`t e mai mare blogrollul, cu at`t po]i fi sigur c\ e[ti o comet\
mai popular\, doar e o lume plin\ de afinit\]i [i prieteni! Vorbind la
modul ipotetic/virtual… Exist\ mai mul]i oameni complet necunoscu]i
mie cu care prefer s\ vorbesc online dec`t prieteni `n carne [i oase.

~n aceast\ nou\ lumin\, dr. Hyde are la un moment dat o re-
vela]ie. Realitatea stupefiant\: nu e[ti niciodat\ singur pe Internet.
Nu po]i vorbi `n [oapt\, nu po]i merge pe v`rfuri, nu po]i s\ pl`ngi, nu
po]i s\ mori de unul singur `n t\cere. Va exista `ntotdeauna o ureche
indiscret\, un cioc\nit `n u[\ sau `n calorifer, o respira]ie bouche-à-
bouche puturoas\, un defibrilator rece pe pieptul gol. ~ntotdeauna
exist\ un Frate-mai-mare voyeurist [i onanist, care trage cu ochiul.

{i totu[i, `n fiecare sear\ dr. Hyde `[i desface larg perdelele c`nd
se duce la culcare cu lumina aprins\... Exhibi]ionismul lui (al meu)
cre[te odat\ cu voyeurismul lor (al vostru).

Iubesc lumea blogurilor. {i lumea blogurilor m\ iu-
be[te.

Cristina Petrescu

Zeeny@zsandbox.
blogspot.com as
dr. Hyde

Cristi  NEAGOE  (cristineagoe@gmail.com)

SCARA  DE  BLOG
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Volumul face parte din colec]ia „Palimpsest“, `n care au mai
ap\rut Lucian Pintilie, Andrei Ple[u (cu interven]ii de Horia-
Roman Patapievici [i Mircea Dumitru), Alex. Leo {erban [i
{erban Foar]\. „E suficient, pentru un scriitor, s\ pun\ pe
h`rtie [i s\ publice o carte ca Portretul lui M pentru a se de-
ta[a imediat de plutonul masiv al f\c\torilor-de- literatur\, ar-
tizanii cuvintelor goale, care nu figureaz\, nu exprim\ [i nu
cost\ nimic“, este de p\rere Daniel Cristea-Enache. „Expe-
rien]a topit\ `n acest volum, pentru care superlativele critice
r\m`n palide [i neconving\toare, este una tripl\. Tat\, prieten
[i scriitor: trei ipostaze [i personaje rotite `n jurul aceluia[i

protagonist, Matthew, bolnav de autism
[i de epilepsie, stins `nainte de a fi
`mplinit 26 de ani. Postscriptum-ul de
fa]\ continu\ ha[urarea spa]iilor albe din
complexul bolilor lui Matthew [i din
c`mpul de rela]ii pe care autistul solitar
le-a dezvoltat cu oamenii care l-au
`nconjurat.“

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

Nou  la  LiterNet  –  Posstsscrriptum  la  „„Porrtrretul  lui  M“
de  Matei  C\linescu

special

Erotism + România = Eromania



Lansarea colec]iei „Chic“
va avea loc mar]i, 11
aprilie, de la ora 18.00, `n
Clubul Temple din Bu-
cure[ti. Despre cele [apte
romane vor vorbi cre-
atoarea de mod\ Irina
Schrotter, Loredana
Groza, Mihaela Spineanu
de la revista „Elle“ [i
Bogdan-Alexandru St\-
nescu, director editorial al
Polirom. Evenimentul va
include [i prezentarea
unei colec]ii de rochii reali-
zate din coperte de carte,
imaginate special pentru
lansarea „Chic“ de cre-
atoarea Irina Schrotter.

Ana-Maria Onisei

Dac\ accept\m c\ enter-
tainment-ul creeaz\ ten-
din]e inclusiv pe pia]a

de carte [i c\ ceea ce r\sfoim, la
o cafea gr\bit\, nu e un roman
de Virginia Woolf, ci o poves-
tioar\ haioas\ despre chinurile
[i experien]ele unei femei („ca
noi“), care nu-[i dore[te s\
st`rneasc\ nimic mai mult dec`t
un strop de bun\ dispozi]ie [i
curajul acela tipic feminin de a
o lua de la cap\t, atunci putem
continua plimbarea (imaginar\
sau dup\ posibilit\]i) pe Park
Avenue.

Dat`nd de la `nceputul anilor
’90, fenomenul chick lit (de la
englezescul chick literature) a
produs o adev\rat\ isterie `n
r`ndul publicului feminin world-
wide. Dup\ ce Helen Fielding a
lansat Jurnalul lui Bridget Jones
`n 1996 [i a v`ndut milioane de
exemplare, chick lit a devenit o
afacere: edituri precum Pocket

Books, Kensington sau Har-
lequin au creat imprint-uri spe-
ciale pentru acest gen de litera-
tur\.

Marele (dez)avantaj al c\r-
]ilor chick este c\ pot fi citite
dintr-o suflare, c\ dau pe dina-
far\ de umor [i c\ s`nt, cum ar
spune expertele `n domeniu,
de-a dreptul stylish. E trendy
s\-]i recuno[ti strategiile [i ter-
tipurile printre r`ndurile Goanei
dup\ cump\r\turi la New York
sau Blondelor de milioane ori s\
adop]i crezul eroinei-z\b\uce-[i-
norocoase Bridget, potrivit c\-
ruia fericirea nu ]ine de v`rst\ [i
`n nici un caz de m\rimea fun-
dului („cam c`t dou\ mingi de
bowling“). ~n fond, cum o
spune Helen Fielding, „regina
genului“, „dac\ nu s`ntem `n
stare s\ r`dem copios [i s\
evit\m un atac de panic\ atunci
c`nd ni se `nf\]i[eaz\ prejude-
c\]ile societ\]ii, `nseamn\ c\
n-am reu[it s\ ajungem prea de-
parte cu egalitatea“.

Recunoa[te  c\  e[ti  chic

~n România, traducerile din se-
ria „Bridget Jones“ [i romanele
shopaholice ale Sophiei Kinsel-
la, ap\rute pe pia]\ `ncep`nd cu
anul 2003, au „prins `n mreje“
mii de cititoare. {i dac\ am re-
cunoscut c\ s`ntem chic, ni s-a
preg\tit o colec]ie special\ de
chic(k) lit, un puzzle de perso-
naje feminine sim-
patice cu experi-
en]ele lor (de-
sigur, identi-
ce cu ale aa

noastre), un carusel de mod\,
dragoste, rela]ii, b`rfe [i diete
exportate `n cel mai bine amba-
lat stil occidental. Blonde de mili-
oane de Plum Sykes, Vreau s\
fiu V.I.P. a lui Lauren Weisber-
ger, La cump\r\turi cu sora
mea de Sophie Kinsella [i Brid-
get Jones: La limita ra]iunii de
Helen Fielding s`nt primele pa-
tru titluri editate `n colec]ia ro-
mâneasc\ „Chic“, ap\rut\ la
Editura Polirom `n aceast\ pe-
rioad\. Pe l`ng\ istorioarele
deja celebrei Becky, ahti-
at\ dup\ cump\r\turi, [i
ale „diavoli]ei“ din car-
tea lui Lauren Weis-
berger, vom intra, cu
Plum Sykes, `n lumea

„prin]eselor de pe Park Ave-
nue“, care str\bat Manhattanul
`n rochii haute couture [i `n li-
muzine, la v`n\toare de po[ete
de marc\ ultimul r\cnet, iubi]i
boga]i [i logodnici de]in\tori de
avioane personale. Tu[e ce
trimit la Candace Bushnell,
autoarea Sex and the City, [i
(re)amintesc c\, `n final, toate
drumurile duc la New York.
De acum `nainte, c\uta]i eti-
cheta

Plum Sykes: „Absolut tot ce scriu este inspirat
din realitate“

La New York chiar po]i s\ dai peste „personaje“ ca ale mele:
fete care nu duc grija banilor, care poart\ haine de firm\ [i
frecventeaz\ toate restaurantele [i cluburile la mod\. {i care,
pe de alt\ parte, s`nt persoane c`t se poate de serioase [i de
competente din punct de vedere profesional. Iar asta este, de
fapt, o solu]ie la `ndem`na oricui. Asta e minunat la New York:
aici po]i avea o carier\ care s\-]i plac\ la fel de mult ca tim-
pul liber!

Nu ne plimb\m pe
str\zile Manhat-

tanului [i nici nu ne a[ternem visele
`ntr-un pahar de Pink Martini `n fiecare
dup\-amiaz\, `ns\ putem c\uta mereu
printre secretele delicioase ascunse `n
geanta Gucci, proasp\t achizi]ionat\
de la magazinul fancy de dup\ col], ca
s\ ne amintim c\ s`ntem chic. S\ re-

cunoa[tem, nu exist\ ceva mai senin
dec`t descoperirea unei noi diete la
mod\ ([i eficiente, au testat-o pri-
etenele!), a unui ghid cu ultimele
pozi]ii yoga [i, de ce nu, a celor zece
sfaturi (care, pe cuv`nt, chiar
func]ioneaz\) despre cum s\ „croie[ti“
b\rbatul pe m\sura ta. Sun\ a marke-
ting de revist\ glossy? E literatur\. Li-

teratur\ pentru femei. Chick lit, con-
sumerism, feminism, coperte roz,
via]\ str\lucitoare, mondenitate,
noroc chior, haz c`t `ncape,
happy-end, succes garantat, shop-
ping list, business class, pozitivism.
{i oare nu merit\m s\ ne r\sf\]\m,
din c`nd `n c`nd, a[a, superficial [i
nevinovat, „ca fetele“?
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

special lansare

Portretisme
Biografismul fusese, la un

moment dat, o parte foarte

ciudat\ a istoriei literare. Tot

felul de profesora[i, colec-

]ionari sau anticari se apu-

cau s\ scormoneasc\ prin

vie]ile trecute ale scriitorilor,

m\cel\rind o intimitate la

care n-ar fi avut nici `n vecii

vecilor acces [i strig`nd tri-

umfal `n pia]a public\: „Cuta-

re a fost c\s\torit de trei-

sprezece ori, nu putea s\-[i

`ncheie singur [ireturile la

pantofi [i, de aceea, a scris

cel mai mare roman al lui

spre sf`r[itul vie]ii, c`nd copiii

s-au f\cut, `n sf`r[it, mari“.

Pe l`ng\ biografism a `nflorit

timid `nc\ un ism la fel de

straniu: portretismul. Aici nu

mai conteaz\ neap\rat ce au

f\cut (ca s\ nu mai vorbesc

de ce au creat) respectivii ar-

ti[ti, ci cum au ar\tat. Se stu-

diaz\ m\rturiile vremii, por-

tretele pe p`nz\, autopor-

tretele [i se trage linia. Pen-

tru c\ anul \sta e anul Mozart,

au ap\rut o mie de c\r]i,

fiecare despre Mozartul ei,

dar nici una despre Mozartul

din Don Giovanni. De exem-

plu, stimatul Ulrich Konrad

dezv\luie `n cartea lui proas-

p\t publicat\: „Mic de statur\ –

probabil `ntre 1,55 [i 1,60 m –,

`n anii tinere]ii usc\]iv, iar

mai apoi plinu], blond [i

sp\l\cit, Mozart era v\zut, la

o prim\ privire, drept o per-

soan\ neinteresant\. Ca ur-

mare a bolii din 1767, fa]a lui

Mozart a r\mas plin\ de ci-

catrice. Fizionomia `i mai era

marcat\ de ochii mari [i un

nas proeminent“. Pe bune?

Imaginarul nostru de citi-

tor e plin de portrete. Homer

era un soi de Dumnezeu cu

barb\, numai c\ orb. Rim-

baud era un pu[tan, Mon-

taigne nu prea frumos. Dar

Shakespeare? P`n\ la finalul

lui mai, la National Gallery

s`nt expuse ([i analizate cu

raze X) [ase portrete prezum-

tive de-ale dramaturgului, `n

expozi]ia Searching for Shake-

speare. De ce trebuie nea-

p\rat s\ [tim cum a ar\tat?

Dac\ descoperim c\ avea

jum\tate de fa]\ paralizat\, o

s\ citim altfel O Romeo, my

Romeo!? De ce e Truman

Capote at`t de t`n\r `n poza

aia alb-negru, de ce purta

Hemingway barb\, de ce n-a

avut Nadar alt\ treab\ dec`t

s\ fotografieze lumea cultu-

ral\ a Parisului de la 1900?

Nu cumva pentru c\ ne tre-

buie icoane ca s\ ador\m?

, lit & the city

Sophie Kinsella: „Cred
c\ `n fiecare dintre noi
este ascuns\ o Becky“

~mi place s\ merg la
cump\r\turi, de[i s`nt ca-
pabil\ s\ m\ controlez mult
mai bine dec`t Becky. Iar
prima mea surs\ de inspi-
ra]ie a fost momentul c`nd
am primit extrasul contului
de credit – chiar nu-mi a-
minteam s\ fi cump\rat
toate lucrurile acelea! Dar
cred c\ `n fiecare dintre noi
este ascuns\ o Becky – ne
face pl\cere s\ ne amuz\m
de micile noastre defecte,
[i-apoi cine nu a cump\rat
niciodat\ un obiect complet
inutil, doar pentru c\ era la
ofert\? Poate c\ Becky e
superficial\ [i cam pros-
tu]\, dar `n acela[i timp
este o persoan\ cald\, iu-
bitoare [i vesel\, care
g\se[te solu]ii pentru orice
problem\.

Lauren Weisberger: „Am `nt`lnit femei care aveau pove[ti asem\n\toare de `mp\rt\[it“

Partea cea mai bun\ a `ntregii experien]e este c\ am ajuns s\ scriu Diavolul se `mbrac\ de la Prada [i
dup\ aceea, `n turneul de promovare, am avut ocazia s\ cunosc foarte mul]i oameni. Am fost `n
metropole [i `n or\[ele mici, unde am `nt`lnit femei care aveau pove[ti asem\n\toare de `mp\rt\[it.


