
„Periferic 7“: 3 ̀ n 1
C`nd a `nceput, `n 1997, nu era dec`t un festival de per-
formance. Din 2001, proiectul „Periferic“ s-a transfor-
mat la Ia[i `n Bienal\ de Art\ Contemporan\, iar acum
a devenit deja un important eveniment al mi[c\rii artis-
tice interna]ionale. Despre „Periferic 7“ au vorbit Matei
Bejenaru, C\t\lin Gheorghe, Dan Acostioaei [i Vlad
Morariu joi, 27 aprilie, `n cadrul unei conferin]e de pres\
desf\[urat\ la Galeria Nou\ din Bucure[ti.
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„Suplimentul de cultur\“ –
acum [i `n `ntreaga Oltenie
~ncep`nd din aceast\ s\pt\m`n\, [i cititorii cotidianului
„Gazeta de Sud“ primesc gratuit primul magazin cultural din
România, „Suplimentul de cultur\“, un s\pt\m`nal conceput
la Ia[i de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ [i care apare din
noiembrie 2004.

Un articol
de Casiana
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Un interviu cu scriitoarea Simona Popescu
realizat de Robert B\lan

CRONIC| DE CARTE: Doris Mironescu
despre Arta scalp\rii de T.S. Khasis

„«Pledoaria mea pentru
poezie» am vrut s\ fie pe c`t
de haioas\, pe at`t de serioas\“

Un artist al scalp\rii:
T.S. Khasis
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E mai mult dec`t
poezie, e matematic\
Ajuns\ deja la a zecea edi]ie, „Na-
tional Poetry Month“ a fost creat\ de
Academia Poe]ilor Americani (Academy
of American Poets), cu scopul declarat
de a aduce mai mul]i poe]i `n
aten]ia publicului.

Prima parte a dezbaterii

Muzeele – mai mult dec`t
istorie la conserv\? 

S`nt muzeele ni[te institu]ii perimate? Care
s`nt problemele cele mai acute cu care
se confrunt\ muzeele ast\zi? Au acestea
o problem\ de adaptare la cerin]ele societ\]ii
contemporane? R\spund `n prima parte a
dosarului „Suplimentului de cultur\“ Adrian

Cioflânc\ (istoric), Raluca Bem Neamu (de la
Muzeul Na]ional de Art\ al României), Victor
Simion (istoric de art\, expert la Centrul de
Preg\tire Profesional\ `n Cultur\, Bucure[ti) [i
Dorin Dobrincu (cercet\tor la Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol“ din Ia[i).

Un dosar de Adrian Ciofl=nc\ [i Emilia Chiscop `n PAGINILE 10-12
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Markó Béla,
poet `n România
Domnul Markó Béla este, printre altele, poet `n România. Poe]i `n
România mai s`nt mul]i al]ii, unii mai talenta]i dec`t domnul Markó
Béla, dar mai pu]in noroco[i: ei nu se afl\ la guvernare de ani
buni ([i pentru ani buni de-acum `ncolo, la cum merg lucrurile),
prin urmare, editurile, chiar dac\ `n ultimul timp s-au ar\tat mai
interesate de soarta lor [i a lucr\rilor lor, nu-[i pot permite s\-i
pl\teasc\ `n avans pentru a sta lini[ti]i [i a-[i scrie opera. Pe
domnul Markó Béla `ns\ o editur\ din Transilvania l-a pl\tit cu a-
proape 30.000 de euro pentru c\r]ile de poezie pe care le va scrie.
Dup\ p\rerea mea, este o editur\ sinuciga[\, cu un patron care
n-are pic de nas `n afaceri editoriale, c\ci nu-[i va recupera nicio-
dat\ investi]ia. Dar p\rerea mea, evident, nu conteaz\.

Conteaz\ `ns\ p\rerea domnului Béla. Care s-a g`ndit c\ oa-
menii, ne[tiind cum stau lucrurile pe pia]a editorial\, `l vor crede
dac\ va veni cu o asemenea abracadabrant\ explica]ie pentru
cei aproape 30.000 de euro r\s\ri]i inexplicabil ̀ n conturile proprii.
Asta `n condi]iile `n care domnul Markó Béla nu are `n plan s\
scrie nici vreun jurnal `n care s\ dezv\luie cine [tie ce dedesubturi
politice, nici m\car vreun roman telenovelistic. Ci poezii! Sigur,
nimic nu-l opre[te pe [eful UDMR s\ spun\, `n zilele urm\toare,
c\ de fapt are de g`nd s\ vorbeasc\ `n versuri despre amanta
vreunui pre[edinte român, despre m\tu[a lui Adrian N\stase sau
despre flota lui Traian B\sescu. Dar chiar [i a[a m\ tem c\ edi-
torul misterios nu prea are sim]ul realit\]ii.

De altfel, sesiz`nd brusc c\ românii nu-s chiar ̀ ntr-at`t de necu-
nosc\tori `n ale poeziei, m\ rog, `n banii care se c`[tig\ pe po-
ezie, Markó Béla s-a repliat [i a `nv`rtit-o ca la Ploie[ti, explic`nd
la un post de radio c\, de fapt, editura, pe care eu a[ continua s\
o consider sinuciga[\ dac\ ̀ ntr-adev\r exist\, este din Ungaria. C\
pre[edintele UDMR a reu[it s\ confunde Transilvania cu Ungaria
n-ar fi tocmai mare lucru, s-a mai `nt`mplat. Surprinz\tor `ns\ e
faptul c\ domnul Béla mut\ `n Ungaria interesul imens pentru
poezie pe care, `ntr-o prim\ etap\, [i-l `nchipuise `n România. ~n
Ungaria, unde un editor poate, `ntr-adev\r, s\ sus]in\ cu date certe
c\ tirajul mediu al c\r]ilor este peste cel din ]ara noastr\, dar a-
cela[i editor ar fi nebun s\ spun\ c\ brandul poetic Markó Béla,
unul mult mai pu]in cunoscut chiar dec`t `n România, ar putea a-
duce un profit care s\ acopere cei 30.000 de euro. Pentru o com-
para]ie, `n România, un tiraj de 1.000 de exemplare la o carte de
poezie este deja unul bun. ~n Ungaria, la un tiraj de 5.000 de
exemplare, s\ spunem (care e absolut uria[ pentru o carte de
poezie oriunde `n lume [i nerealist deci pentru patronul unei edi-
turi), chiar `n cazul `n care se epuizeaz\, tot ar fi nevoie de vreo
patru c\r]i pentru ca editura s\-[i acopere, din profit, suma investit\ `n
autor. Nicidecum s\ fac\ profit suplimentar. {i-atunci, s\ nu ne
vin\ s\ r`dem?

S\ nu ne vin\. Pentru c\ nu mai e deloc de r`s. UDMR a fost,
de multe ori, ]inta invidiilor române[ti, mai mult sau mai pu]in
verzi, dat fiind c\ p\rea forma]iunea cea mai eficient\ [i cea mai
decent\ de pe scena noastr\ politic\. {i, unii dintre noi, care n-au
g\sit o miz\ `n a considera, cu orice pre], c\ maghiarii ne s`nt ad-
versari, au avut chiar puterea de a admira acest partid, pentru c\
p\rea singurul neatins de corup]ie [i de interese meschine: el p\rea
s\-[i vad\, pur [i simplu, cu succes, de interesul politic al etniei
pe care o reprezint\. Ast\zi `ns\ UDMR-ul ne ofer\ posibilitatea
s\ ne g`ndim c\ a avut [i are [i o alt\ fa]\. Una care mai love[te
o dat\ `n `ncrederea, [i a[a extrem de redus\, pe care o avem `n
tot ceea ce `nseamn\ partid politic `n România.

S\pt\m`na trecut\ a reizbucnit conflictul
`ntre Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC)
[i Asocia]ia Editorilor din România (AER)
privind organizarea t`rgului de carte din
aceast\ var\. Pre[edintele AER, Gabriel
Liiceanu, [i Ioan Onisei (foto), secretar
de stat `n MCC, s-au acuzat reciproc prin
intermediul comunicatelor de pres\.

Pe 26 aprilie, secretarul de stat Ioan
Onisei declara pentru Mediafax c\ spri-
jinul financiar pe care MCC ar urma
s\-l acorde t`rgului de carte din var\, prin
plata chiriei spa]iului, este incert. Onisei,
al\turi de o serie de asocia]ii de editori
[i difuzori au reclamat „lipsa de transpa-
ren]\“ a organizatorului. „Diferen]a din-
tre chiria spa]iului [i chiria pe care o
solicit\ AER editurilor care vor s\ par-
ticipe la t`rg este un profit care nu este
al editurilor“, a afirmat Ioan Onisei.
„Dac\ MCC va pl\ti 10 euro pe metru
p\trat pentru `nchirierea spa]iului de la
Romexpo, AER le-a cerut editorilor
52-53 euro pe metru p\trat“, sus]ine
secretarul de stat. La r`ndul lor, unele
asocia]ii de editori au fost nemul]umite
c\ la cea mai recent\ `nt`lnire de la mi-

nister, desf\[urat\ s\pt\m`na trecut\,
AER nu a participat [i nu a prezentat
informa]iile financiare.

A urmat replica pre[edintelui AER,
Gabriel Liiceanu, pe 1 mai. Liiceanu a
respins ideea c\ AER ar organiza Book-
fest pentru a ob]ine profit [i consider\
c\ saboteaz\ ini]iativa acestui Salon al
C\r]ii. „Este profund imoral ca mini-
sterul, prin persoana secretarului s\u de
stat, s\ recurg\ la o diversiune precar\,
suger`nd c\ ministerul nu ar mai da ba-
nii nu pentru c\ nu [i-a f\cut la timp [i
corect socotelile“, a declarat Liiceanu,
care a explicat astfel diferen]a `ntre pre-
]ul chiriei pl\tite de MCC [i cel cerut
de AER expozan]ilor: „AER nu le `n-
chiriaz\ expozan]ilor o suprafa]\ goal\
de p\m`nt sau de beton. (...) Taxa de

participare propus\ expozan]ilor re-
flect\ toate cheltuielile organizatorice“.

Ioan  Onisei:  „O  b\taie  de  joc“

O zi mai t`rziu, a venit r\spunsul lui
Ioan Onisei, care a acuzat AER c\ nu
[i-a respectat angajamentele luate prin
protocolul de organizare a „Bookfest“,
respectiv de a informa celelalte asocia-
]ii de editori despre bugetul t`rgului [i
de a repartiza „f\r\ discriminare“ spa-
]iile de expunere `n cadrul t`rgului.
„Asocia]iile de editori s-au pl`ns de re-
fuzul AER de a comunica date legate
de organizarea t`rgului, de practicarea
de c\tre acesta a unei politici a faptului
`mplinit.“ Onisei a inventariat `n cadrul
comunicatului caren]ele organizatorice,

precum [i cele ale regulamentului t`r-
gului, catalog`nd drept „o b\taie de joc
la adresa asocia]iilor de editori [i a
MCC“ faptul c\ nimeni din boardul
AER nu a participat la `nt`lnirea stabi-
lit\ pentru 18 aprilie. Pe de alt\ parte,
secretarul de stat a asigurat editorii c\
`n bugetul ministerului este alocat\ su-
ma de bani necesar\ `nchirierii spa]iului
de la Romexpo `n vederea organiz\rii
unui t`rg de carte `n var\, chiar dac\ nu
va fi cel al AER, `n condi]iile `n care a-
cesta este contestat „de [ase din cele
[apte asocia]ii de editori existente `n
România“.

AER a organizat o conferin]\ de
pres\ joi, 4 mai, dup\ `nchiderea e-
di]iei.

George Onofrei

Robert B\lan
Practic, arti[tii au folosit aproa-
pe fiecare col]i[or al Centrului
Na]ional al Dansului din Bucu-
re[ti. ~n depozit, coregraful Ma-
nuel Pelmu[ a stat timp de o or\ [i
i-a privit pe cei care intrau aco-
lo. Altul, cu o serviet\, era c\-
zut `n u[a biroului directorului.
Pe sc\ri sau `n s\li sau pe ho-
luri, `n spa]ii marcate doar cu
ajutorul unei benzi adezive, di-
ver[i arti[ti dansau, se odihneau,
descompuneau [i recompuneau
spa]iul. ~n sala de proiec]ii rulau
filme de video-dans, iar pe tele-
vizoare se puteau vedea `nregis-
tr\ri ale unor spectacole mai
vechi.

Totodat\, ziua a marcat [i fi-
nalul primei p\r]i a proiectului
„Corporealit\]i“, `n care arti[ti
din diferite domenii au fost invi-
ta]i s\ ia parte la activit\]ile desf\-
[urate la Centru. Cristian Cris-
b\[an [i-a prezentat colajul fo-
tografic realizat `n timpul repe-

ti]iilor, iar Claudiu Cobilanschi
ne-a ar\tat instantaneele sale prin
intermediul video-proiec]iei. Dac\
Adriana Gheorghe a preferat s\
pun\ spectatorul s\ priveasc\ o
`nregistrare video `n care era ci-
tit textul pe care l-a scris `n urma
acestei experien]e, Adrian Schiop
[i Simona Popescu au ales o so-
lu]ie mult mai simpl\. {i-au pus
lucr\rile pe jos [i fiecare vizita-
tor interesat putea petrece acolo
la lumina unei veioze c`t timp
dorea pentru a le citi.

Elena Vl\d\reanu a invitat
curio[ii s\ scotoceasc\ prin
geanta personajului imaginat de
ea `n urma acestei experien]e.
Acolo, `n geanta Cristinei, pe
l`ng\ obiectele personale, se g\-
sea [i agenda-jurnal a personaju-
lui. Iar dac\ era prea mare `nghe-
suial\ la scotocitul prin geant\,
g`ndurile Cristinei puteau fi citite
oricum pe foile prinse de perete.

„Centrul Na]ional al Dansu-
lui este o institu]ie `n subordinea
Ministerului Culturii [i Cul-

telor“, ne spunea un afi[ pus la
intrare [i realizat de Mihaela
Michailov, unul dintre coordona-
torii proiectului. Dar, aten]ie,
„Ministerul Culturii este un corp
biro-tradi]io-cefalic… un zmeu
cu aripi din cravate scrobite. Mi-
nistera[ii s`nt ni[te tipi grei. Au

costume gri“. Acest afi[ era
primul impact cu lumea pe care
urma s\ o descoperi `n acea or\,
timp insuficient pentru a asista,
a citi, a privi toate elementele a-
cestei impresionante instala]ii. Dar
dac\ ar fi fost mai mult poate a-
jungeam s\ ne plictisim.
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Ministerul Culturii va pl\ti chiria unui t`rg de carte, chiar dac\ nu al AER-ului

Ziua Dansului – s\rb\torit\
cu film, literatur\ [i fotografie

Ziua Interna]ional\ a Dansului a fost stabilit\ `n 1982 de Comitetul Interna]ional al Dansului
din cadrul Institutului Interna]ional de Teatru. Data de 29 aprilie reprezint\ ziua de na[tere
a lui Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerat creatorul baletului modern.

G`ndit\ ca un traseu
ini]iatic `n tainele
dansului contemporan,
manifestarea
organizat\ la CNDB
pentru s\rb\torirea
Zilei mondiale a
dansului a propus celor
c`teva zeci de
spectatori mai multe
instala]ii dedicate
mi[c\rii corpului prin
spa]iu.

„CNDB danseaz\! – instala]ie coregrafic\“– acesta a fost titlul
evenimentului cu care recent `nfiin]ata institu]ie dedicat\
dansului a ales s\ s\rb\toreasc\ Ziua Interna]ional\ a acestei
arte. {i, `ntr-adev\r, arti[tii participan]i la Centru au dansat,
`ns\ ceea ce a f\cut cu at`t mai interesant\ acea perioad\ de
o or\ a zilei de 29 aprilie a fost multitudinea de evenimente
artistice desf\[urate, care aveau ca punct central dansul.
De altfel, `n cadrul acestei instala]ii nu s-a prezentat dec`t un
singur spectacol propriu-zis, cel al Companiei Orion Balet.
~n rest, improviza]ii, film, literatur\, fotografie.

Arti[tii s-au folosit de fiecare col] din Centrul Dansului – chiar
[i de „biroul directorului“
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Actorul ]inte[te frica
Pentru Declan Donnellan (foto), regizorul care
calc\ peste textul clasic cu degetul mic de la
picior, subtil [i atent, a juca e un impuls vital.
La fel cum respiri sau cum te mi[ti. Donnellan
desfund\ teatralismul [i `i dreneaz\
artificialitatea, `n a[a fel `nc`t terenul actorului
s\ fie b\t\torit de ]inte clar stabilite.

Mihaela Michailov
Actorul [i ]inta. Reguli [i instrumente pentru
jocul teatral (ap\rut\ de cur`nd la Editura
Unitext) e o carte de psihologia a ceea ce
s-ar putea numi firul ro[u al rotisorului ac-
]iunii. Pentru c\ resorturile actorului [i punc-
tul care `i antreneaz\ energia intr\ prin ure-
chile aceluia[i ac, [i anume ac]iunea di-
rec]ionat\ spre o ]int\-focus. Ce [i spre ce
dau actorului mobilitate [i stabilitate. 

Actoria este o art\ verb genetic\ [i verb
potent\, care nu se poate exprima altfel de-
c`t printr-o sintax\ centrat\ pe adrenalina lui
„a face“. Altfel totul devine abstract [i inu-
til: „Un actor nu poate juca dec`t verbe,
dar e semnificativ c\ fiecare dintre aceste
verbe trebuie s\ aib\ o ]int\ dup\ el“. }inti-
rea unui ce particularizat e cea mai vie
form\ de actorie. Ea `nseamn\ deopotriv\
stimul, inten]ie, reac]ie, situa]ie. ~n absen]a
lor, actorul mimeaz\ ce are de f\cut. Fun-
damentale pentru Donnellan s`nt dou\ verbe:
a vedea [i a ar\ta. A integra ce percepi [i a
exprima c`t mai natural posibil lumea exte-
rioar\ decantat\ `n tine.

Actorul este un complex de frici care `i
blocheaz\ reac]iile naturale printr-o sum\ de
`ntreb\ri-nega]ii. Principiul care st\ la baza
c\r]ii este via negativa, adic\ indicarea mi-
nusurilor [i obstacolelor care, con[tientiza-
te, devin plusuri: nu [tiu ce vreau, nu [tiu
cine s`nt, nu [tiu ce spun etc. }inta schimb\
modul de ac]iune al actorului, pentru c\ ea

`ns\[i este ̀ ntr-o continu\ schimbare ̀ n func-
]ie de felul ̀ n care se raporteaz\ actorul la ea.

Actorul [i ]inta... este o carte-ghid, esen-
]ial\ nu doar pentru oamenii de teatru, ci [i
pentru cei care vor s\ `n]eleag\ mecanis-
mele declan[\rii unor temeri [i „contraofer-
ta“ suscitat\ de ele. E, `n primul r`nd, o
carte de psihologie aplicat\ pe declicurile
ac]iunii `ntr-un anumit context. Donnellan
este un practician des\v`r[it al antrenamen-
tului firescului prin canalele
ac]iunii cotidiene, nestili-
zate, neostentative [i ului-
tor de simple. Dup\ ce `i
cite[ti cartea, `]i dai
seama c`t de mult mai
au de cur\]at actorii
români.

C`nd a `nceput, `n 1997, nu
era dec`t un festival de
performance. Din 2001,
proiectul „Periferic“ s-a
transformat `n Bienal\ de
Art\ Contemporan\, iar acum
a devenit deja un important
eveniment al mi[c\rii
artistice interna]ionale.
Despre „Periferic 7“ au
vorbit Matei Bejenaru,
C\t\lin Gheorghe, Dan
Acostioaei [i Vlad Morariu
joi, 27 aprilie, `n cadrul unei
conferin]e de pres\
desf\[urat\ la Galeria Nou\
din Bucure[ti.

Robert B\lan
Provincialismul, rela]ia centru-pe-
riferie, izolarea cultural\, lipsa
culturii urbane au fost dintot-
deauna temele principale ale
„Periferic“-ului. A [aptea edi]ie
a Bienalei, organizat\ de Asoci-
a]ia Vector, analizeaz\, `n pri-
mul r`nd, diverse aspecte legate
de contextul social [i politic [i
cultural din Ia[i [i din România. 

Prima sec]iune, intitulat\
„Procese Sociale“, a `nceput de-
ja `n octombrie 2005 cu o serie
de conferin]e, prezent\ri [i
workshop-uri. Marius Babias de
la Berlin [i Angelika Nollert de
la Siemens Art Program Mün-
chen s`nt curatorii acestei sec-
]iuni care `[i dore[te s\ priveasc\
Ia[ul ca pe „un nod cultural ce
une[te România, Ucraina, Mol-

dova [i Transnistria“. Prezenta-
rea final\ va avea loc `n cadrul
unei expozi]ii, `n fosta Baie Tur-
ceasc\, cl\direa pe care cei de
la Asocia]ia Vector se str\duiesc
s\ o transforme definitiv `ntr-un
Centru de Art\. Al\turi de lu-
cr\rile celor 11 arti[ti [i grupuri
artistice va mai fi expus\ acolo
[i banca de proiecte [i ini]iative
regionale (Vector Art Data
Bank), realizat\ de artistul Ma-
tei Bejenaru [i criticul de art\
C\t\lin Gheorghe.

To]i  copiii  României  au  fost
abandona]i

Pentru c\ arta este singurul lu-
cru comun `n cadrul Bienalei,
era necesar\ o baz\ comun\ de
cunoa[tere [i `n]elegere, astfel
`nc`t arti[tii s\ poat\ comunica
`ntre ei. {i tocmai acest lucru
`ncearc\ s\ fac\ cei invita]i `n
sec]iunea „Strategii de `nv\]a-
re“, condus\ de Florence De-
rieux, curator la Muzeul de art\
din Lausanne. Proiectul se dez-
volt\ de la contextul oferit de
„Periferic 7“ [i `[i propune s\
importe [i s\ exporte informa]ii
despre arta contemporan\ româ-
neasc\. Arti[ti din str\in\tate au
fost invita]i s\ vin\ la Ia[i, la
`nceputul lunii decembrie 2005,
pentru a-i `nt`lni pe organiza-
tori, pentru a descoperi ora[ul [i
pentru a c\uta posibile spa]ii de ex-
punere. Apoi ei `[i vor prezenta
operele care se refer\ la aspecte
culturale sau artistice din Româ-
nia, care au fost eventual reali-
zate `n România, dar care n-au
fost niciodat\ expuse aici. Cea
de-a treia parte a acestui proiect

const\ `ntr-o publica]ie ce re-
une[te contribu]iile a zece arti[ti
[i grupuri de arti[ti participan]i.

Curatorul de la Protokoll
Studio [i redactorul revistei
„Idea art\ + societate“, Attila
Tordai, este [i curatorul celei
de-a treia sec]iuni a Bienalei:
„De ce copiii?“. Propuneri ar-
tistice, conferin]e, workshop-uri
[i o expozi]ie inten]ioneaz\ s\
pun\ `n discu]ie problema aban-
donului copiilor. {i nu este vor-
ba numai despre cazurile sociale
prezentate at`t de des de institu-
]iile media din ]ar\ [i str\in\-
tate. ~ntr-un fel sau altul, to]i
copiii României s`nt abandona]i,
sus]in arti[tii participan]i `n
acest\ sec]iune, pentru c\, [i p\-
rin]ii, [i profesorii aten]i g\sesc
c\ e foarte greu s\ rezi[ti `n fa]a
ofensivei distructive a acestei noi
societ\]i române[ti, condus\ at`t
de mult de for]ele pie]ei“.

Deschiderea celei de-a [aptea
edi]ii a Bienalei „Periferic“, o
edi]ie care `ncearc\ s\ sparg\
formatul de p`n\ acum, va avea
loc pe 12 mai.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

ordinea de zi actualitate

Controverse
pe Amazon
Masivul domn Kern, reprezentantul firmei de electrocasnice „Hern

Hern“, cobor` din [alup\, c\lc`nd nesigur pe pontonul de sc`nduri

putrede, unicul semn de civiliza]ie ancorat acolo, la malul Ama-

zonului. L\s\ valiza grea din m`n\ [i se uit\ `nspre p\durea ne-

sf`r[it\ ce i se `ntindea `n fa]\.

~n urma lui cobor` pe ponton `nc\ un om, ce ]inea `n m`n\ o

valiz\ aproape identic\. Era domnul Hern, iar pe valiza lui se ve-

dea logoul firmei de electrocasnice „Kern Kern“. L\s\ [i el baga-

jul greu pe ponton [i arunc\ o privire spre domnul Kern [i spre

valiza lui. Acesta se r\suci pe c\lc`ie [i `l m\sur\ [i el din priviri

pe domnul Hern, dar cum acesta era mai micu], termin\ repede.

Dup\ vreun minut de t\cere m\surat\, bruiat\ doar de [alu-

pa ce se `ndep\rta, domnul Kern se apropie de domnul Hern.

— Bun\ ziua, domnule. Eu s`nt Harry Kern.

— Bun\ ziua, domnule. Eu s`nt Carry Hern.

— Cu afaceri, presupun?

— Cu afaceri. {i dumneavoastr\ tot cu afaceri, presupun?

— Tot cu afaceri.

Cei doi t\cur\ iar o vreme [i se uitar\ lung `nspre jungla ama-

zonian\, care parc\ `i p`ndea.

— V\d c\ s`nte]i reprezentantul concuren]ei noastre, nu-i a[a,

domnule Hern? relu\ discu]ia domnul Kern.

— Iar dumneavoastr\ s`nte]i reprezentantul concuren]ei noas-

tre, domnule Kern, r\spunse domnul Hern.

— {i unde v\ ve]i desf\[ura afacerile, domnule Hern? relu\

domnul Kern.

— {ti]i doar c\ domeniul nostru a devenit tot mai aglomerat...

{efii mei au considerat c\ e momentul s\ prospect\m [i alte pie]e,

r\spunse domnul Hern.

— {i [efii mei au considerat c\ e momentul s\ prospect\m [i

alte pie]e, replic\ domnul Kern. Dar unde ave]i de g`nd s\ testa]i

pia]a, domnule Hern?

— Pe-aici, prin jungla Amazonului. Dar dumneavoastr\ unde

ave]i de g`nd s\ testa]i pia]a?

— Tot pe-aici, prin jungla Amazonului, r\spunse domnul Kern.

{i [ti]i ceva? Mi se pare un tupeu teribil s\ veni]i [i dumneavoas-

tr\ exact `n locul unde firma mea, „Hern Hern“, a decis s\ lan-

seze excelentele sale produse!

— Da? Dar dumneavoastr\ [ti]i ceva? {i mie mi se pare c\

ave]i un tupeu teribil s\ veni]i exact unde firma „Kern Kern“ a de-

cis s\-[i popularizeze apreciatele sale produse!

— Chiar a[a? `ntreb\ domnul Kern, umfl`ndu-[i pieptul lat [i

f\c`nd doi pa[i spre domnul Hern.

— Chiar a[a, r\spunse domnul Hern, dar f\cu doi pa[i `napoi,

`n\l]`nd privirea spre statura masiv\ a domnului Kern.

Urmar\ iar c`teva clipe de t\cere, dup\ care domnul Kern, ̀ n]e-

leg`nd ridicolul situa]iei, se trase iar `napoi, l`ng\ valiza lui, [i zise

cu un glas mai potolit:

— De fapt, domnule Hern, nu `n]eleg de ce ne-am certa noi,

doi oameni civiliza]i, pentru at`ta lucru. Eu am impresia c\, ori-

cum, pe-aici nici n-a ajuns curentul electric.

— A[a e, domnule Kern, r\sufl\ u[urat domnul Hern. Nu cred

c-au auzit de curentul electric.

— Cu at`t mai pu]in de toastere [i aparate de ras electrice

touch sensitive.

— Sau de aspiratoare [i ma[ini de sp\lat vase.

— Sau de vase...

— Sau de vase, aprob\ domnul Kern.

Cei doi domni r`ser\ u[or, arunc`nd o privire spre p\durile ne-

sf`r[ite. Apoi domnul Kern spuse:

— Am ajuns s\ ne cert\m [i noi a[a, ca scriitorii români.

Haide]i s-o recunoa[tem: asta – ar\t\ cu capul spre p\dure –

nici m\car nu-i o pia]\.

— Exact ca scriitorii români, aprob\ docil domnul Hern. Nu,

nu-i o pia]\.

~n clipa aceea, de cei doi albi se apropiar\ doi b\[tina[i cu c`te

o c`rp\ str`ns\ pe l`ng\ [ale.

— A, uite c\ vine c\l\uza mea! spuse domnul Kern. La re-

vedere, domnule Hern. {i succes cu toasterele `n jungl\.

— Iar cealalt\ e c\l\uza mea, replic\ domnul Hern. La reve-

dere, domnule Kern. Succes cu mixerele prin p\dure.

Cei doi se desp\r]ir\ f\r\ s\-[i str`ng\ m`inile. {i, `n timp ce

se `ndep\rta, afund`ndu-se `n jungla nesf`r[it\, domnul Hern se

g`ndi: „Ce-o fi vrut s\ zic\ \la cu scriitorii români? Chiar exist\

a[a ceva? {i dac\ exist\, `i cite[te cineva?“: Apoi g`ndurile `i fu-

gir\ iar la toasterele, mixerele [i frigiderele sale portabile, pe

care, poate, s-o g\si s\ i le cumpere cineva.
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„Periferic 7“: 3 `n 1
Matei Bejenaru, pre[edintele
Asocia]iei „Vector“, a explicat
publicului bucure[tean care a
fost re]eta succesului pentru
Bienala ie[ean\ de Art\
Contemporan\



E mai mult dec`t poezie,
e matematic\

Calendarul libr\riilor [i biblio-
tecilor americane func]ioneaz\
dup\ ni[te reguli ale unei lumi
paralele. Dup\ luna istoriei
negrilor (februarie) [i cea a
istoriei femeilor (martie), tocmai
s-a `ncheiat luna poeziei. Ajuns\
deja la a zecea edi]ie, „National
Poetry Month“ a fost creat\ de
Academia Poe]ilor Americani
(Academy of American Poets), cu
scopul declarat de a aduce mai
mul]i poe]i `n aten]ia publicului.

{i `n acest aprilie, [colile au fost
`ndemnate s\ acorde mai multe
ore poeziei, bibliotecile [i libr\ri-
ile au pus volumele mult mai la
vedere, s-au organizat mai multe
`nt`lniri cu poe]i, s-au f\cut mai
multe podcasts cu poezie [i alte
asemenea acte de a[teptat. ~ns\,
ca orice efort de marketare a u-
nui lucru considerat de mul]i
dincolo de asemenea procedee, [i
luna poeziei a fost criticat\ pen-
tru premisele de la care pleac\.

Una dintre reac]iile reprezen-
tative este pamfletul scris de po-
etul Charles Berstein `n 1999,
Against National Poetry Month
As Such. Pornind de la versul
lui T.S. Eliot „Aprilie este cea
mai crud\ lun\“, Bernstein [i-a
`nceput textul cu „Aprilie este

cea mai crud\ lun\ pentru poe-
zie“. Bernstein acuz\ Academia
Poe]ilor Americani c\ neag\ po-
eziei tocmai rolul ei principal:
cel de a oferi altceva `ntr-o lume
saturat\ de comercial [i mediati-
zare – [i propune ironic o Lun\
interna]ional\ anti-poezie (Inter-
national Anti-Poetry Month). O
lun\ care ar ar\ta ce `nseamn\
via]a lipsit\ de orice form\ de
poezie: p\rin]ii nu le-ar mai
citi copiilor c\r]i `n versuri, pre-
o]ii ar folosi doar traduceri `n
proz\ ale Bibliei [i imnurile ar
fi interzise, scrisorile de dragoste
ar fi complet lipsite de versuri,
nu s-ar mai c`nta nici un c`ntec,
iar copiii nu ar mai avea voie s\
joace nici un joc care presupune
rime. ~n loc de marketare, t\ce-
re total\.

Poezie  pentru  to]i

Cum o lun\ anume nu s\rb\to-
re[te niciodat\ doar un singur
lucru, [i aprilie are mai mult de
o denumire. Este [i luna mate-
maticii, nu doar a poeziei. Co-
inciden]a care i-ar fi f\cut fe-
rici]i pe unii poe]i moderni[ti
s-a materializat anul acesta `n
popularitatea Fibs-urilor. Fib
este numele de alint pentru o
nou\ form\ de poezie cu reguli
foarte simple: [ase versuri, `n
total dou\zeci de silabe, ce ur-
meaz\ schema unui [ir Fibo-
nacci standard (vi-l aminti]i de
la orele de matematic\): 1-1-
2-3-5-8.

Fibs au ap\rut oficial [i [i-au
primit numele de la bloggerul
Gregory K. Pincus (gottabook.
blogspot.com), de[i, dup\ cum
afirm\ Pincus, asemenea con-
struc]ii se g\sesc de mult\ vre-
me `n texte [i muzic\. Pe m\-
sur\ ce au fost prezentate `n sur-
se variate, de la slashdot.com
p`n\ la „New York Times“, Fibs
au `nceput s\ fie cunoscute ca o
nou\ specie de poezie cu form\
fix\. {i dac\ la `nceput engleza
p\rea s\ fie privilegiat\ datorit\
cuvintelor sale scurte, au ap\rut
deja Fibs [i `n alte limbi, de la
francez\ [i esperanto la germa-
n\, postate de cititori-deveni]i-
poe]i pe blogul lui Pincus sau pe
alte site-uri.

Viteza la care se r\sp`nde[te
o nou\ form\ de poezie printre
oameni, care poate altfel nici nu
[tiu c\ este luna oficial\ a poe-
ziei, este poate un semn al eli-
ber\rii genului, tocmai printr-o
specie ce aduce constr`ngeri for-
male. De[i probabil c\ multe
dintre Fibs nu vor fi studiate [i
recitite `n c`]iva ani, fenomenul
`n sine arat\ c`t\ dreptate are
Bernstein c`nd spune c`t de ciu-
dat\ ar fi o lume f\r\ versuri, `n
orice form\ ar veni ele [i ori-
c`nd ar fi scrise, citite, recitate
sau c`ntate. Mai arat\ [i c\ nu
doar românul, ci [i bloggerul
s-a n\scut poet. {i aviz amatori-
lor: nu am g\sit `nc\ nici un
Fib `n român\.

Primul Fib:

One
Small,
Precise,
Poetic,
Spiraling
mixture:
Math plus
poetry
yields the
Fib.

C`teva feluri de a
s\rb\tori luna poeziei
(din 30 de feluri de a
s\rb\tori luna poeziei de
pe poets.org)

~nva]\ un poem.
Las\ un poem `ntr-un
loc neconven]ional.

Sus]ine organiza]iile li-
terare.

Caut\ o poezie cu
Google.

Aboneaz\-te la o re-
vist\ literar\.

Include o poezie `ntr-o
scrisoare.

Scoate o poezie la
pr`nz.

Scrie un poem cu cret\
pe asfalt.

Fondeaz\ un grup de
cititori de poezie.

Cite[te cronici literare
la volume de poezie.

~ncheie-]i emailurile cu
un citat `n versuri.

}ine un caiet cu citate
din poezii.

Cump\r\ un volum de
poezii.

Cere mai multe timbre
cu poe]i de la po[t\.

{colile americane au fost `ndemnate `n aprilie s\ acorde mai multe ore poeziei

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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C`nd pedanta
nu-i acas\
F\r\ mari introduceri [i f`]`ieli, s\ spunem doar at`t despre cartea

lui Julian Barnes, Pedantul `n buc\t\rie: c\ atunci c`nd am v\zut-o

comentat\ `n „Supliment“ [i pe urm\, c`nd am `n[f\cat-o din raft,

ne-au secerat, psihic vorbind, trei t\ieri. Una de maionez\, alta de

r\suflare [i alta de macaroan\. Maioneza ni s-a t\iat, evident, de

invidie. C\ci ce ne f\cur\ zbughi]ii de copii din redac]ia „Suplimen-

tului“? ~n timp ce noi ne d\deam meticulos de ceasul mor]ii s\ le

aprovizion\m magazinul cu bu[euri fierbin]i de pe Rive Gauche

pentru pag. 4, ei `l strecurar\ par[iv `n nr. 68 (pp. 6-7), cu vreo

9.000 de semne pe Bogdan-Alexandru St\nescu [i-l puser\ s\

dea `n clocot o fiertur\ sub un capac pe care scria Adev\rata ex-

tindere a domeniului luptei. Papa bun cu Julian Barnes. De unde

s\ fi b\nuit noi ce ni se coace acas\? Din cauz\ c\ „Suplimentul“

nu izbutise `nc\ o lipeal\ cu „le Monde“, nu-l putur\m r\sfoi la Paris.

Iar o navigare se dovedi ceva mult prea greu pentru biat\-ne

dioptreal\. A[a c\-l dibuir\m cu mare-nt`rziere pe lupt\torul ce-[i

v`r`se nasul ̀ n oalele noastre. Adic\ peste vreo trei s\pt\m`ni, c`nd,

revenind pe Bega la datorie, am `nceput a c\uta materie prim\

pentru g\tit.

Nici n-am intrat bine `n aprozarul c\rturesc [i l-am v\zut l\f\-

indu-se pe Barnes cu dou\ trufandale ambalate frumos la Nemira

(Pedantul `n buc\t\rie [i Café au lait). Atunci, de surpriz\ [i

a]`]are, ni se t\ie r\suflarea. Am scos grabnic 35 roni, am primit

ceva rest [i le-am `n[f\cat pe am`ndou\. C`nd s\ `ncepem `ns\

degustarea, ochii ne picar\ pe mald\rul de „Suplimente“ adunate

pre] de o lun\ acas\. {i primul bunghit `nc\ pe coperta nr. 68, fu

Pedantul ce se oglindea `ntr-o lingur\, `mbr\cat cu [or] `n dungi.

Brusc ne s\lt\ tensiunea [i ne n\pustir\m pe junele critic Bog-

dan-Alexandru, care, nimic de zis, `nv`rtea bine polonicul `n ciorba

din UK (teoria secundarului, Conota]ie ridicat\ la rang de art\, lu-

dic, fals tratat de gastronomie, masculin\ tendin]\ spre perfec-

]iune, autobiografie neexhibat\, feed-back afectiv, imagina]ie, umor,

legea mi[c\rii frazei [`am`d`). Era limpede precum o gelatin\ dr. Oet-

ker c\ doi `n aceea[i buc\t\rie [i `nc\-n aceea[i oal\ ar fi fost,

ori[ic`tu[i de pu]in, prea mult.

A[a c\ ne-am retras din domeniul luptei cu coada-ntre picioare

[i cu maioneza t\iat\. ~n fond, ne-am zis `n chip de compres\ cu

o]et, mare br`nz\ [i Barnes \sta, despre care lumea fin\ [tie doar

c\ a scris o chestie cu papagalu’ lui Flaubert, bun\ de dat fran-

cezii pe spate. Acuma se apuc\ [i el, vezi doamne, de chestii

trendy, c\ci nu-i suflare b\rb\teasc\ ni]el filfizonat\ care s\ nu-[i

v`re nasul [i-n cr\ti]i. De stai, soro, [i te-ntrebi ce-a ajuns buc\-

t\ria: Jockey Club?! ~n fine. At`ta `ntristare se pogor`se `n micu]a

noastr\ cuhnie, c\ brusc ni se f\cu lehamite s\ citim ce tr\iri are

autorele c`nd g\te[te morcovi Vichy sau sufleu din arici de mare.

Literele ne s\ltau `n fa]a ochilor, r`ndurile se-nv\lm\[eau, plus c\

nu-n]elegeam care-i problema cu tipa pentru care se strofoac\

Pedantul cu at`ta g\tit, numit\ vezi doamne, cu majuscule, inclu-

siv `n dedica]ie, Cea Pentru Care. Ce naiba `l tot streseaz\ cu

fi]ele ei de mare doamn\, iar el ce m\-sa vrea s\ ob]in\ cu ti-

c\iala de p\mp\l\u `nsp\im`ntat de te miri ce re]et\. Dup\ trei

prozuli]e, am aruncat cartea c`t colo, nu f\r\ a ne r`c`i dou\ `ntre-

b\ri: oare ce ne-a b\[icat de fapt `n str\fund [i ce l-o fi apucat

pe fraierul de Bogdan s\ se ling\ pe degete de c`t de bun i se

p\ru dineul lui Barnes. Un f`s cu preten]ii, un sufleu r\suflat, o

gogoa[\ umflat\, un rateu plicticos [i pedant. Astfel ne-am [optit

`n barb\, cu obid\ acrit\, la ceas t`rziu de am\real\.

{i-am ]inut-o a[a gaia-ma]u pre] de aproape o lun\. P`n\ c`nd,

cine [tie de ce, un aghiu]\ al `ndoielii ori `nsu[i anghelul re-

mu[c\rii, ne puse din nou cartea lui Barnes sub lupe. {i ce s\

vezi? Ca prin farmec, Pedantul ne prinse `n mreje [i ne t\ie ma-

caroana. I-am sorbit cele 17 por]ii [i ne-am topit de dragul lui ca

o ciocolat\ pe aburi. C`nd l-am prins cum g`ngure[te ca un pui

gola[ „~n buc\t\rie s`nt un pedant anxios“, ne-au cov`r[it toate

amintirile [i brusc ne-a venit a scoate din congelator autofic]ionul

culinar la care bibilim de-o via]\. Abia a[a, vorba savan]ilor, com-

pasional, proiectiv, empatic, nu l-am mai putut l\sa pe Barnes

din m`n\. C\ci ni s-a deslu[it cu `nduio[are z`mb\rea]\ tot: de ce

st\ el ca liliacul ag\]at de re]ete, de ce recunoa[te c\, de fapt,

nu-i `n largul lui prin buc\t\rie [i c\ n-are imagina]ie, numai c\

moare dup\ laude, de ce `[i r\sfa]\ prietenii, dar mai ales pe Cea

Pentru Care, cu pr`nzuri [i cine, de ce are curajul s\ discute des-

chis problema cepei („feliem sau toc\m“), de ce ]ine `n cas\ vreo

sut\ de c\r]i de bucate, de ce `l iube[te pe maestrul Pomian, au-

torul Buc\t\riei `n 10 minute, de ce `ng\duie bl`nd orice rateu din

tigaie. {i ce-am desprins? 1. C\ Pedantul nu-i nici pe departe

b\rbatul visurilor noastre, 2. c\, `n schimb, `ntotdeauna ne-am

dorit s\ fim Pedanta din buc\t\rie, 3. dar [i Cea Pentru Care, 4.

c\ Bogdan nu-i fraier.

Casiana  IONI}|

LAMERICA

E mai mult dec`t poezie,
e matematic\
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Apocalitrica dup\
1 Mai
Unii cet\]eni planetari s-au apucat s\ construiasc\ secte dup\

ce-au b\ut prea mult\ bere [i-au avut viziuni apocaliptice privind

prin fundul sticlei. O revela]ie dintr-asta am avut [i eu, zilele tre-

cute. Nu mi s-a tras de la bere, ci de la prea mult uitat la televi-

zor de 1 Mai. {i asta pentru c\, la ce-am g\sit prin audio-vizua-

lul nostru drag, a[ putea oric`nd s\-i scriu lui Diaconescu, iar el,

b\iat finu], s\ m\ invite `n studioul s\u nedecomandat. S\-i scriu

c\ am g\sit explica]ia pentru care românul se duce la b\ut [i

m`ncat `n s`nul Mamei Naturi, cum se i]e[te vreun prilej de s\r-

b\toare. S\-i povestesc c\ mi s-a ar\tat, `n vis, Elena Ceau[escu,

de exemplu, care mi-a spus cum, atunci c`nd eram mici, a[a-zi-

sele vaccinuri obligatorii nu erau f\cute cu scopul de a ne pre-

veni de nu [tiu ce boli, ci cu ]inta clar\ de a ne inocula, ireversi-

bil, dependen]\ de mici [i bere.

Asta e concluzia la care po]i ajunge `n seara de 1 Mai, dup\

ce, pe tot parcursul zilei, ai v\zut la teve c`t\ „iarb\ verde“ i-a

crescut pe piept ]\ri[oarei noastre dragi [i c`]i domni [i c`te

doamne se duc s-o viziteze, `n cel mai ipocrit demers posibil

pentru fiin]a uman\. „M\ duc s\ petrec `n natur\“, cam asta ]i-ar

zice orice român fugit cu Dacia lui de-acas\, cu gr\tarul `n[uru-

bat pe m`na st`ng\ [i baxul de bere `nfiletat `n dreapta-i. Nu a

fost jurnal de sear\ care s\ nu ilustreze – [i foarte bine c-a

f\cut-o! – sim]\m`ntul profund al homo pet-usului, acea fiin]\

uman\ care duminica `njur\ sistemul `n timp ce sparge semin]e

la Steaua – Rapid, iar lunea se arunc\-n primul lumini[ din apro-

pierea ora[ului unde st\.

Antena 1, Pro TV, TVR-ul [i toate celelalte canale aici ar fi tre-

buit s\-[i trimit\ coresponden]ii de r\zboi. S\-l v\d pe Adelin

Petri[or cu vest\ antiglon], transmi]`nd din spatele frontului de

fum ie[it din gr\tare. S-o urm\resc pe Cristina Liberis `mbrobodi-

t\ cu voalul islamic, relat`nd la umbra protectoare a unei hidrobi-

ciclete, timp `n care copchila[i nuzi fac pipi `n lacul albastru-gal-

-ben-verzui, unde, ca efect, a ap\rut probabil noua specie de

pe[ti-vezic\. S\-i aud vocea de AK-47 a lui C\t\lin Radu T\nase,

r\p\ind prin satelit de la locul `n care grupurile de m`rli]i [i ma-

neli]i arunc\ unii-n ceilal]i cu h`rtii [i sticle goale.

Ce „r\zboiul lumilor“, care „ciocnire `ntre civiliza]ii“, ce „scut

anti-rachet\“, ce probleme globale ale omenirii, care terori[ti, care

ax\ strategic\, domnule pre[edinte? Poporul dumneavoastr\ nu

se ocup\ cu [ahul geopolitic, nada integrare, nema NATO, popo-

rul [i-a tras propriul Golden Blitz, unde se duce c`nd are chef [i

timp dat prin lege, de unde pleac\, dac\ asta-i pohta ce-a poh-

tit-o, chiar [i cu 2 la mie la volan. Globalizare? Ntzzz! Axa Wa-

shington-Londra-Bucure[ti? Ei, a[! Poporul, domnu’ pre[edinte,

s-a `nscris perfect pe Axa Bergenbier-Kosarom-Cris-Tim. {i, da-

c\ se sup\r\, ̀ [i ia [i BMW: Bere, Mici, Winchester (c\-s, cic\, mai

ieftine). P\rerea sa!

carte

Cel mai bine a fost anul acesta,
c`nd 1 Mai a venit la o s\pt\-
m`n\ dup\ Pa[te. Frigiderele
`nc\ mai colc\iau de drob [i ou\
fierte, toate produse ale unui
sistem cre[tinesc lipsit de comu-
nicare, `n care mamele nu `n]e-
leg c\ `ntr-un stomac greu
`ncercat de samahoance [i tes-
covin\ este practic imposibil s\
g\se[ti loc pentru combustibil
solid. Nu reu[esc niciodat\ mai
mult dec`t s\ beau zeama de la
friptura de miel, asta dac\ e f\-
cut\ `n vin. ~n concluzie, freci
cozonacii de cantul mesei, s\ se
duc\ verdele de pe ei, gole[ti
frigiderul [i fuga la gar\. Nea-
p\rat s\ ai la tine cinj’ de mii,
pentru ]ig\ri, ca s\-i po]i sufla
victorios fum `ntre felinare na-
[ului `n momentul `n care,
d`ndu-[i seama c\ se afl\ `ntre
30 de golani cu ochii tulburi ho-
t\r`]i s\ ajung\ la mare cu trenul
lui, se va preface foarte gr\bit [i
va uita total de bilete. Iar tu,
]an]o[, s\ strigi dup\ el c\ dac\
se `ntoarce `l arunci din tren. Pe
urm\ sco]i briceagul [i scrije-
le[ti numele gagicii, al echipei
preferate [i, cu un font c`t mai
mare, centrat [i bolduit, eternul
[i obligatoriul P..A (n.a. – a se
citi pula). Urmeaz\ instruc]ia
cu cei din compartimente [i sem-

nalul de alarm\. Statistic vor-
bind, cam at`t ai timp s\ faci `n
trenul fericirii.

Ajungi la mare [i te pi[i pe
peron, relaxat, poate [i din ca-
uz\ c\ tipa dup\ care ai aruncat
teni[ii pe geam `n Tecuci nu a
catadicsit s\-i aduc\ `napoi cu
scuzele de rigoare, iar rinichii
acuz\ frig [i bere proast\. Le
dai un pumn [i `]i conduci
[leahta spre plaj\, instinctual,
ca ni[te pui de ]estoas\ de Gala-
pagos proasp\t ecloza]i [i be]i.
Foamea te trimite spre primul
magazin alimentar, unde, surpri-
z\! V`nz\toarea vrea bani. Ce
chestie, [i tu vrei bani. Totul e
s\ g\se[ti o bordur\ ascu]it\ de
care s\ spargi casa de marcat...

Mam\, ce bine s`nt antrena]i
masca]ii \[tia. Ne-au spart fe]e-
le de parc\ am fi fost de carton.
Arunca]i `n dub\ ca ni[te saci de
cartofi, ajungem acolo unde de
peste cinci ani ne petrecem ziua
de unu mai – arestul poli]iei. ~n
lini[te [i cu oasele rupte, ne fe-
licit\m [i ne pup\m, f\r\ prea
multe `mbr\]i[\ri, c\ tare mai
doare. Am auzit c\ s`nt unii ca-
re chiar ajung pe plaj\. Ce fra-
ieri! Las c\ la anu’ mergem [i
noi. Le lu\m obeliscu’ [i-l plan-
t\m l`ng\ cortul nostru.

Bobi

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
de ION  BARBU

Florin  L|Z|RESCU  (flazarescu@yahoo.com)

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Nici nu mai [tiu unde
Top`rceanu poveste[te
prima reac]ie pe care a
avut-o de la un cititor.
Cizelase, dup\ `ndelungi
fr\m`nt\ri lirice, dou\
versuri care-i sunau
cristal [i ardea de
ner\bdare s\ nu le ]in\
doar pentru el. A tras
deoparte un coleg de
clas\ [i, emo]ionat, i-a
recitat proasp\ta
crea]ie: „S\ri]i cu to]ii
fra]i români/ S\ d\m
n\val\ `n p\g`ni...“.
Reac]ia colegului a fost
de-a dreptul
surprinz\toare, dar nu `n
sensul a[teptat de
artist: „Ce-mi dai s\ nu
te spun lu’ domnu’?!“.

Am p\]it-o [i eu cu una dintre
primele crea]ii, o poezie de vreo
dou\ strofe, dedicat\ tovar\[ului
Nicolae Ceau[escu. Cum tova-
r\[ul nu era prin preajm\ s\ i-o
recit, m-am dus m`ndru, ca o
g\in\ care abia ouase, la mama.
„Cine te-a pus s\ scrii asta?“,
m-a `ntrebat `ncruntat\. „Ni-
meni – am r\spuns eu,
`nfoindu-m\ `n pene. A[a mi-a
venit.“ M-a apucat de bra], mi-a
aruncat o privire confiden]ial\,
din aia, „r\m`ne `ntre noi“, com-
pletat\ de o interdic]ie verbal\:
„S\ n-o mai spui nim\nui!“.
Cenzura a func]ionat. Nu mi-a
mai venit niciodat\ s\ scriu a[a
versuri m\re]e tovar\[ului Nico-
lae Ceau[escu.

De altfel, `n parantez\ fie
spus, mama [i-a p\strat spiritul
critic [i ast\zi, coment`ndu-mi
la rece fiecare articol. Ultima
discu]ie la tem\ am avut-o `n
weekend, st`rnindu-mi un fel de
gelozie: „~mi place foarte mult
rubrica lui Savitescu din «Su-
pliment...»“. „Dar a mea nu?!“
„Ei, [i-a ta.“ Sper s\ n-o fi zis
doar a[a, din sentimente prea
materne.

Dar, revenind la contactul
meu cu publicul cititor, prima
mare victorie am purtat-o prin
clasa a cincea, c`nd am avut de
f\cut o compunere `n care s\
dezvolt o `nt`mplare povestit\ la
rubrica din ziar „faptul divers“.
Am g\sit o istorioar\ gen Sur-
prize-Surprize, cu un copil or-
fan care-[i reg\se[te mama dup\
dou\zeci de ani, [i am tr`ntit o
telenovel\ de vreo zece pagini.
Aproape c\ am smuls lacrimile
colegilor de clas\. Cel mai mult
m-a impresionat c\, dup\ ce am
terminat de citit compunerea, au
urmat c`teva momente de lini[te.

A[tept`nd  s\  fiarb\  
„supa  salvatoare“

De c`nd cu Internetul, cu adresa
mea de mail postat\ la rubrica
din „Suplimentul de cultur\“,
p\strez un contact aproape ne-
`ntrerupt cu mul]i dintre cei ca-
re m\ citesc. Primesc [i critici,
[i laude, [i mesaje precum aces-
ta: „Articolul t\u mi-a atras a-
ten]ia `n timp ce cur\]am car-
tofi, pentru a preg\ti prima mea
sup\ de legume... Tocmai m\
`ntrebam... «De ce mi-a oferit

mama drept suport pentru cojile
de cartofi un ziar pe care, de
obicei, c`nd `l folose[ti `n felul
acesta `l deschizi chiar la mij-
loc?»... A[tept`nd s\ fiarb\
«supa salvatoare», am hot\r`t s\
citesc articolul cu pricina s\ v\d
ce-i cu el... L-am citit, mi-a tre-
zit interesul [i am zis... «Ia s\
v\d cine scrie [i ce e cu ziarul
\sta»... A[a am descoperit c\
autorul nu `mi este complet
str\in [i am descoperit [i un ziar
de a c\rui existen]\ nu [tiam, pe
care mi-ar pl\cea s\ `l citesc `n
mod constant“.

~n timp, am ajuns la conclu-
zia c\ cititorul ideal e p`n\ la ur-
m\ cel necunoscut, cel care ca-
re te cite[te f\r\ prejudec\]i, ju-
dec`ndu-te `n t\cere, interesat s\
vad\ „ce mai zice lumea“ – fie
ea cultural\ sau politic\ –, indi-
ferent dac\ st\ relaxat `n fotoliu
sau dac\ preg\te[te o sup\ de
legume. ~n]eleg c\ `ncep`nd cu
acest num\r, la cele paisprezece
mii de exemplare de p`n\ acum
ale „Suplimentului de cultur\“
se adaug\ alte treizeci de mii
destinate cititorilor „Gazetei de
Sud“. Mai mul]i ochi care pri-
vesc aceea[i echip\. Drept ur-
mare, m\ folosesc de ocazie pen-
tru a-i saluta [i pe cititorii necu-
noscu]i din Oltenia.

1 MAI frumos ca altul

Cititorului ideal de la Sud



„Faptul c\ scriu aici [i n\p`rlesc `mi prelunge[te
via]a“, declar\ T.S. Khasis, t`n\r poet rezident `n
Lipova, la Arad, `n recentul s\u volum Arta
scalp\rii, ap\rut anul trecut la Editura Vinea.
Poezia sa este una care, alimentat\ de lecturi
consistente (bine ascunse `n subtext, doar
„poemul cu sconc[i“ al lui Robert Lowell este
men]ionat), `[i p\streaz\ originalitatea, reu[ind
s\ edifice, cu mijloace proprii, dar educate, un
univers extrem de bine articulat [i o formul\
liric\ dintre cele mai conving\toare `nt`lnite `n
ultimii ani la noi.

Lucrarea evoc\ influen]a pe care a avut-o postmodernismul `n studiile antropologice, combin`nd de-

construc]ia lui Derrida cu analiza de discurs inspirat\ de Foucault. Postmodernismul `n antropologie

a demonstrat faptul c\ alteritatea cultural\ poate fi pus\ `n eviden]\ doar de experien]ele creative pe

teren, `nso]ite de tehnici textuale imaginative.

Postmodernismul a furnizat un orizont, un limbaj, un set de tehnici de analiz\ critic\ aplicabile `n do-

meniile cele mai diverse, postul`nd revizuirea `n esen]\ a culturii moderne. „Demontarea“ ordinii mo-

dernului a n\scut contradic]ii, post-modernismul supun`ndu-se provizoriului [i relativului. Limitarea la

analiza textual\ [i c\derea `n estetism au impus diferen]a [i dezacordul la nivel de principiu, pun`nd

`n eviden]\ epuizarea resurselor sale creative. De[i la origini era o disciplin\ deschis\ c\tre `mpru-

muturi teoretice, antropologia cultural\, `n momentul `n care obiectul ei tradi]ional - omul „primitiv“ [i

arhaic - a `nceput s\ dispar\ de pe scena istoriei, a devenit mai pu]in capabil\ s\ interogheze noile

forme de alteritate.

Din cuprins: R\d\cinile filosofice ale postmodernismului • Configura]ii sociale [i culturale ale postmo-

dernului • Schi]\ a antropologiei culturale moderne • Antropologia postmodern\

Gabriel Troc, Postmodernismul `n antropologia cultural\, Hors collection,

Editura Polirom, 360 de pagini, 22.90 RON

22  decembrie
abbsurdica (09:14:40): am mincat ce-am apucat
hobbitul (09:14:47): Ba!
abbsurdica (09:14:55): si am transpirat
hobbitul (09:14:57): Tu maninci orice pe brinci!
hobbitul (09:15:23): Ei?
abbsurdica (09:15:29): ioi
abbsurdica (09:15:41): cu proteza dintre stinci
hobbitul (09:15:50): ishtenem, ishtenem
hobbitul (09:15:58): ce e ishtenem, bre?
abbsurdica (09:16:08): Dumnezeul meu!
hobbitul (09:16:42): A, tzin minte din copilarie, de la Ciceu... unde-am
copliarit la greu!
abbsurdica (09:17:02): si-ati copilarit mereu?
hobbitul (09:17:26): Da, copilasec shi acu..
hobbitul (09:17:40): copilaresc
hobbitul (09:23:21): Cozonac taiat in doua
hobbitul (09:23:30): da-ne noua, da-ne nou
abbsurdica (09:23:47): astazi ninge, maine plou
hobbitul (09:23:51): Ce, iar ai taiat?
abbsurdica (09:23:57): un „a“
hobbitul (09:24:29): Poimiine pe cimp se oua
hobbitul (09:24:38): babele!
abbsurdica (09:25:03): si ne spun noua
abbsurdica (09:25:05): ca
hobbitul (09:25:19): Nu mai e dumineca!
abbsurdica (09:26:10): nu ne mai cumineca
hobbitul (09:26:38): Tre ceva cu mineca
hobbitul (09:26:44): Fa tu!
abbsurdica (09:27:13): cu „i“, sau cu „i“?
hobbitul (09:27:18): Mineca de la haina, bre!
hobbitul (09:28:48): Cine te adulmeca prin mineca?
hobbitul (09:28:57): Asta e ghicitoare!
abbsurdica (09:30:08): o panica?
hobbitul (09:30:45): Uite ca/ Nu mai ai o mineca!
abbsurdica (09:30:48): o harnica paharnica?
hobbitul (09:30:51): Ce te faci?
abbsurdica (09:31:23): cer saci
hobbitul (09:31:30): De unde?
abbsurdica (09:32:19): de unde se vine pe unde
hobbitul (09:32:28): O!
hobbitul (09:33:04): Ba, da Tatiana numai vine!!!
abbsurdica (09:33:17): si se baga-n fund de lac, fix in rac
abbsurdica (09:33:33): e-n urechea de la ac
hobbitul (09:34:01): Mie-mi vine sa ma cac!!!:(
abbsurdica (09:34:09): cozonac?
hobbitul (09:34:24): Ar fi bine, ar fi lux!
abbsurdica (09:34:55): la reflux
abbsurdica (09:35:47): sa ne cacam cozonax
hobbitul (09:35:50): Cu fusta-n flux shi in reflux/ Trecea pe strad-o
dama lux!
hobbitul (09:36:16): Ce e aia cozonax?
abbsurdica (09:36:59): ce se fax de sarbatorix
abbsurdica (09:37:15): si noi ii mincam cu sporx
hobbitul (09:37:47): Ii roadem pin la cotorx?
abbsurdica (09:37:53): pot sa vi-i trimit prin fax

Va urma

Doris Mironescu
Khasis practic\ [i el, precum
destui dintre colegii de gene-
ra]ie, biografismul autenticist,
pe filier\ american\. Poezia
sa este, `n mare parte, istoria
vie]ii personale a poetului,
transformat\ `n „praf [i pul-
bere“ printr-o rostire necru-
]\toare, f\r\ rezerve, f\r\ pu-
dori. T`n\rul scriitor din Li-
pova are ce povesti: istoria
unei familii destr\mate, cu
figura amenin]\toare a tat\-
lui atunci c`nd „avea proble-
me la unitate“, cu dispari]ia
traumatizant\ a mamei („du-
rerea s-a extins treptat/ c`nd
n-am mai m`ncat ciorbele ei/
c`nd n-am mai avut bani de
]ig\ri scumpe/ de casete cu
slayer [i faith no more/ c`nd
nu mai era cine s\ dea [pag\
la [coal\“), cu nebunia fra-
telui, transmis\ subtil [i a-
supra celui care trebuie s\
poarte povara lucidit\]ii („ul-
tima lui not\ zicea c\/ AL
{APTELEA AN DE SCHI-
ZO/ CELE ZECE PO-
RUNCI NU POT FI ~N-
DEPLINITE/ FERESTRE-
LE DE LA PRIMUL SA-
NATORIU ERAU/ CA LA
ANIMALELE DE PRA-
D| ST~ND LA P~ND|//
am folosit o vreme foaia ca
semn de carte“), cu iubita
fugit\ de s\r\cie `n Vest
(„doi ani la r`nd am trimis
scrisori/ tipei pe care o

iubeam/ am r\mas cu creierii
vrai[te/ ea a r\mas `n austria/
`mi d\ mesaje cam o dat\ pe s\p-
t\m`n\“). Toate acestea `i `n-
g\duie poetului, `n cadrul unui
volum foarte unitar, o mare varie-
tate tematic\, trec`nd de la elegia
erotic\ (sau cum ar mai putea fi
ea numit\ ast\zi) la poezia vie]ii
irosite a unui b\tr`n: „`ntr-o or\
tre’ s\ despoi o co[ar\ de po-
rumb/ `n vreme ce bunu-meu za-
ce `n pat [i/ nimic nu-l mai poa-
te sc\pa/ ultimele zile dintr-o
via]\ c\lcat\ de ne[ans\/ ca a-
t`tea altele/ din care nu vor r\-
m`ne vorbe de duh/ `n/ care nu
au fluturat e[arfe multicolore/ cel
mai bun lucru pe care l-a[ putea
face pentru el/ ar fi s\ scriu o
pagin\ despre `nsu[irile/ cre[-
tine ale unui cal de trac]iune“.

Dac\ n-am avea de-a face cu
poezie adev\rat\, a[a cum e ca-
zul `n volumul Arta scalp\rii,
un astfel de repertoriu `nc\rcat,
aproape neverosimil (de[i, se
pare, dureros de exact), [i-ar
pierde orice con]inut [i orice
drept la empatie din partea citi-
torului. Expunerea propriului
craniu jupuit nu ]ine loc de ma-
nifestare artistic\. Jupuirea tre-
buie s\ se fac\ cu oarecare teh-
nic\, cu o bun\ cunoa[tere a re-
gulilor acestei arte masochiste,
care s-o absolve de acuza]ia in-
decen]ei. Dar la fel de indecent\
ar fi o perfect\ `nstr\inare de
calitatea uman\ a experien]elor
evocate `n versuri. Scalparea nu
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carte printre r`nduri

Lucr\ri premiate `n cadrul concursului de debut „Ioan Petru Culianu“ pe 2005

Un artist al scalp\rii: T.S. Khasis

T.S. Khasis, Arta scalp\rii

Editura Vinea, Bucure[ti, 2005



trebuie s\ se transforme `n act
gratuit. Cel scalpat trebuie s\
sufere, altfel publicul va pleca
nemul]umit de la spectacol. Un
perfect echilibru trebuie g\sit
`ntre exigen]a spectatorului str\-
in `n fa]a unei manifest\ri tea-
trale care nu `l prive[te `n mod
direct [i urletele artistului care
practic\, pe scen\, arta ecor[eu-
lui asupra lui `nsu[i.

Traduc`nd toate acestea `n
cuvinte omene[ti, este vorba de-
spre a dubla autenticismul rela-
t\rii cu o bun\ [tiin]\ a versului.
Autenticitatea este totu[i un e-
fect de limbaj. M\ tem c\ mul]i
dintre poe]ii de azi, mai ales
dintre cei tineri, consider\ c\
violen]a imaginii r\scump\r\
s\r\cia imagina]iei [i inteli-
gen]ei artistice. ~n contextul
contemporan, volumul lui T.S.
Khasis se distinge de departe, el
reprezent`nd, al\turi de C`ntece-
le eXcesive ale lui Dan Sociu,
poate cea mai `nsemnat\ reu[it\
a poeticii biografiste la noi, gra-
]ie unei bune adecv\ri a mate-
riei poetice la rigorile textului
liric anno 2000. Dar, dac\ la
Sociu se poate `nt`lni o varietate
(poate derutant\) de registre,
Khasis insist\ cu folos `ntr-o di-
rec]ie care, nu m\ `ndoiesc, `l va
consacra dup\ cum poezia sa
merit\.

Sf`r[eala
care  nu  se  mai  opre[te

Volumul Arta scalp\rii apare ca
un lung poem `n 36 de p\r]i,
scrise `ntre februarie [i septem-
brie 2005 (cu notarea scrupu-
loas\ a datei, care la un moment
dat segmenteaz\ o fraz\ `n do-
u\, semn c\ versul a fost scris
c\lare pe miezul nop]ii – iat\
autenticitatea), de aproape 80 de
pagini, a c\rui unitate compo-
zi]ional\ se v\de[te `n mai mul-
te feluri. Mai `nt`i, prin „po-
veste“, care este spus\ „pe s\-
rite“, cu multe `ntreruperi [i re-
veniri. Apoi, printr-o orchestra-
re muzical\ de motive poetice [i
obsesii cinematografice sugesti-
ve, f\c`nd parte dintr-un discurs
oblic despre violen]\, durere sau
gol sufletesc: „[tii/ cred c\ am
nevoie de o b`t\ de baseball/
mi-ar face bine s\ m\ plimb pe
str\zi/ cu o b`t\ de baseball pe
um\r“. Revenirea imaginii `n di-
ferite contexte, la fel de sec-a-
menin]\toare, contribuie la pre-
cizarea unui arsenal imagistic
specific, original. Khasis se pri-
cepe s\ construiasc\ o imagine

[i s-o `n[urubeze `n mintea citi-
torului s\u prin specularea `n
sens aberant a unui detaliu apa-
rent inofensiv. De pild\, obligat
de poli]ia comunitar\ s\ cure]e
parcul ora[ului, poetul se vede
confruntat cu ceea ce ar fi deve-
nit, la al]i autori, un miracol
fransican. ~ns\ `n Lipova mira-
colele nu `[i g\sesc locul: „a-
poi a aterizat o pas\re mic\ pe o
banc\ [i imediat/ a venit o fe-
meie s-o hr\neasc\/ firimituri
de p`ine vreo dou\ felii/ dup\ ce
femeia a plecat/ a trebuit s\ m\-
tur [i firimiturile [i pas\rea mic\/
[i am m\turat“.

Exist\ `n aceste versuri ale
lui T.S. Khasis ceva (miracolul
anulat, gra]ia `nlocuit\ cu leha-
mite, blocajul mental, afazia
transformat\ `n manier\ expre-
siv\) care, a[a cum s-a remar-
cat, aminte[te de „poemele `ntre
paranteze“ ale lui Constantin A-
cosmei. Dar dac\ la poetul ie-
[ean parcimonia expresiei mer-
gea p`n\ aproape de pragul t\-
cerii, ar\deanul posed\ o volu-
bilitate amar\, care face ca dis-
cursul poetic s\ continue, g`tuit,
la nesf`r[it, f\r\ ca asta s\ anu-
leze `n vreun fel impresia domi-
nant\ de sf`r[eal\. Foarte dese
s`nt, `n poemele lui Khasis, fra-
zele eliptice, tr\d`nd o g`ndire
`n suferin]\, aflat\ `n lupt\ cu
lumea: „ast\zi s`ntem `n 06.
08.2005 – de ce?“ sau: „m-am
`ncurajat ating`nd obiectele/ am
desenat un hot-dog pe fa]a de
mas\/ m-am rugat de `ngerul
personal de dou\ ori `n juma’ de
or\/ s\ intervin\ s\ intervin\/
am schimbat mesaje cu v. leac/
[i c`nd `n a.m. c`nd `n p.m./
am/ f\cut/ fa]\“. Caracteristic
pentru aceast\ manier\ mi se
pare un vers con]in`nd [i obsesia
maniacal\ pentru ore exacte [i
pl\cerea detaliului kinestezic i-
nutil [i, mai ales, oprirea suges-
tiv\ a discursului poetic `ntr-un
punct nepermis, cu operarea u-
nei `ndr\zne]e amput\ri a enun-
]ului, de o mare for]\ de suges-
tie: „stau cu coatele pe mas\ la
2.40 a.m./ [i `ncerc s\ `nving“.

O  poezie  scris\
`n  ciuda  poeziei

Din aceea[i familie poetic\ fac
parte versurile `n care Khasis
„cretinizeaz\ limbajul“, f\c`n-
du-l s\ func]ioneze `n mod para-
doxal, sfid`nd logica [i, pe alo-
curi, bunul sim] gramatical:
„[tii/ c`nd inima mea senza]io-
nal\ `[i face loc/ se aprind deo-

dat\ sute [i mii de becule]e“.
Versurile acestea, aber`nd con-
trolat, `n maniera naumian\, ex-
prim\ o stare de spirit caracte-
ristic\ `ntregului volum: sen-
za]ia de sf`r[eal\ [i elanul nejus-
tificat, oprit la jum\tate („satur-
day-/ la fereastr\ ron]\i dus de
val o buc\]ic\ de napolitan\“),
extazul autoprovocat („singur
frunz\resc un okm/ dup-un mi-
nut for]ele mele domestice-s
prelinse pe covor“) [i mica reve-
la]ie, `ngopat\ sub valuri de
plictis („`mi place cum intr\ lu-
mina prin storuri/ intr\ at`t c`t
s\ nu clachez“). Individul care
vorbe[te astfel se prezint\ ca un
`nvins, av`nd decen]a de a nu
acuza vreun Dumnezeu pentru
propria nefericire, nici societa-
tea româneasc\ de tranzi]ie, ci
refugiindu-se la nesf`r[it `n pro-
pria lume s\r\c\cioas\, col]u-
roas\, dar at`t de conving\toare
poetic. Eroul `[i declar\ apatia,
lipsa de interes pentru orice
form\ de compasiune, de conso-
lare, suger`nd existen]a unui
conflict cu sine `nsu[i pe care
nu [tie cum s\-l `ncheie: „pe o
str\du]\ am realizat c\ nu mai
am rezerve/ antipatii sau puter-
nice porniri de solidaritate/ `n
schimb o pa[nic\ lumin\ de cu-
loarea caramelului se/ revars\
din vitrine/ un corp difuz `m-
pr\[tiind am\r\ciune s\ zicem
c\/ eram aproape de-o-mp\care
m\rea]\ cu mine `nsumi m-a[ fi/
decorat pentru asta mi-a[ fi adus
omagiu/ dar nu/ mie `mi trebu-

iau finisaje afective tencuieli
mentale `n/ drumul glorios c\tre
marea final\“.

Ce iese de aici? O poezie bi-
ne condus\, cu foarte pu]ine
momente de tonus mai slab, a-
colo unde ideea e exprimat\
prea explicit, cu un patos care
nu-i al lui Khasis („`nger `n-
gera[ te doare-n cot/ de mine?
dac\ da `]i voi/ scrie sute de ver-
suri cu rim\/ sentimentele mele
condimentate se vor pr\v\li pes-
te-o/ omlet\ cu [unc\“). ~n a-
far\ de asta `ns\, un poet `ntru
totul remarcabil, al c\rui apa-
rent laconism d\ na[tere la tropi
ingenio[i, surprinz\tori. Ulti-
mul text din volum, de pild\,
construie[te, parc\ la `nt`mpla-
re, din cioburi de imagini apa-
rent nesemnificative, un poem
care reafirm\ a[ezarea `n r\sp\r
cu lumea, poza autenticist\, de
dezmo[tenit, at`t de frecventat\
de poe]ii tineri, dar care se po-
trive[te la prea pu]ini dintre ei:
„(25 sept. 2002)/ laura stoarce
rufe/ minicascade de spum\ [i
detergent/ o fac s\ t`njeasc\/
probabil se g`nde[te la anna ka-
renina/ cu ligheanul `n bra]e cu
p\rul str`ns la ceaf\/ preg\tit\/
pentru un suicid `n gara din rad-
na// i-o spun// s-ar zice c\-]i
pierzi min]ile dragule// apoi pu-
ne rufele la uscat/ blugii mei cu
[li]ul spre r\s\rit“. O poezie ex-
celent\, ce impune un poet con-
sistent, de urm\rit cu aten]ie `n
continuare...
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TELENOVELA  NOVA

printre r`nduri carte

interviu 

Lansare de carte – cel mai
recent roman al Florinei Ilis

Editura Cartea Româneasc\
v\ invit\ la lansarea romanu-
lui Cinci nori colora]i pe ce-
rul de r\s\rit de Florina Ilis.
Evenimentul va avea loc `n
prezen]a autoarei, miercuri,
10 mai, ora 17.00, la Muzeul
Literaturii Române. Despre
carte vor vorbi Nicolae Ma-
nolescu, pre[edintele Uniunii
Scriitorilor din România, [i
Carmen Mu[at, redactor-[ef
al revistei „Observator cultu-
ral“. Moderator: Oana
Boca, [efa Departamentului
de Promovare [i Rela]ii cu
Presa al Editurii Polirom.

Volumul constituie o analiz\ a reprezent\rilor moderne asupra

mor]ii, v\zute `ntr-un accentuat contrast cu perspectivele epocilor

anterioare. Ruptura cu reprezent\rile arhaice ori medievale e con-

densat\ `n opozi]ia dintre moartea-prag, transpus\ `ntr-un discurs

coerent despre Lumea de Dincolo, [i moartea-neant, pentru care

aceasta r\m`ne mut\, dintre for]a unui sistem religios dominant [i

relativismul determinat de existen]a unor sisteme concurente de

reprezentare a mor]ii, devenite obiect de studiu (multi)cultural. De

aici polemica permanent\ pe care o poart\ autoarea cu moartea

subiectiv\ [i, `n acest sens, „bun\“ a modernului. Dimpotriv\, con-

fruntat cu imposibilitatea de a g`ndi coerent moartea [i cu dispari-

]ia oric\rei re]ete conving\toare de savoir mourir, omul modern e

constr`ns s\ o `nfrunte av`nd la dispozi]ie doar propriile-i resurse, de

cele mai multe ori prea pu]in eficiente.

Adela Toplean, Pragul [i neantul. ~ncerc\ri de

circumscriere a mor]ii, Hors collection,

Editura Polirom, 304 pagini, 19.80 RON

Lucr\ri premiate `n cadrul concursului de debut „Ioan Petru Culianu“ pe 2005

Studiul prezint\ diversele aspecte ale raporturilor dintre spa]iul ro-
mânesc [i `ndep\rtata Indie: de la c\l\toriile medievale la atrac]ia
romantic\ pentru Orient, de la imaginea Indiei la indologie, de la
situarea ambigu\ a românilor `ntre „Orient“ [i „Occident“ la consi-
derarea lor ca obiect al orientalismului, `n prima jum\tate a secolu-
lui al XIX-lea. Pretextul c\r]ii este boierul moldav Alecu Ghica, fu-
git `n India c\tre mijlocul secolului al XIX-lea [i descoperit ulterior
ca „bramin“ `ntr-unul dintre cele mai importante centre ale hinduis-
mului.

Din cuprins: Cazul „braminului“ Ghica • Românii `n istoria drumu-
lui spre India • Avatarele unui aventurier: „contele“ Alexandru Ghi-
ca • Istoria unei ocult\ri • Imaginea Indiei `n cultura român\ la
`nceputul secolului al XIX-lea • Coliba filosofului indian • La por]ile
Orientului

Liviu Borda[, Iter in Indiam. Imagini [i miraje indiene `n drumul

culturii române spre Occident, cuv`nt `nainte de Radu Bercea,

Hors collection, Editura Polirom, 512 pagini, 27.90 RON

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

(cap.  XXIII)

E greu s\-]i retu[ezi toaleta

`n public. De-aia,-n schimb, toaleta

are oglinzi. E drept: nu po]i

s\ te ascunzi `n ea de to]i, –

de toate,-n cazul c\ e[ti doamn\,

iar celelalte te condamn\

c\ te boie[ti sub becul cel

mai bun, c\ faci exces de zel

pudr`ndu-te, c\ ba `]i ]ugui,

ba-]i `ntinzi buzele, c\ ugui

ca porumbi]ele `n rut,

c\ ]i-ai da `ns\]i un s\rut,

de n-ar holba at`tea ochii

la tine, care-]i dai cu Fiocchi

asemeni unor solzi sau praf

de fluture dermatograf,

pe strea[ina [i tivul pleoapei...

Ajung\-]i, Jeano, ochiul apei

oglinzii pudrierei mici

pe care-o po]i deschide,-aici

[i-acum, c`nd na[a, cu aliura-i

mar]ial\,-]i pip\ie paliura [sic!]
[i ]i-o `ndreapt\, c`t de c`t, –

d`ndu-[i, apoi, pe propriu-i g`t,

cu pudr\, ca [i pe figur\;

pentru ca, ajung`nd la gur\,

s\-[i dea pe buze cu ruj gras,

dup\ ce [i le-a lins [i tras

de col]uri, `ntr-un scurt asediu,

cu degetele-i prim [i mediu.

T.S. Khasis [i Vasile Leac



„«Pledoaria mea pentru
poezie» am vrut s\ fie

pe c`t de haioas\,
pe at`t de serioas\“

„«Pledoaria mea pentru
poezie» am vrut s\ fie

pe c`t de haioas\,
pe at`t de serioas\“

Interviu realizat de Robert B\lan

Ce con]ine Lucr\ri `n verde sau Pledoa-
ria mea pentru poezie?

Mai `nt`i s\ v\ spun c\ prima parte a titlului,
Lucr\ri `n verde, trimite la lucr\rile cu ace-
la[i nume din viticultur\. Mai s`nt „lucr\rile
`n uscat“, atunci c`nd, pe timp de iarn\, se
`ngroap\ via ca s\ fie protejat\. Eu cred c\
vremea `ngrop\ciunii, a pietrelor tombale a
trecut, c\ a venit vremea lucr\rilor `n verde,
a dezgrop\rii „vi]ei-de-vie“: a poeziei celei
uitate, a poe]ilor despre care cei mai mul]i nu
mai [tiu nimic, a valorilor care ]in de via]\, a „cul-
turii bucuriei“, cum `mi place mie s\ spun.

Totul a pornit acum c`]iva ani, c`nd a tre-
buit s\ ]in un semestru `ntreg seminarii de-
spre poezie la cursul altcuiva de literatur\
postbelic\. Atunci mi s-a confirmat ceea ce
[tiam de mult, c\ oamenilor nu le place po-
ezia, pentru c\ nu [tiu ce e aia poezie ade-
v\rat\, nu ajung la ea sau, dac\ ajung, au fa]\
de ea o reac]ie meschin\, [col\reasc\. Nu o
leag\ de ei, de inteligen]a lor, de for]a lor.
Uneori [i pentru c\ au citit, `nt`mpl\tor, po-
ezii din mari poe]i `n traduceri proaste, poezii
din poe]i f\r\ leg\tur\ cu ei
sau pur [i simplu plicti-
co[enii. C`teodat\ m\ `n-
grozesc c`nd v\d cu
ce echivaleaz\ unii
poezia. E ca [i
cum, `n materie 

de muzic\, ar asculta doar Bonney M., Toto
Cutugno, Clayderman. Se vede c\ n-au ascul-
tat niciodat\ un Beethoven al poeziei (de[i au
auzit de el, au [i nimerit peste c`teva frag-
mente) sau vreun Roger Waters, un David Byr-
ne, vreun Nick Cave al poeziei. Ei, [i v\z`nd
eu astea toate, de ani de zile, la studen]i (c\
de al]ii, ascult\tori doar de Dida Dr\gan, nu
mai vorbesc – vede]i bine, zic Dida, nu Mi-
rabela!), m-am hot\r`t s\ `ntrerup romanul
la care lucram ca s\ m\ apuc cu un soi de
disperare [i entuziasm `n acela[i timp de o
carte despre tot ceea ce `nseamn\ pentru ci-
neva ca mine poezia ([i nu doar aia din c\r]i!).
Mai erau pe atunci `n desf\[urare [i ni[te an-
chete legate de inutilitatea poeziei `n zilele
noastre, erau [i ni[te poe]i care se l\udau cu
un soi de m`ndrie c\ nu-i mai intereseaz\ po-
ezia, p\r\sit\ pentru proz\. Pe de alt\ parte,
m\ dezgusta conceptul de poezie dulce-`nfi-
orat din mintea unor tantineni `nconjur\tori,
cel sexual-ilariant, din mintea unor june, cel
negru-`nfiorat, din mintea unor poe]i „tra-
gici“ de ultim\ serie, `n timp ce vedeam, cu
stupoare, c`t de hiperactivi s`nt „tragicii“,
plini de energie `n c`mp socialiterar. Duioas\
contradic]ie!, cum ar fi spus tragicul (pe bu-
ne!) Bacovia. A[a a `nceput satura lanx, sa-
tira! Din dorin]a mea de a m\ scutura de toa-

te astea pentru totdeauna [i, `ntr-un fel, ca
s\-i fac pe studen]ii mei (nu ca profesor,
ci ca un scriitor care avea `n fa]\ min]ile
cele mai interesante care exist\ azi `n Ro-
mânia) s\ pun\ poezia adev\rat\ al\-

turi de muzicile [i de romanele dup\ care se
d\deau `n v`nt.

Cartea este [i un Bildungsroman, e [i o
poveste despre Profy, Scry [i Sy (trei dintre
„entit\]ile“ care formeaz\ ceea ce numesc `n
alt\ carte „simonidul“ – despre alte „com-
ponente“ vorbesc `n alte c\r]i!). „Pledoaria“
(pun cuv`ntul `ntre ghilimele, c\ e o pledoa-
rie „ŕ rebours“!) am vrut s\ fie pe c`t de ha-
ioas\, pe at`t de serioas\. De aceea l-am luat
aliat `n construc]ia ei pe marele me[ter Ion
Budai-Deleanu. A[ vrea s\ v\ mai spun c\,
`ntr-un fel, cartea asta vorbe[te cel mai mult
despre mine. Pentru cine vrea s\ m\ cu-
noasc\, acesta ar fi un bun `nceput. ~ntr-un
fel, ca tot ce am scris p`n\ acum, este o car-
te despre via]a mea.

Altfel, `n carte… o s\ `nt`lni]i o gr\mad\
de lume fain\, de la poe]i din veacuri [i
spa]ii diferite la personaje de desen animat,
`n frunte cu Bugs Bunny, trupe de muzic\,
prieteni, fe]e luminoase. S`nt [i c`teva perso-
naje „negative“, de la Mojo Jojo [i Scarbo
la kritiku[i [i oamenii-c`ini.

Lucr\ri nu e o carte despre doar poezie,
ci despre multe altele. Ve]i citi [i ve]i vedea
(sau ba!).

Din c`te [tiu, acest volum urma s\ apar\
odat\ cu relansarea C\r]ii Române[ti.
De ce abia acum?

Am predat cartea t`rziu, abia la sf`r[itul lui
octombrie sau `nceputul lui noiembrie. Am

plecat apoi `n Fran]a [i am mai primit un
semn de via]\ abia prin februarie. Atunci am
v\zut primul [palt al c\r]ii [i m-am speriat.
Avea peste 500 de pagini, de[i eu predasem
pu]in peste 300! Ca s\ intre `n colec]ia de
poezie, au a[ezat cartea `ntr-o oglind\ de pa-
gin\ elegant\, `ngust\, cu liter\ mare, dup\
[taiful colec]iei, astfel c\ tot ce era `n proz\,
de pild\, s-a dublat. Am rugat editura s\-mi
lase cartea a[a cum am predat-o eu. Astfel a
revenit la normal, adic\ la vreo 300 de pa-
gini. N-am scos din ea dec`t c`teva r`nduri.
De renun]at, am renun]at eu la vreo sut\ de
pagini `nainte s\ o predau. Cu toat\ bun\vo-
in]a domnului Silviu Lupescu, 450 de pagini
mi s-a p\rut prea mult pentru o carte de po-
ezie. De[i, poate c\ dac\ i-a[ fi predat car-
tea a[a, ar fi acceptat-o… Un fragment din
capitolul la care am renun]at se afl\ `n Lu-
cr\ri [i se nume[te {pan. Poate o s\ public
c`ndva o carte cu numele acesta. Trebuie s\
spun c\ am profitat de acest incident al pu-
nerii `n pagin\ [i de ni[te observa]ii ale lui
Dan Petrescu ca s\ mai fac, pe ultima sut\
de metri, ni[te mici, dar importante modi-
fic\ri. Nu-mi pare r\u c\ mi-apare cartea
abia acum. E mai bine.

De ce lucra]i at`t de mult la o carte? Nu
crede]i c\ acest timp `ndelungat ar pu-
tea distruge spontaneitatea scrisului?

De ce lucrez a[a mult la o carte? A[a s`nt
eu! Lucrez mult la o carte. Nu „[lefuiesc“

V-a]i putea vedea pe dumneavoastr\ `n postura de scrii-
toare, care s\ nu fie `n acela[i timp [i profesoar\?

Da, m-a[ vedea. St`nd acas\ lini[tit\, ferit\ de priviri, de pri-
virea mea asupra mea care este absolut nimicitoare. Lipsit\ de
sentimentul vinov\]iei (c\ nu am fost destul de conving\toare
c`nd am vorbit despre un scriitor mult drag, c\ am gre[it ne-
drept\]ind nu [tiu pe cine, c\ nu pot s\ vorbesc despre to]i
scriitorii care au ceva de spus `n literatur\, c\ investesc prea
mult de la mine acolo unde nu merit\, c\ pun, uneori, note

prea mici sau prea mari). Eu nu scriu „`ntins“ `n tim-
pul anului [colar, mai mult articole, r\spunsuri
la anchete sau eventual interviuri. Adun `ns\

Polen (ca s\ citez un volum al lui Novalis, de[i
m\ g`ndesc [i la albin\ [i instinctul ei de neoprit).

Apoi, `n vacan]e, urmeaz\ transformarea `n „miere“
[i depunerea ei `ntr-o geometrie instinctiv\, de „fagu-

re“. Mi-ar pl\cea s\ am de-a face cu studen]ii doar ca
scriitoare (din fericire am, de un an, [i cursuri de „crea-

tive writting“, unde mi-e bine), s\ m\ duc prin universit\]i
din ]ar\, s\ am de-a face doar cu studen]ii care leag\ litera-

tura de ei `n[i[i, s\ nu am treab\ deloc cu aceia care nu vor
dec`t o diplom\. {i foarte important ar fi s\ nu trebuiasc\ s\

pun note. Chestia asta aproape c\ m\ `mboln\ve[te. }in `ns\
s\ adaug c\ am mul]i prieteni printre studen]i sau printre fo[tii
mei studen]i. Sper c\ ei simt c\ ]in la ei, poate simt [i c\ fac
eforturi disperate s\-i… salvez. Cel pu]in asta e `n mintea
mea: s\-i salvez ([i s\-i salvez [i pe unii scriitori de sarcofa-
gele didactice `n care s`nt ]inu]i prizonieri). Am lucruri fru-
moase de la ei, scrisori, bile]ele, mici obiecte cu semnifica]ie
afectiv\. De pild\, acum o lun\ le-am spus c`torva prieteni
de-ai mei, studen]i, c\ nu mai vreau s\ fac `nregistrare pentru
Lucr\ri, c\ [i-a[a o s\ fie prea scump\, c\ CD-ul poate p\rea
o fi]\, mai bine lips\ (p`n\ la urm\ am f\cut `nregistrarea!).
{i atunci, dup\ c`teva zile, Gruia, studentul meu din anul III,
mi-a adus o cutie pe care erau lipite decup\turi dintr-o carte de
viticultur\ despre „opera]iunile `n verde“, iar `n\untru, sub
sticl\, era o caset\ audio verde, a[ezat\ pe un atlaz verde, le-
gat\ cu a]\ verde pe care scria: Opera]iuni `n verde. Lucr\ri.
~n anii din urm\, c`nd unii dintre prietenii vechi s-au tic\lo[it,
c`nd am v\zut ce fac din al]ii, plini de miere c`ndva, servilis-
mul, slug\rnicia, instinctul parvenirii, studen]ii mei mi-au fost
singurii prieteni, solidaritatea lor a fost puternic\ [i absolut
dezinteresat\. Ei pur [i simplu ]ineau la mine, a[a cum [i eu
]in la ei, pur [i simplu.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

N\scut\ la 10
martie 1965 la
Codlea, jude]ul
Bra[ov, a absol-
vit Facultatea de
Litere a Univer-
sit\]ii Bucure[ti
`n 1987, iar `n
prezent este
lector la aceea[i
facultate
{i-a `nceput ac-
tivitatea literar\
ca membr\ a
„grupului de la
Bra[ov“, format
`n anii ’80 `m-
preun\ cu poe]ii
Andrei Bodiu,
Caius Dobrescu
[i Marius Oprea.
A debutat `n
1990 cu volumul
de versuri Xilo-
fonul [i alte
poeme
Este membr\ a
Uniunii Scriitori-
lor din România
[i a Asocia]iei
Scriitorilor Pro-
fesioni[ti din Ro-
mânia – ASPRO
A participat la
festivaluri [i se-
siuni de lecturi
literare `n Ger-
mania, Fran]a,
Polonia, Spa-
nia, Slovenia [i
Slovacia
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„Mi-ar pl\cea s\ am de-a face cu studen]ii doar ca scriitoare“



Xilofonul [i alte
poeme, Editura
Litera, 1990,
Premiul revistei
„Calende“ [i
Premiul revistei
„Poesis“ pentru
debut, tradus\
`n limba ma-
ghiar\, Xilofon,
Editura Pont,
Budapesta,
1998
Pauz\ de respi-
ra]ie, Editura Li-
tera, 1991,
`mpreun\ cu An-
drei Bodiu,
Caius Dobrescu,
Marius Oprea
Juventus, Editu-
ra Cartea Ro-
mâneasc\, 1994
Noapte sau zi,
Editura Paralela
45, 1998
Juventus [i alte
poeme, antolo-
gie, Editura Pa-
ralela 45, 2004
Lucr\ri `n verde
sau Pledoaria
mea pentru poe-
zie, Editura Car-
tea Româ-
neasc\, 2006

Exuvii, Editura
Nemira, 1997,
Premiul Aso-
cia]iei Scriitorilor
Profesioni[ti din
România –
ASPRO pentru
roman, edi]ia
a II-a, Editura
Paralela 45,
2002, edi]ia a
III-a, Editura
Polirom, 2004;
tradus\ `n limba
polonez\, Wylin-
ka, Editura
Czarne, Wolo-
wiec, 2002

Volubilis, Editura
Paralela 45,
1998
Salvarea spe-
ciei. Despre su-
prarealism [i
Gellu Naum,
Editura
Funda]iei Cultu-
rale Române,
2000
Clava.
Critific]iune cu
Gellu Naum,
Editura Paralela
45, 2004

POEZIE:

PROZ|:

ESEU:
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`ntrebarea moarte n-are interviu
sau t`mpenii din astea! {i la Exuvii am lu-
crat vreo [apte ani, de[i cartea fusese scris\ –
toat\! – `n c`teva s\pt\m`ni. Avea 30 de pa-
gini. Apoi au `nceput rescrierile. Pentru mine
scrisul `nseamn\ rescriere, dup\ cum ade-
v\ratul citit `nseamn\ recitire. Doar rescrierea
creeaz\ volum, acea geometrie variabil\ ca
[i infinit\, efectul de perpetuum mobile.
M-a `ntrebat cineva odat\ c`nd [tiu c\ am
terminat o carte. {i am spus c\, `ntr-un fel,
nici o carte de-a mea nu e, din punctul meu
de vedere, terminat\, pentru c\ a[ fi putut s\
le continui mult timp, prin rescriere. Ele s`nt
aceste c\r]i, [i nu altele numai pentru c\
m-am decis, la un moment dat, s\ pun punct.
Rescrierea nu e o opera]ie de finisare, repet,
ci o form\ a inepuizabilei spontaneit\]i, a u-
nei inepuizabile serendipity. Dai mereu pes-
te lucruri care vorbesc despre tine, care lu-
mineaz\ noi reliefuri din ceea ce n-avea for-
m\, `n mintea ta, `n via]a ta. Dai peste ele
f\r\ s\ cau]i. Doar a[tept`nd, `nv`rtindu-te `n
jurul celor g\site. Altfel, cartea e f\cut\ din
straturi, straturi de „dripping“ spontan. E a-
dev\rat c\ am lucrat mult la „fagure“, la
structura `n care s\ montez tot ceea ce am
adunat de-a lungul anilor. Dar [i „fagurele“,
a[a geometric cum pare, ]ine tot de instinct!
Lucr\rile au fost g`ndite ca un spectacol pe
dou\ scene (una la subsol!). Partea de „regie
[i montaj“ mi-a luat ceva timp, dar m-a [i
amuzat.

~n condi]iile unei oferte culturale at`t de
bogate, care s`nt armele cu care ar tre-
bui s\ lupte poezia pentru a ajunge la
public?

Mie nu-mi plac armele. Nici nu s`nt o acti-
vist\. Apoi, cititorului i-au f\cut at`]ia al]ii
curte („drag\ cititorule, drag\ cititoare“)
`nc`t… Eu `i spun cititorului meu „sembla-
ble“ [i „frčre“ (chiar dac\ „hypocrite“!)
numai spre sf`r[itul c\r]ii. Dup\ 300 de pa-
gini, dac\ a stat cu mine, `l `mbr\]i[ez ca pe
un frate, ca pe o sor\ (chiar [i ipocri]i...).

Pledoaria mea pentru poezie: pe cine
`ncerca]i s\ convinge]i c\ poezia merit\
citit\, scris\…? Dumneavoastr\ mai
crede]i `n poezie?

Nu `ncerc, de fapt, s\ conving pe nimeni de
nimic. Singurul lucru de care am oroare este
s\ pun\ m`na pe ea ni[te pro[ti. Am ca mo-
to, de altfel, „Interzis pro[tilor de orice fel“.
Redactorul meu de carte mi-a spus c\ asta
s-ar putea s\ enerveze. Ce conteaz\? Ori-
cum o s\ enerveze. La un moment dat, dau
`n carte o defini]ie a lui stultus, a prostului
care e „cel care nu se `ngrije[te de sine“
(cred c\ e chiar defini]ia lui Erasmus). Din
poezia adev\rat\ [i de la poe]i afli multe de-
spre cum s\ ai grij\ de tine. Dar prost mai
`nseamn\ [i „prostul inteligent“, despre care
pomene[te Gellu Naum, dup\ cum prost e [i
cel care sur`de cu superioritate t`mp\ la ceea
ce-l dep\[e[te, omul cu „capul lui de r\]oi“,
vorba lui Lautréamont. Dac\ stau mai bine
[i m\ g`ndesc, eu sper ca [i pe „pro[tii“
\[tia s\-i fac s\ r\sfoiasc\, m\car, cartea,
enerv`ndu-i. S-ar putea ca unii dintre ei s\ se
schimbe.

A[aaa. Dac\ eu cred `n poezie? Eu
eram, c`ndva, pe la `nceputul liceului, o re-
fractar\ la poezie. Nu pricepeam nimic, m\
enerva, m\ plictisea. F\ceam pe de[teapta [i
nu eram dec`t „un cap de r\]oi“. Nu vedeam
floarea cea frumoas\ [i pre]ioas\ de buru-
ian\. Cunosc sentimentul pe care-l au unii
c`nd o resping. Altfel, „pledoaria“ este `m-
potriva poeziei conven]ionale de prin ma-
nuale, aia despre care se scrie, conven]ional,
numai de bine etc. Eu ap\r un anumit con-
cept de poezie (legat de vitalitate, de un alt
fel de „cultur\ poetic\“), am oroare de con-
ceptul de poezie `n care cred kritiku[ul X
sau poetul Y sau studentul Z sau tantinenea
W! Cu poezia e ca [i cu muzica. ~]i place
muzica? Crezi `n muzic\? Da, cred, dar nu
pot s\ stau l`ng\ unu’ care ascult\ doar cla-
sic\ refuz`nd snob [i stupid underground-ul,
de pild\, sau l`ng\ unul care se d\ `n v`nt
dup\ underground [i nu a ascultat nicioda-
t\… hai, nu zic Pierrot lunaire, dar Requie-
mul lui Mozart. La fel cu pictura. Eu dispar

rapid de l`ng\ unul care iube[te boii lui Gri-
gorescu ([i chiar kestiile lui Dali) [i m\ duc
l`ng\ cel care iube[te retracta]ii sau himere-
le lui Brauner.

Dac\ ar trebui s\ convinge]i pe cineva
`n cinci minute c\ poezia `nc\ merit\
aten]ie, ce i-a]i spune? Ce fragment din
poezia lumii a]i alege pentru a-i demon-
stra acest lucru?

Pentru ca s\ vorbesc despre conceptul meu
de poezie am avut nevoie de aproape trei ani
(de citit poezie citesc de o via]\ [i cred c\
s`nt un foarte bun cititor de poezie, o spun
f\r\ modestie) [i de peste 300 de pagini.
I-am adunat `n carte pe mul]i dintre cei care
au f\cut din mine ceea ce s`nt ast\zi: o
gr\mad\ de poe]i, tineri [i b\tr`ni, femei [i
b\rba]i, mor]i [i vii. Dar [i muzici, filme,
prieteni (a se vedea coloana sonor\ din car-
te [i genericele). A[a c\-i las pe al]ii s\ vor-
beasc\ despre poezie `n cinci minute. S\ dea
al]ii un singur citat… iluminator. Un singur
nume de poet. Un singur r\spuns la `ntre-
barea ce e poezia…

V-a]i dori s\ primi]i `n sf`r[it un premiu
de la Uniunea Scriitorilor, mai ales c\

acum `n fruntea acesteia s`nt al]i oa-
meni [i un alt set de criterii?

Dar ce atent s`nte]i dv. la lucrurile astea!
A[a e: nu am nici un premiu al Uniunii cu
pricina. O vreme eram prea t`n\r\, apoi e-
ram so]ia pre[edintelui ASPRO, juriile erau
cum erau, Uniunea… cea dintotdeauna! Dar
poate c\r]ile mele nu au fost la fel de bune
ca ale colegilor mei premia]i. Pentru mine a
fost mai relevant ([i o surpriz\ totodat\) fap-
tul c\ `ntr-un top al c\r]ilor ultimilor 15 ani,
f\cut de revista „22“, top la care au partici-
pat o gr\mad\ de critici literari, Exuvii a
ie[it pe locul `nt`i la proz\, iar la poezie [i
eseu eram tot pe locuri foarte bune. Am fost,
de altfel, singurul scriitor care figura „`n
top“ la toate cele trei „categorii“. Nu o spun
cu orgoliu, nici nu conteaz\ asta, dar asta
spunea ceva despre mine `n ciuda unui con-
text literar extrem de ostil mie (nu e locul [i
nici n-am destul spa]iu s\ spun despre ce e
vorba c`nd pomenesc de ostilitate). Cam `n
acea perioad\ a venit [i invita]ia pentru „Les
Belles Etrangčres“ – am aflat mai apoi c\ din
cei 20 de oameni consulta]i de francezi pen-
tru selec]ie nu a existat nici o ab]inere la nu-
mele meu. ~n rest, am pu]ini prieteni adev\-
ra]i `n lumea literar\, nu cultiv rela]ii, nu-mi

place s\ cunosc de-aproape critici literari
(dimpotriv\!) – am f\cut o singur\ excep]ie
[i mi-a p\rut r\u (`ntre timp s-a rezolvat!),
pe scriitori prefer s\-i ocolesc. Pentru mine
s`nt mai importante [i emo]ionante semnele
de simpatie pe care le primesc de la liceeni,
studen]i, profesori tineri (sau mai pu]in ti-
neri), cititori necunoscu]i. Dac\ vre]i s\ [ti]i,
nimic nu e a[a pre]ios, toate premiile din lu-
me, ca doar una singur\ dintre scrisorile pe
care mi le-a trimis, s\ zicem, Ana T., acum
student\ la Cluj, la Litere. Dac\ s-ar apuca
de scris, Ana ar deveni o prozatoare cum nu
mai avem!

Revenind la `ntrebare. La Uniune, `n a-
far\ de Manolescu nu s-a schimbat nimic!
~n juriile ei se mi[c\ mereu aceia[i critici.
Nu a[tept nimic de la ei! Dimpotriv\! A-
poi, a[ putea s\ v\ dau o list\ de nume de
critici literari care m-ar l\sa deoparte, oric`t
de bune ar fi c\r]ile mele, numai [i numai pen-
tru c\ s`nt so]ia lui Bogdan Lefter. Cam asta-i
lumea `n care eu s`nt obligat\ s\-mi duc
via]a. Am o singur\ ie[ire. S\ `ntorc spatele
acestei lumi. A[a am [i f\cut. M\ simt cumva
`n underground. {i e foarte bine. Cum s`nt,
altfel, o persoan\ foarte prietenoas\, m\ bu-
cur c`nd dau de pu]inii oameni pe care `i res-
pect sau de unii scriitori foarte tineri. ©
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C`t de mult v\ ajut\ faptul
c\ s`nte]i c\s\torit\ cu un
critic literar?

Faptul c\ s`nt c\s\torit\ cu Bog-
dan mi-a adus mult\ fericire [i
un copil pe care-l iubesc la fel
de mult ca pe el. Faptul c\ e
critic literar mi-a produs, mai
ales `n ultimii ani, mult\ sufe-
rin]\. El e un om cinstit [i, din
cauza asta, incomod. E singu-
rul lui st\p`n, nu face servicii,
nu face jocuri, nu face compro-
misuri. Toate astea, `n combi-
na]ie cu sentimentul de vino-
v\]ie al altora – care fac [i jo-
curi, [i servicii, [i compromi-
suri –, `l fac [i mai antipatic.
Ostilitatea fa]\ de el vine mai
ales dinspre criticii literari, co-
legi de-ai lui, sau dinspre ideo-
logii de alt\ orientare. Nu vor-
besc acum despre asta. Ce [tiu
[i r\m`ne pe h`rtie este faptul
c\ niciodat\ nu s-a pretat la
pamflete, ca al]ii, la gesturi ig-
nobile. A preferat `ntotdeauna
s\ aib\ un discurs elegant [i nu-
mai pe idei. N-a avut parte de
acela[i tratament. Dimpotriv\.
Ei bine, unii care au vrut s\ lo-
veasc\ `n el nu s-au sfiit s\ lo-
veasc\ [i `n mine. Dup\ sinis-
trul num\r dintr-o revist\, co-
mandat, de fapt, `mpotriva unui
singur om care era so]ul meu
(de[i „pu[i la zid“ au fost [i
al]ii), o doamn\ a facut o cro-
nic\ `n care `ncerca s\-mi des-
fiin]eze subtil retip\rirea c\r]ii
despre Gellu Naum, `n condi]i-
ile `n care avusese numai cu-
vinte de laud\ pentru prima e-
di]ie, iar `n cea de-a doua, cum
avea s\-mi scrie `ntr-o scrisoa-
re, i se p\ruser\ cele mai inte-
resante paginile ad\ugate fa]\
de prima edi]ie! Iar\[i `mi vi-
ne Bacovia `n minte: „Duioas\
contradic]ie!“. Doamna `mi fu-
sese un fel de prieten\, dar au
luat-o valurile querellei, [i-a a-
dus [i ea contribu]ia lovind `n
mine, f\r\ sens. Am fost foarte
m`hnit\ [i dezgustat\. Tot `n a-
ceea[i perioad\, un domn c\ru-
ia so]ul meu i-a f\cut mult bine
a refuzat s\ publice un interviu
cu mine `n gazeta lui (interviul
mi-l luase o angajat\ a ziarului
pe care-l conducea) spun`nd c\

„Nu e vremea acum pentru Si-
mona Popescu“. {i au urmat o
serie de fapte asem\n\toare
(n-am timp s\ vorbesc despre
ele – poate c`ndva, pe larg,
`ntr-o carte) care mi-au ar\tat
c`t de mizerabil\ poate fi lumea
litera]ilor, de fapt…

So]ul dumneavoastr\ v\
cite[te textele `nainte s\ le
publica]i?

De cele mai multe ori. C`teoda-
t\ n-are timp. Peste Lucr\ri s-a
uitat c`teva zile, dar nu le-a ci-
tit de la un cap la cel\lalt. N-a
avut timp.

Crede]i c\ e important s\
fii consecvent cu tine
`nsu]i, mai ales c\ aceast\
consecven]\ implic\ multe
sacrificii?

P\i, da! E bine s\ fii consec-
vent! Ca s\ dau un singur
exemplu: e bine s\ te ]ii depar-
te de lumea literar\ (n-am intrat
vreo 15 ani `n sediul Uniunii
Scriitorilor, nu m\ duc la c`r-
ciuma scriitorilor) [i nu mai
public `n revistele culturale ro-
mâne[ti, cu dou\, trei excep]ii
([i atunci numai invitat\!). Nu
mi se pare c\ pierd nimic.

Ce v-a f\cut s\ accepta]i
s\ intra]i `n proiectul de la
Centrul Na]ional al Dansu-
lui?

Ce m-am bucurat c\ s-au g`ndit
la mine pentru proiectul de la
CND! Vroiam demult s\ cu-
nosc zona asta, nu [tiam mai

nimic. Altfel, pot s\ spun c\
am habar de ce se `nt`mpl\ azi
`n zonele artistice de orice fel.
M\ intereseaz\ foarte tare ce
g`ndesc al]ii, cum se vede asta
`n varii expresii non-verbale.
Mi-ar pl\cea tare mult s\ intru
`n tot felul de proiecte, nu doar
ca spectator, ci [i cu idei. Pe
mine m\ entuziasmeaz\ extra-
ordinar creativitatea celorlal]i.
~mi place entuziasmul, iubesc
lumea c`nd el apare, s`nt foarte
fericit\ c`nd lumea `mi d\ mo-
tive s-o iubesc. {i cumva pro-
fund recunosc\toare. C\r]ile
mele s`nt scrise [i din recu-
no[tin]\. Pentru… lume. De
pild\, ultima, pentru poe]i mi-
nuna]i [i muzici, prieteni ne-
v\zu]i care m\ ajut\ s\ supra-
vie]uiesc frumos. {i mai e ce-
va. C`nd dai de oameni noi,
c`te un grup mic, ai senza]ia
c\-]i s`nt, m\car pentru scurt
timp, cei mai buni prieteni.
{ti]i, aici s`nt foarte infantil\,
s`nt chiar ca un copil mic. S`nt
foarte fericit\ s\-mi fac prieteni
noi, chiar dac\ totul dureaz\ o
singur\ zi, c`teva ore, o or\!
M\ uit la copii `n parc. Ei s`nt
la fel ca mine. Zbur\t\cesc `n
jurul iluziei prieteniei ca flutu-
rii de noapte `n jurul unui bec.
La CND i-am cunoscut pe Mi-
hai Mihalcea, Florin Fieroiu,
Manuel Pelmu[, Ion Dumitres-
cu, Eduard Gabia. Ce bine-mi
pare! {i ce crede]i? Manuel
mi-a spus c`nd ne-am cunoscut
c\ el `[i luase acum mul]i ani
cu el la Berlin cartea mea de
debut, Xilofonul [i alte poeme.

Apoi a cump\rat [i Exuvii! Ion
scrie poezii [i c`nt\ superfain la
chitar\, are o forma]ie cu E-
duard, abia a[tept s\ scoat\
CD, s\ m\ cheme la un con-
cert. Pe Mihai l-am v\zut la te-
levizor cu un fel de happening.
F\cea pe tema dansului, `n c`-
teva minute, cam ce fac eu un-
deva `n Lucr\ri. Florin vor-
be[te despre dans ca un poet
„de-al meu“! ~n tot ce spune
sim]i la el Atitudinea!

A]i mai accepta s\ intra]i
`ntr-un alt proiect de acest
gen? Cu ce alt\ art\ v-ar
pl\cea s\ interfera]i?

Mi-ar pl\cea s\ cunosc lumea
muzicii de underground. Mi-ar
pl\cea s\-l cunosc pe Rimaru!

Cum crede]i c\ vor fi lite-
ratura [i scriitorii români
peste 10 ani?

P\i, sper ca oamenii s\ fie civi-
liza]i, europeni.

Dac\ feti]a dumneavoastr\
s-ar apuca s\ scrie, a]i
`ncuraja-o?

C`t ar fi copil, da. De la 18 ani
`ncolo, dac\ ar scrie aiurea,
i-a[ spune s\ se apuce de ceva
ca lumea.

Cum v-a]i sim]it `n Fran]a?
Ca un scriitor român `n
Occident sau ca un scriitor
european `n Europa?

Ca un scriitor român [i euro-
pean `n Europa. M-am sim]it
ca pe[tele `n ap\.

„N-am intrat vreo 15 ani `n sediul Uniunii Scriitorilor“

Simona Popescu, Emil Brumaru [i Gheorghe Cr\ciun
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Dac\ ne uit\m peste hotare,
muzeele nu s`nt, hot\r`t lucru,
institu]ii perimate. Dimpotriv\,
atunci c`nd s`nt bine realizate,
constituie locuri de atrac]ie de
prim\ importan]\ `n geografia
urban\ [i institu]ii
performante `n care se
produce mesaj cultural [i
cercetare [tiin]ific\.

Adrian Cioflânc\
Dac\ ne uit\m la noi, nu mai s`ntem
at`t de siguri – dup\ cum arat\, ele par
a fi. Dar perimat\ nu este institu]ia mu-
zeului ca atare, ci tematica reflectat\ `n
expozi]iile permanente. Dup\ 1989, s-au
f\cut mai multe update-uri superfici-
ale, dar, conceptual, expozi]iile perma-
nente din muzeele de istorie reflect\ o
viziune istoriografic\ [i muzeal\ plasa-
bil\ undeva `n anii ’70. Trecutul ilustrat
`n muzee este oficios, na]ionalist, cen-
tralist, unic, mitizat, triumfalist, nevero-
simil, fiind transpus `ntr-un discurs
care are o slab\ referen]ialitate pentru
prezent. Aici st\ explica]ia pentru lipsa
de popularitate a muzeelor.

Dac\ ne uit\m la Palatul Culturii
din Ia[i, a c\rui situa]ie o cunosc mai
bine, vedem c\ expozi]ia permanent\ a

Muzeului de Istorie este o clon\ a celor-
lalte expozi]ii „na]ionale“ din ]ar\, din
care istoria local\ abia se observ\. De
exemplu, nu po]i afla nimic despre con-
sistenta mi[care anti-unionist\ din
preajma anului 1859 sau, lucru de-a
dreptul dezonorant, despre pogromul
din Ia[i din 1941. Muzeele de istorie nu
au asimilat tematic, nici p`n\ acum,
Holocaustul [i perioada comunist\, lu-
cru care s-a `nt`mplat cu mult timp `n
urm\ `n Europa Central\. Istoria de
muzeu ocole[te trecutul problematic,
refugiindu-se bovaric `n antichitate, care
are rezervat\, `nc\, o bun\ parte din
spa]iul expozi]ional [i este reflectat\
`ntr-o manier\ indigest\, nefrecventabil\.

Boli  endemice

De pu]in\ vreme s-a primit de la minis-
ter consemnul pentru reg`ndirea tema-
ticii [i refacerea expozi]iilor permanen-
te, lucru care la Ia[i a provocat un mare
disconfort printre muzeografi [i o seri-
oas\ criz\ de imagina]ie. Se v\d acum,
pe de o parte, efectele politicii de per-
sonal clientelare, care a f\cut ca Palatul
s\ se umple cu rudele [i apropia]ii unor
potenta]i locali [i, pe de alta, rezulta-
tele demotivante ale subfinan]\rii croni-
ce din domeniu. ~n condi]iile `n care
mul]i dintre muzeografi nu exist\ `n
lumea academic\, nu pleac\ `n str\i-
n\tate cu burse, nu particip\ la proiecte
interna]ionale, nu consult\ literatur\ de

specialitate adus\ la zi, este de `n]eles
c\ tematicile din anii ’70-’80 [i vechile
tratate de istorie s`nt pentru ei singurele
referin]e [i surse de inspira]ie pentru
re-facerea expozi]iei.

~n rest, muzeele au bolile pe care le
au mai toate institu]iile de cultur\: s`nt
prost administrate managerial [i [tiin]i-
fic, subfinan]ate (salariile s`nt scanda-
los de mici – bine`n]eles, nu [i cele ale
directorilor), apatice, nevrotice, au
ierarhii [i criterii de competen]\ fluide,
s`nt parohiale, rupte de lume, de pre-
zent, de institu]iile congenere din afar\
sau din ]ar\, de celelalte profesii.

{i, un lucru la care s`nt foarte atent
`n ultima vreme, observabil [i `n alte
p\r]i, acord\ prevalen]\ departamente-
lor tehnice [i personalului administra-
tiv `n fa]a personalului de crea]ie cul-
tural\ sau [tiin]ific\ – secretarele, con-
tabilii, juri[tii [i conservatorii s`nt mai
bine plasa]i [i pl\ti]i dec`t muzeografii,
la fel cum `n edituri, `n redac]ii, tradu-
c\torii, tehnoredactorii, corectorii, tipo-
grafii s`nt, de multe ori, privilegia]i `n
fa]a autorilor [i redactorilor. Dou\ mu-
zee importante din Ia[i, Muzeul Unirii
[i Muzeul Memorial „Mihail Kog\lni-
ceanu“, recent renovat, au devenit fie-
ful unei conservatoare, un „no name“,
care a izgonit muzeografii, ]ine mu-
zeele `n izolare [i, boal\ veche `ntre
conservatori, confund\ posesiv patrimo-
niul institu]iei cu averea proprie.

Muzeele  –  mai  mult  dec`t
istorie  la  conserv\?  

dosar prob\ scris\

Prima parte a dezbaterii

Potrivit statisticilor recent difuzate de Centrul de
Studii [i Cercet\ri `n Domeniul Culturii (CDSC), peste
60% din popula]ia României nu intr\ niciodat\ `n
muzee sau la expozi]ii, iar 50% dintre români nu au
vizitat nici un muzeu `n ultimele 12 luni.

Profilul vizitatorului de muzee, a[a cum reiese din
Barometrul cultural realizat de acela[i Centru, arat\
astfel: femeie, din mediul urban, cu v`rsta cuprins\
`ntre 21 [i 30 de ani, absolvent\ de studii
postuniversitare. Celelalte categorii de popula]ie
reprezint\ practic un public nesemnificativ.

„Suplimentul de cultur\“ a adresat speciali[tilor o
serie de `ntreb\ri: S`nt muzeele ni[te institu]ii
perimate? Care crede]i c\ s`nt problemele cele mai
acute cu care se confrunt\ muzeele ast\zi? Au
acestea o problem\ de adaptare la cerin]ele societ\]ii
contemporane? Ce crede]i c\ ar trebui schimbat la
expozi]iile permanente din muzeele de istorie [i art\,
care, potrivit acelora[i statistici ale CSCDC, au un
public [i mai restr`ns (`ntre 5 [i 15% din totalul
vizitatorilor de muzee) dec`t cel al muzeelor de
[tiin]ele naturii, respectiv dec`t muzeul satului? Ce
mai reprezint\ „cultura de muzeu“ [i care s`nt
perspectivele acesteia? ~[i `ndeplinesc muzeele rolul
de institu]ii de cercetare [tiin]ific\? Cu un astfel de
prezent, care este viitorul muzeelor din România?

Dosar realizat de Adrian Cioflânc\ [i Emilia Chiscop

~n slujba Istoriei [i Patrimoniului

Legea proprie le rezerv\ muzeelor trei func]ii majore: patrimoniul, cerce-
tarea [tiin]ific\ [i comunicarea public\ `n scopul educ\rii [i recre\rii. Dintre
acestea, muzeele de la noi par preocupate obsesiv doar de prima, fiind anga-
jate `ntr-un efort perpetuu, sisific, steril de realizare a eviden]ei patrimoniului,
eviden]\ care, oricum, trebuia s\ se fi finalizat de mult. Cercetarea este facul-
tativ\ [i sporadic\, iar comunicarea se face dup\ ureche.

Expozi]iile s`nt centrate pe patrimoniu, criteriul de referin]\ pentru evalua-
rea aranjamentului muzeal fiind valoarea material\ [i raritatea/ unicitatea
obiectelor expuse. Conceptul, tematica [i mesajul expozi]iei conteaz\ mai
pu]in. De aici, un cerc vicios: nu se `nnoiesc expozi]iile deoarece nu exist\
patrimoniu pentru temele noi, iar patrimoniul nu se `nnoie[te pentru c\ nu se
refac expozi]iile.

Concep]ia muzeal\ din Europa Central\, din Occident [i mai ales din
SUA se afl\ `ntr-o faz\ post-patrimonial\, postmaterial\, `ncet`nd primatul
obiectelor `n fa]a faptului social [i a mesajului cultural. Muzeele nu trebuie
s\ expun\ obiecte de dragul obiectelor, ci de dragul lumilor [i nara]iunilor
din care acestea au f\cut parte. Criteriul rarit\]ii/ unicit\]ii este integrat ne-
voii ca muzeul s\ coboare de pe piedestalul Istoriei [i Na]iunii, de a comuni-
ca mai democratic, mai pe `n]elesul prezentului, mai aproape de interesele
vizitatorilor, de via]a social\, de cotidian, de referin]ele culturale ale lumii `n
care se afl\.

Trecutul care s-a trecut
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Raluca Bem Neamu,
Muzeul Na]ional de Art\
al României
~n prezentul care dureaz\ de c`-
teva decenii, muzeele se preocu-
p\ constant de p\strarea patrimo-
niului [i de educarea publicului.
Declarativ, acest ultim scop este
prezent pe frontispiciile muzee-
lor de mult timp, dar concret,
interesul pentru vizitatori con-
tinu\ s\ fie facultativ chiar [i `n
prezent.

Solu]ia imediat\ ar fi stabi-
lirea de c\tre fiecare muzeu `n
parte a unor strategii orientate
spre vizitator [i nevoile acestuia.
Ideea `nc\ d\ fiori speciali[tilor
din muzee care v\d `n acest lu-
cru o sc\dere a calit\]ii [tiin]i-
fice a expozi]iilor [i a celorlalte
produse [i servicii culturale o-
ferite de muzeu. Reac]ia acestora
n-ar trebui s\ surprind\, dat\ fi-
ind lipsa de preg\tire `n acest
sens, suprapus\ cu o viziune osi-
ficat\ a modului cum se g`n-
de[te un muzeu care s-a oprit
undeva mult `n trecut. ~n facul-
t\]ile de muzeologie din Europa
exist\ materii care se predau [i
care vorbesc despre public ca
principalul motor al unei insti-
tu]ii muzeale: „Studii despre vi-
zitator“, „Comunicarea `n mu-
zeu“, „Educa]ia `n muzeu“ etc.
{coala româneasc\ eludeaz\ ori-
ce preocupare de acest gen. Pe
de alt\ parte, m-am `ntrebat de-
seori cum e posibil ca dup\ ne-
num\rate excursii `n str\in\tate,
muzeografii români s\ nu vad\
aceast\ preocupare permanent\

c\tre utilizatorul de muzeu.
R\spunsul e simplu p`n\ la ur-
m\: expozi]ia propus\ e foarte
documentat\ [tiin]ific, iar concep-
tul de expozi]ie e coerent numai
din punctul de vedere al specialis-
tului. Ce mai vre]i? Partea de
interpretare a exponatelor, logi-
ca u[or de urm\rit [i de c\tre un
nespecialist, atractivitatea [i ac-
cesibilitatea conceptului de ex-
pozi]ie trec neobservate de c\tre
un profesionist român de mu-
zeu. De aceea, neav`nd instru-
mentele teoretice de a sesiza
abordarea orientat\ spre vizita-
tor, specialistul se va `ntoarce `n
]ar\ [i va spune c\ muzeele „la
ei“ s`nt pline pentru c\ publicul
este mai educat. Fals, oamenii
intr\ `n muzee pentru c\ le place
[i `n]eleg ceea ce li se propune,
nu pentru c\ ar fi mai bine pre-
g\ti]i (evident, mai exist\ [i alte
motive asupra c\rora nu voi in-
sista aici: turismul, campaniile
de promovare etc).

Elementul-cheie  –
colaborarea  cu  oameni
din  afara  domeniului

O alt\ solu]ie [i, `n fapt, o con-
cretizare a unei strategii orien-
tate c\tre public este `nfiin]area
`n toate muzeele a unei sec]ii de
educa]ie [i comunicare. Cei
care lucreaz\ `n aceast\ structu-
r\ trebuie s\ interpreteze, „s\
traduc\“ [i s\ comunice vizita-
torilor ([i nu numai lor) ce `n-
seamn\ un muzeu, la ce se re-
fer\ expozi]ia, s\ construiasc\

aplica]ii [i programe care s\
fac\ din obiectele de patrimoniu
`ncriptate pretextul pentru cu-
noa[tere [i bucurie. ~n plus fa]\
de aceste activit\]i adiacente ex-
punerii, ei trebuie s\ participe
la crearea propriu-zis\ a concep-
tului de expozi]ie, colaborarea
cu speciali[tii ajut`ndu-i s\ pro-
pun\ un produs cultural accesi-
bil, interesant [i atractiv. Proba-
bil b\nui]i dificultatea unei ast-

fel de ini]iative. Nu numai la noi,
ci `n toate muzeele europene sau
de peste Ocean acest tip de co-
laborare este dificil, bibliografia
de specialitate [i schimbul de
experien]\ cu muzeografi din alte
]\ri demonstr`nd faptul c\ exist\
prejudec\]i [i de o parte, [i de
cealalt\.

M\ `ntorc la ideea precizat\
mai sus, prin care [colile sau
centrele de educa]ie române[ti

nu au `nc\ un program de for-
mare pentru acest tip de perso-
nal de muzeu. Astfel, pentru ei,
formarea `nseamn\ `n fapt auto-
formare: consultarea biblio-
grafiei str\ine, stagii `n alte mu-
zee celebre cu departamente
dezvoltate de educa]ie [i comu-
nicare, mastere sau [coli de var\
pe acest subiect. {i pentru c\ `n
unele muzee din România exist\
astfel de echipe care s-au profe-

sionalizat `n lucrul cu publicul,
ini]iativa unor centre de edu-
ca]ie deschise c\tre alte muzee
care inten]ioneaz\ s\ dezvolte
astfel de ini]iative `mi pare o so-
lu]ie bun\ de moment.

Toate aceste solu]ii ar fi inu-
tile `ns\ dac\ nu ar interveni un
aspect esen]ial: creativitatea. De
aceea, colaborarea cu oameni
din afara domeniului ar constitui
elementul-cheie pentru solu]ii
spectaculoase [i de impact.

Cu pu]ine excep]ii, majoritatea muzeelor din
România se confrunt\ cu o „criz\ de public“,
asemenea altor institu]ii de cultur\ (teatre,
cinematografe, institu]ii muzicale etc.).

Victor Simion, istoric de art\, expert
la Centrul de Preg\tire Profesional\
`n Cultur\, Bucure[ti

S`nt mai multe cauze. Sc\derea interesului pen-
tru muzee (dar nu numai) reflect\ sc\derea in-
teresului pentru educa]ie [i cultur\, `n general.
Mai ales `n r`ndul tinerilor. Muzeele nu s`nt pe-
rimate, dovad\ faptul c\ `n alte ]\ri europene nu
exist\ o asemenea problem\. Perimat este „ma-
nagementul“, lipsa unei oferte diversificate, bo-
gat\ `n expozi]ii, `n manifest\ri educative, `n
strategii elaborate pe categorii specifice de
v`rst\, sex, nivel de preg\tire [.a.m.d.

~ntr-o economie de pia]\, muzeele „v`nd“
cultur\, fac educa]ie (educatorul de muzeu este
un specialist `n acest domeniu), `[i formeaz\
propriul public („noi ne form\m publicul de
muzeu!“), se asociaz\ cu alte institu]ii de cul-
tur\ form`nd veritabile „holdinguri“ culturale,
cu o larg\ palet\ de programe. Muzeele s`nt ale

publicului, [i nu ale muzeografilor, iat\ o reali-
tate care ar trebui s\ stea la baza `ntregii viziuni
manageriale pentru muzeele din România. Asta
presupune elaborarea de proiecte [i programe
care s\ intereseze [i s\ atrag\ permanent pu-
blicul. Muzeele s`nt pl\tite din banii publici ai
comunit\]ii – [i, ar trebui deci s\ r\spund\ a[-
tept\rilor comunit\]ii.

Centrul de Preg\tire Profesional\ `n Cultur\
din Bucure[ti preg\te[te, de c`]iva ani, specia-
li[ti `n management, educa]ie [i marketing mu-
zeal, dar, din p\cate, ace[tia nu s`nt folosi]i cores-
punz\tor `n propriile lor muzee.

~n egal\ m\sur\ se impune o alt\ dinamic\ a
expozi]iilor. Ideea doar a unei expozi]ii „de ba-
z\“, „permanent\“ este fatal\ (`n alte ]\ri, nici
nu se mai practic\ acest sistem) dac\ nu este
completat\ cu serii de expozi]ii temporare, di-
versificate tematic, dublate, la r`ndul lor, de ac-
tivit\]i educative, menite s\ readuc\ publicul `n
muzee. Viitorul muzeelor din România este unul
singur: dac\ se vor adapta noilor condi]ii [i ce-
rin]e, dac\ vor trece de la stadiul de muzee pa-
sive la cel de institu]ie dinamic\, „provocatoa-
re“, devenind centre de interes cultural, atunci
vor avea un viitor asigurat [i benefic pentru so-
cietate. Dac\ nu...

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Rezultatele Barometrului cultural realizat de Centrul
de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul Culturii mi-au p\rut
foarte optimiste `n ceea ce prive[te gradul de
interac]iune al publicului cu muzeul. Dat fiind faptul
c\ muzeele fac at`t de pu]in pentru publicul lor,
procentele s`nt mari, iar publicul, surprinz\tor de t`n\r.

~n str\in\tate, oamenii intr\ `n
muzee pentru c\ le place [i `n]eleg
ceea ce li se propune, nu pentru c\

ar fi mai bine preg\ti]i 

Nu muzeele s`nt perimate, ci managementul lor

Solu]ii pentru o institu]ie anacronic\
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dosar prob\ scris\

Dorin Dobrincu, cercet\tor
la Institutul de Istorie
„A.D. Xenopol“ din Ia[i
Muzeele române[ti au fost su-
puse masiv `n anii ’60-’80 pro-
gramului na]ional-comunist de
(re)modelare nu doar a prezen-
tului, ci [i a trecutului. Situa]ia
s-a schimbat superficial dup\
1989. {i ast\zi muzeele româ-
ne[ti de istorie frapeaz\ prin
festivism, prin maniera eroi-
zant\ de expunere a patrimoniu-
lui, a textelor explicative care
`nso]esc expozi]iile. ~n direct\
leg\tur\ cu aceasta a[ men]iona
maniera jenant\ `n care unii
(mul]i?) ghizi/ muzeografi pre-
zint\ istoria României. S-a `n-
t`mplat s\ asist personal la astfel
de momente `n diferite muzee
jude]ene, `n muzee „de obiec-
tiv“ (cet\]i/ castele, case memo-
riale etc.). }i se „serve[te“ a-
proape de fiecare dat\ acela[i
amestec indigerabil de istorie ro-
mantic\ [i na]ional-comunist\,
l\s`nd prea pu]in loc sau respin-
g`nd istoria critic\, p`n\ la urm\
istoria veridic\.

Perspectiva centralist\, etno-
centric\ [i teleologic\ din pe-
rioada comunist\ s-a p\strat `n
bun\ m\sur\ [i dup\ `nl\turarea
sistemului totalitar. Dac\ `n is-
toriografia român\ exist\ un cu-
rent destul de important [i vizi-
bil de eliberare din chingile vul-
gatei na]ional-comuniste, muze-
ele par s\ fi „`ncremenit `n
proiect“.

Muzeul  de  la  Sighet  –
un  exemplu  de  lupt\
cu  amnezia

Dincolo de ceea ce se `nt`mpl\
`n leg\tur\ cu perioadele mai
vechi, se remarc\ insuficienta re-
prezentare a perioadelor [i te-
melor de istorie recent\, care au
oricum cel mai mare poten]ial
de a st`rni interesul publicului.
M\ g`ndesc la istoria dictatu-
rilor [i a celui de-al doilea

r\zboi mondial [i, bine`n]eles,
la istoria perioadei comuniste.
Acestea `[i g\sesc cu greu locul
`n muzee, `n special `n cele lo-
cale. De pild\, la Ia[i nu exist\
o reprezentare coerent\ a celui
de-al doilea r\zboi mondial –
de[i aici popula]ia evreiasc\ a
fost masacrat\ `n parte `n iunie
1941, iar ora[ul a fost scena u-
nor lupte dure `ntre sovietici [i
româno-germani `n vara anului
1944 –, dar nici a perioadei co-
muniste – bun\oar\, `n m\n\s-
tirea Galata a func]ionat o `nchi-
soare `n anii terorii dejiste. 

Pentru c\ am ajuns la comu-
nism, amintesc c\ totu[i se
poate [i altfel, cu condi]ia in-
vesti]iilor de energie, timp [i re-
surse materiale. Cel mai la `n-
dem`n\ exemplu este cel al Me-
morialului Victimelor Comunis-
mului [i al Rezisten]ei de la
Sighetu-Marma]iei, care s-a im-
pus `n con[tiin]a public\ româ-
neasc\, `n pofida [icanelor pro-
venite de la guvernele patronate
de fo[tii comuni[ti dup\ 1989,
dar [i a propriilor limite. Aces-
ta este un exemplu de lupt\ cu
amnezia [i de reu[it\ civic\
`ntr-un mediu `n general ostil
perspectivei etice asupra trecu-
tului nostru recent, at`t de inco-
mod.

~n general vorbind, monu-
mentele din aceast\ ]ar\ se afl\
`ntr-o stare deplorabil\. Aceea[i
este [i situa]ia multor muzee de
istorie (dar [i de art\), adesea
instalate `n cl\diri reprezenta-
tive pentru arhitectura local\,
dar nu rareori cu probleme `n
privin]a solidit\]ii juridice sau
materiale. Referindu-ne la mu-
zee `n abstract, `n opinia mea a-
cestea nu s`nt institu]ii perimate,
o bun\ dovad\ oferind-o [i ex-
plozia muzeal\ care s-a `nregis-
trat pe plan mondial `n ultimele
decenii. Dar muzeele din Româ-
nia se confrunt\ `ntr-adev\r cu
probleme acute generate de:
lipsa de idei, lipsa strategiilor
moderne; problemele de comu-

nicare (la modul real, nu decla-
rativ) `ntre muzee [i public, `n-
tre muzee, universit\]i [i insti-
tute de cercetare; conducerea
de c\tre veleitari a institu]iilor
muzeale; lipsa de preg\tire a
unei p\r]i (importante?) a per-
sonalului muzeelor; subfinan]a-
rea cronic\, altfel spus alocarea
unor fonduri ridicol de mici
pentru achizi]ii, expozi]ii, chiar
pentru `ntre]inere (de aici prac-
tica discutabil\ a organiz\rii di-
feritor activit\]i lucrative `n spa-
]iile muzeale – de la t`rguri de
carte, oarecum acceptabile, p`n\
la cele de textile [i materiale de
construc]ii sau chiar nun]i ori
cumetrii, care nu degradeaz\
doar moral cl\dirile respective,
ci le [i distrug la propriu, `ncet,
dar sigur); un sistem rigid, `n-
chistat.

Schimbarea    –  imposibil\
f\r\  voin]a  oamenilor
din  sistem

Conservatorismul este o boal\
r\sp`ndit\ a societ\]ii române[ti
actuale. Faptul este evident [i
prin aceea c\ `n muzeele locale,
care nu s-au desprins de viziu-
nea centralist\, fenomenele [i e-
venimentele locale au o pondere
nesatisf\c\toare. Dar aceasta ]i-
ne de schimbarea paradigmei,
incluz`nd o mai bun\ cunoa[tere
a istoriei locale. De asemenea,
nu po]i s\ schimbi structural ceva
cu oameni care nu s`nt cel pu]in
interesa]i de meseria lor, care
s\-[i `ndeplineasc\ atribu]iile, `n
cele din urm\, s\-[i respecte
angajamentele, mai ales c\ e
vorba `n cea mai mare parte de-
spre sus]inerea lor din bani pu-
blici (e drept c\ mult prea pu]ini).

Institu]iile muzeale româ-
ne[ti au realmente probleme de
adaptare la societatea contem-
poran\. Epoca muzeului v\zut
ca un templu a apus [i cred c\
men]inerea unei asemenea vi-
ziuni explic\ cel pu]in `n parte
redusul interes al publicului. ~n

general, muzeele nu [tiu s\-[i
atrag\ [i s\-[i fidelizeze publi-
cul. E drept c\ aceasta se dato-
reaz\ [i lipsei unei culturi mu-
zeale a românilor, dar p`n\ la
urm\ tocmai asta e `n bun\ m\-
sur\ responsabilitatea institu]i-
ilor `ns\rcinate cu conservarea
patrimoniului na]ional. Perspecti-
vele ]in de atitudinea Ministeru-
lui Culturii [i Cultelor [i a struc-
turilor aflate `n subordinea aces-
tuia, a autorit\]ilor locale, a co-
munit\]ilor religioase, a diver-
selor funda]ii culturale – toate
acestea ating`nd, dup\ cum se
vede, at`t sfera public\, c`t [i
cea privat\. ~ns\, din p\cate, `n
ultimii ani nu am observat cel
pu]in propunerea unor proiecte
coerente, realiste `n privin]a sus-
]inerii muzeale.

Viitorul  nu  este  d\t\tor
de  mari  speran]e

Muzeele `[i `ndeplinesc doar
par]ial rolul de institu]ii de cer-
cetare [tiin]ific\. A[ `ndr\zni s\
spun c\ muzeele din România
nu au foarte mul]i oameni com-
peten]i (din fericire, eu cunosc
c`]iva din aceast\ categorie), dar –
[i afirm aceasta cu regret [i cu
toat\ responsabilitatea – situa]ia
se `nt`lne[te [i `n universit\]i sau
`n institu]iile de cercetare, pro-
babil `n procente semnificativ
apropiate.

Poate nu e recomandabil s\
ne asum\m rolul de profe]i, dar
cred c\ dac\ nu se modific\ fun-
damental concep]ia care st\ la
baza lor, viitorul muzeelor noas-

tre nu este d\t\tor de mari spe-
ran]e. Dincolo de mitul românu-
lui inteligent [i cultivat, nivelul
cultural este destul de sc\zut `n
România (fapt probat [i prin in-
vestiga]iile recente ale Centrului
de Studii [i Cercet\ri `n Dome-
niul Culturii).

Diagnosticul pus f\r\ mena-
jamente nu este prea bine primit
niciunde, pacientul am\gindu-se
deseori cu ideea c\ starea lui nu
este chiar a[a rea, c\ poate me-
dicul s-a `n[elat, poate exage-
reaz\. ~ns\ acesta nu este un mo-
tiv pentru cei responsabili s\
nu-l ia `n considerare. S-ar
cuveni s\ ne intereseze mai de-
grab\ s\ fim one[ti `n evaluarea
noastr\, [i nu neap\rat populari.

Citi]i `n num\rul urm\tor texte de
Mirela Cre]u, de la Muzeul de
Etnografie Universal\ „Franz Binder“,
Sibiu, C\t\lina [i Andi Mihalache,
cercet\tori la Institutul de Istorie
„A.D. Xenopol“ din Ia[i, Florea
Ioncioaia, Istoric, Universitatea „Al.I.
Cuza“ Ia[i [i Alexandru Condeescu,
directorul Muzeului Literaturii
Române din Bucure[ti.

„Peste tot `n Occident, muzeul face cas\ bun\ cu ideea de loisir, cafenelele
[i concertele din arealul s\u neafect`ndu-i seriozitatea, menirea, prestigiul.
Marile muzee instruiesc cu aerul c\ ne distreaz\, d`nd vizitatorului impresia
c\ se folosesc de cuno[tin]ele lui, de ceea ce el [tie deja de la [coal\. Cu
alte cuvinte, `l ajut\ pe individ s\ `[i aduc\ aminte [i, totodat\, s\ capete o
mai bun\ p\rere despre propria persoan\. Strategiile de asemenea factur\
pot fi etichetate `n fel [i chip, ca reality history, cultur\ pop sau show-biz,
dar cu siguran]\ c\ ele mai dau o [ans\ culturii, care poate fi receptat\ cu
relaxare, `ntr-o manier\ ludic\, mai pu]in grav\.“ – C\t\lina [i Andi Mihalache,
cercet\tori la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ din Ia[i

Datorit\ profesiei de istoric, r\spunsurile mele la aceast\ anchet\
privesc mai ales situa]ia muzeelor de istorie [i a obiectivelor
istorice. De[i nu s`nt angajat al vreunei institu]ii muzeale, starea
acestora nu `mi este indiferent\.

Institu]iile muzeale române[ti
au realmente probleme de adaptare



Giorgio Strehler este un driver
prin care Commedia dell’Arte se
instaleaz\ `n re]eaua de c\utare
a spectatorului contemporan.
Strehler e o istorie arhivat\ `n
capitole copertate. Spectacolele
lui developeaz\ fotograme
dintr-o tradi]ie pe care nu ai
cum s\ o ignori, dar `n care e
foarte posibil s\ nu te
reg\se[ti. Trebuie `ns\ s\ [tii de
la `nceput care e semnifica]ia [i
rolul unui spectacol ca
Arlecchino, slug\ la doi st\p`ni.
El recupereaz\ un gazon
formatat [i e, genetic, un mit
teatral. Leg\tura lui cu teatrul
contemporan e cea dintr-un
arbore genealogic. Vrei s\-l
cuno[ti ca s\ afli de unde vii.
Dac\ se aplic\ alt\ gril\ de
lectur\ spectacolului lui
Strehler, el poate p\rea
plictisitor [i inutil.

Conven]ia fixit\]ii m\[tilor, pe
care se bazeaz\ Commedia dell’
Arte – personajele s`nt ni[te
schi]e predatate –, e ha[urat\ in-
teligent de Strehler. Fiecare

masc\ – Pantalone, Dottore, ar-
hetipuri ale Commediei – `[i
de[ir\ mileul pe care este cusu-
t\. Stilul de joc este de multe ori
parodiat de c\tre cei care `l per-

sonalizeaz\. Comentariul ironic
devine un fel de bold cu care ac-
torii se auto-`mpung pentru a
lua distan]\ fa]\ de masc-antro-
pologia lor. Unul dintre cuvinte-
le rostite frecvent, decup`nd dia-
logurile, este modern, [urubul
anul\rii distan]ei pe care fic]iu-
nea o poate absorbi, pun`nd-o `n
acela[i timp sub semnul `ntre-
b\rii. Strehler practic\ apropie-
rea prin de-fixare a unui model
teatral tipologizat. Totu[i, Arle-
cchino, Slug\ la doi st\p`ni este
asemenea unui automobil de e-
poc\ prin care recuperezi un flash
temporal `nfiletat. ~i recuno[ti
autenticitatea, `i apreciezi perfec-
ta asamblare, dar `l prive[ti
printr-un ecran care ]ine, inevi-
tabil, de o ruptur\ `n percep]ie.
Exist\ spectacole care se uzeaz\
ca sincronizare a mesajului trans-
mis, r\m`n`nd `n acela[i timp
referin]e pentru un context tea-
tral de referin]\ la care se rapor-

teaz\. ~n aceast\ categorie intr\
spectacolul lui Strehler, care a
putut fi v\zut la Bulandra pe 26,
27, 28, 29 [i 30 aprilie. {i toc-
mai din acest motiv, el nu este
un spectacol datat. Trebuie s\
[tim doar perspectiva din care `l
recept\m. C`]iva actori r\m`n
mereu `n jurul scenei de pe sce-
n\ pentru a comenta ac]iunea [i
a acro[a publicul, ceea ce repu-
ne `n discu]ie complexa no]iune
de conven]ie a Commediei dell’
Arte. Arlecchino, Slug\ la doi
st\p`ni e construit pe practicabi-
lul confuziilor, travestiului, iu-
birii am`nate [i ubicuit\]ii, cu
actori de un profesionalism
exemplar [i o vitalitate gimnas-
tic\ uluitoare.

Acroba]iile lingvistice s`nt o
surs\ de comic substan]ial. Sin-
copele, apocopele, st`lcirea u-
nor nume proprii se folosesc ca
ping-pong verbal cu un efect lu-
dic gradat `n func]ie de situa]ie.

Numele Beatrice este pronun]at
de Arlecchino, sluga celor doi
st\p`ni `ndr\gosti]i unul de ce-
l\lalt, `n toate felurile, numai `n
cel corect nu, `n cele mai tensi-
onate momente.

Promotorul teatrului de art\,
Strehler nu ̀ l ̀ nchide ̀ ntr-o clep-
sidr\, intangibil. Dup\ cum a-
firm\ George Banu, analiz`nd cre-
a]ia lui Strehler `n Ultimul sfert
de secol teatral, „Teatrul de art\
nu se adreseaz\ nici mul]imilor,
nici elitelor, ci unor ansambluri
de fiin]e deschise… Aici specta-
torul nu se va afla niciodat\ de-
parte de actul teatral, dar nici nu
va fi direct implicat“.

Arlechinada este p`n\ la ur-
m\ o jonglerie existen]ial\, un
spectacol al fic]iunii rolurilor
jucate, `nv`rtite `ntr-o rulet\ tea-
tral\. Strehler e un cuf\r istoric
precum cel din care Arlecchino
scoate haine. Ba nu, costumele
unui model teatral.

Trebuie istoria spus\ p`n\ la ca-
p\t? Trebuie ea cunoscut\ p`n\
la cap\tul uman cognoscibil?

Are vreo relevan]\ aceast\ insisten]\,
`nc\p\]`nare a unei p\r]i a umanit\]ii,
de a-[i cunoa[te [i, merg`nd mai depar-
te, de a-[i `n]elege trecutul? Are o re-
levan]\ moral\ aceast\ cunoa[tere – [i
recunoa[tere – a trecutului, ce se opu-
ne unei infinit mai comode memorii
selective, eventual comp\timitoare,
atunci c`nd nu e indiferent\ fa]\ de ex-
perien]e [i atitudini umane ce nu s`nt
confortante la rememorarea lor? Ce nu
s`nt confortante nici pentru imaginea pe
care ne-am compus-o adesea despre ac-
torii trecutului. Unde este limita `ntre
faptele „bune“ [i atitudinile reprobabi-
le ale unor actori activi ai istoriei,
exist\ o frontier\ dincolo de care anga-
jamentele pentru o cauz\ anume, fie
din convingere, fie din oportunism, fie
din ambele, nu mai pot s\ fie trecute cu
vederea, nerememorate sau ascunse
sub covor cu bun\ [tiin]\? {i, dincolo
de celebrit\]i, ce se `nt`mpl\ cu ceilal]i
actori ai istoriei, oameni de r`nd, meri-
t\ ei [i angajamentele sau suferin]ele
lor aduse `n discu]ie? Nu cred c\ isto-
ria muzicii poate refuza reflec]ia c`nd
s`nt puse asemenea `ntreb\ri, `n ciuda
unei predispozi]ii spre uitare [i `mp\-
ciuire, impulsionat\, de exemplu, de
multiplele posibilit\]i de utilizare `n stil

populist sau propagandistic a Simfoniei
a 9-a de Beethoven.

O deforma]ie probabil profesional\
m-a `ndemnat s\ caut s\ aflu totu[i mai
multe despre pianistul Michael Raucheisen
[i motivele pentru care steaua sa a apus
brusc `n perioada postbelic\. Pe scurt,
r\spunsul ar fi fiindc\ s-a compromis [i
a fost, `n aria sa de activitate, unul din-
tre demnitarii regimului nazist, condu-
c`nd `n timpul r\zboiului o sec]ie a ra-
dioului german. Prieten bun al lui
Goebbels, invitat la dineurile oficiale
prezidate de Hitler, care `l felicita per-
sonal cu ocazia anivers\rii sale de 55
de ani `n 1944, gata s\ contribuie la
`ntre]inerea moralului trupelor [i r\s-
pl\tit financiar copios pentru serviciile
aduse, Raucheisen s-a bucurat de o pu-
tere de decizie deosebit\ `n sistem.
Arianizarea enciclopediei liedului uni-
versal, at`t `n ceea ce `i privea pe com-
pozitorii, c`t [i pe autorii de texte
proscri[i sau „degenera]i“, nu a fost
dec`t una din responsabilit\]ile sale
asumate foarte con[tiincios.

Autorul libretului colec]iei celor 66
de CD-uri pe care v-o semnalam – [i
eu pe urma lui – se `ntreba dac\ `nre-
gistrarea totu[i a unuia dintre liedurile
lui Schubert pe versurile proscrisului
Heinrich Heine a fost un act de risc
asumat con[tient. Nu, nu a fost! Cum
observ\ cercet\tori ai istoriei muzicii

`n perioada celui de-al treilea Reich, o
directiv\ oficial\ din 1936 a autori-
t\]ilor culturale naziste permitea men]i-
nerea textului unui lied, chiar dac\ au-
torul era evreu, dac\ era vorba despre
un compozitor [i despre o melodie bi-
ne cunoscute, cum a fost cazul cu ciclul
lui Schubert, Schwanengesang. Ofi-
cial, `n aceast\ categorie intrau [i ciclu-
rile de lieduri celebre ale lui Schu-
mann, pe versuri de Heine, pe care
Raucheisen a ales `ns\ s\ le elimine din
enciclopedia sa.

Pentru informa]ia celor interesa]i,
„arianizat“ `n epoc\ a fost [i libretul
operei Nunta lui Figaro, al c\rui autor
era evreul Lorenzo da Ponte [i care fu-
sese tradus `n german\ de dirijorul
Hermann Levi. Dac\ de preferin]\ ofi-
cialit\]ile au recomandat ca oratoriile
lui Haendel, multe pe subiecte din Ve-
chiul Testament, s\ nu fie c`ntate, `n
1939 s-a g\sit util ca Judas Maccabeus
s\ fie totu[i interpretat. {i a fost, dar
sub titlul Comandantul [i cu un text
rescris, pentru a impulsiona av`ntul
r\zboinic al popula]iei.

Cum realitatea nu este niciodat\ ex-
clusiv colorat\ `n alb sau negru, legile
rasiale aplicate treptat `ncep`nd din a-
prilie 1933, din diverse ra]iuni, nu au
interzis complet muzica unor autori sau
interpre]i evrei de notorietate. Interdic]ia
a survenit abia la 1 aprilie 1938, muzi-
ca lui Mendelssohn, de exemplu, fiind
boicotat\ [i eliminat\ gradat, la fel ca
[i `nregistr\rile pe disc ale unui Bruno
Walter, Fritz Kreisler, Arthur Schna-
bel, Szimon Goldberg sau Gregor Piati-
gorsky. Nu acela[i lucru s-a `nt`mplat
cu actorii de r`nd ai istoriei muzicale,
instrumenti[tii evrei fiind da]i afar\ din
1933 din orchestrele germane. O exclu-
dere, `ntr-un sens [i ea gradual\ p`n\ la
introducerea politicii de exterminare,
`n m\sura `n care muzicienilor evrei li
s-a permis, pentru c`]iva ani, s\-[i exer-
cite meseria `n cadrul unei „Ligi cultu-

rale evreie[ti (Jüdischer Kulturbund)“.
Creat ini]ial la Berlin, unde `n 1934
avea circa 20 de mii de membri, mode-
lul, ce instituia `n fapt o prim\ ghettoi-
zare, a fost aplicat ulterior la nivel re-
gional, cu muzica interpretat\ de evrei
[i `n beneficiul exclusiv al evreilor ca-
re, fire[te, `[i finan]au singuri concer-
tele [i alte genuri de spectacole.
„M\rinimia“ avea, desigur, limite,
pentru a nu vorbi despre umilin]e, din
1936, evreilor fiindu-le interzis s\ mai
c`nte lucr\rile lui Beethoven, c\ruia,

din 1937, i se ad\uga Mozart [i apoi,
`n perioada final\ a existen]ei Ligii,
desfiin]at\ `n 1941, to]i compozitorii
germani. Ce avea s\ urmeze, „solu]ia
final\“, este un capitol al istoriei ceva
mai cunoscut. Dar celor care laud\
permisivitatea regimului antonescian
fa]\ de o serie de institu]ii culturale
evreie[ti `n anii celui de-al doilea r\z-
boi mondial, pe de alt\ parte, este poate
util s\ li se aminteasc\ modelul german
ce nu a apucat s\ fie „finalizat“ pretu-
tindeni.
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lovitur\ de teatru arta grea
)

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

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

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR Alba-neagra servitorului acrobat

C`nd `n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni v\ semnalam impresionanta colec]ie,
enciclopedie german\ de lieduri, realizat\ `n anii celui de-al doilea r\zboi
mondial [i republicat\ acum pe 66 de discuri compact, notam [i c\ autorul
livretului `[i declina cumva competen]a `n privin]a rela]iilor autorului
colec]iei, pianistul Michael Raucheisen, cu regimul nazist. Cert p\rea s\ fie
doar c\, dup\ procesul de denazificare, Raucheisen nu a mai revenit `n
scen\ niciodat\ la notorietatea anterioar\, de cel mai bun pianist
acompaniator [i cunosc\tor al liedului universal. {i aceasta de[i a
`ncercat, la sf`r[itul anilor ’40, s\-[i continue colec]ia [i, gest de sp\lare a
p\catelor, s\ `nregistreze c`teva lieduri de Mendelssohn, unul dintre
compozitorii anterior proscri[i.

Despre muzic\ [i memorie

Coperta bro[urii expozi]iei Muzica degenerat\, organizat\ de nazi[ti
la Düsseldorf `n mai-iunie 1938

Arlecchino. Slug\ la doi st\p`ni de Carlo Goldoni.
Regia: Giorgio Strehler. Cu: Ferruccio Soleri, Ettore Conti, Giorgio
Bongiovanni, Sara Zoia, Paolo Calabresi, Stefano de Luca, Stefano
Onofri, Giorgia Senesi, Stefano Guizzi, Sergio Leone, Enrico Bonavera,
Alessandra Gigli, Luca Criscuoli



Chestie care nu e valabil\
pentru Spike Lee, care tot
timpul a func]ionat ca

port-stindard al cauzei afro-a-
mericanilor [i c\ruia „eveni-
mentele din 11 septembrie“ i-au
l\rgit perspectiva. ~n The Inside
Man, el construie[te un tablou
al societ\]ii americane contem-
porane pe structura unui thriller,
cu un ritm demen]ial. Folosin-
du-se de motivul jafului perfect
al unei b\nci din New York, `n
care jefuitorii se identific\ prin
costume [i m\[ti cu cei pe care
i-au luat ostateci – de rase di-
verse –, el pune un mare semn
de `ntrebare asupra ideii de ne-
vinov\]ie sau, m\ rog, asupra
vinii care se poate transmite fie
sub forma p\catului originar,
prin ADN, fie prin voin]a celui
care crede c\ faptele bune pot
[terge o mare gre[eal\ din trecut.

Paul Haggis, scenarist cunos-
cut, a debutat `n lungmetraj cu
Crash (Oscar `n acest an pentru
cel mai bun film, scenariu origi-
nal [i montaj), o poveste compu-
s\ din multe pove[ti mai mici, ai
c\ror eroi s`nt mai ales str\ini

naturaliza]i `n America – mexi-
cani, iranieni, sud-americani,
care, al\turi de afro-americani [i
de „albii b\[tina[i“, intr\ `ntr-o
re]ea foarte dens\ de interac-
]iuni gen cauz\-efect. Gestul u-
nuia schimb\ destinul celorlal]i.

Nu  mai  „tr\im  decenii
de  `mpliniri  m\re]e“

Cu alte cuvinte, s`ntem r\spun-
z\tori nu numai pentru noi, dar
[i pentru ceilal]i. Deci nu tr\im
de capul nostru – spun pe gla-
suri diferite at`t Spike Lee, c`t
mai ales Paul Haggis, fiecare
„somatiz`nd“ `n filmul s\u, dup\
propria-i structur\, „noua dezor-
dine amoroas\“ care se cere tra-
tat\ cu mai mult\ grij\ [i aten]ie
pentru cel de l`ng\ noi. Poate
mai mult ca niciodat\, iubirea
cre[tin\ e o no]iune cu at`t mai
derutant\ cu c`t ce s-a `nt`mplat
la 11 septembrie [i dup\ a antre-
nat redefinirea termenului. Cum
s\ r\spunzi la r\u? Cum se trans-
mite vinov\]ia? Care e r\d\cina
r\ului? – s`nt, iat\ (sic!), `n-

treb\ri la care avem de r\spuns
pe paliere foarte diferite.

Acum, ziua de 11 septembrie
ne-a schimbat vie]ile tuturor. {i
e normal ca alte con[tiin]e artis-
tice, de pe alte meridiane, s\
aib\ un feedback, [i el con[ti-
entizat sau nu. Nu mai „tr\im
decenii de ̀ mpliniri m\re]e“, cum
suna c`ntecul de pe vremea lui
Ceau[escu, ci ani `n care, ce s\
zic io, lu\m la puricat cele mai
m\runte lucruri pe care le fa-
cem, pentru c\, e evident la
scar\ mare, ce-am f\cut p`n\
acum am f\cut prost.

Caché vorbe[te  despre  lipsa
responsabilit\]ii

Probabil c\ [i austriacul Mi-
chael Haneke a rezonat la aces-
te teme, pentru c\ al s\u Caché

(premiat anul trecut la Cannes)
vorbe[te despre ideea de respon-
sabilitate, mai ales despre lipsa
responsabilit\]ii. Miezul filmu-
lui e „ascuns“ `ntr-o replic\, `n
burta filmului, [i se refer\ la re-
volta algerienilor din Paris, `n
octombrie 1961, revolt\ care a
fost mult\ vreme neconfirmat\
de oficialit\]i. Acesta e miezul
unei pove[ti care n-are nici o le-
g\tur\ aparent\ cu politica [i ca-
re descrie, tot pe structura unui
thriller, ca [i `n cazul lui The In-
side Man, destr\marea `ncre-
derii `ntr-o familie parizian\ con-
fruntat\ cu ni[te casete video
ce, teoretic, con]in amenin]\ri.
Dar casetele nu prezint\ dec`t
imagini cu casa acestei familii,
prins\ `n cadre fixe, imagini i-
mobile care transmit o angoas\
ce se transform\ `n teroare. Po-

vestea se complic\ atunci c`nd
`[i face apari]ia un algerian c\-
ruia eroul, c`nd era mic, `i f\cu-
se v`nt din familie [i nu-l l\sase
s\ fie adoptat.

Haneke re]ine ideea de into-
leran]\ la nivelul ei primar, al
geloziei [i invidiei manifestate
de un copil care se dorea singu-
rul obiect al afec]iunii p\rin]i-
lor. Cresc`nd [i reful`nd eveni-
mentul, copilul devine un bur-
ghez realizat familial [i profe-
sional, monstruos `n buna lui
cre[tere, care-l transform\ `ntr-un
autist, un izolat nu numai de
ceilal]i, dar [i de sine.

Titlul filmului nu se refer\
numai la secrete care ]in sau nu
de evenimente politice, ci [i la
secretele bine ascunse `n incon-
[tient [i la modalit\]ile de a evi-
ta confruntarea cu adev\rul, as-

cunz`ndu-ne `n spatele unor me-
canisme „reflexe“. Eroul ia la
final dou\ pastile (pastil\ egal
„cachet“ `n francez\) ca s\
doarm\ [i s\ uite nepl\cutul in-
cident `n care algerianul [i-a t\-
iat g`tul `n fa]a lui. Haneke se
interogheaz\ tot timpul asupra
posibilit\]ii cinematografului de
a spune adev\rul, dar despre as-
ta poate alt\ dat\.

Omul interior e ascuns sub
zece straturi de zgur\
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Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE Balcan Beat Box: Balcanii f\r\ frontiere

Omul interior e ascuns sub
zece straturi de zgur\

Poate m\ `n[el, dar e perioada c`nd la noi
love[te primul val important al filmelor
americane inspirate de atacurile de la 11

septembrie. Angajate mai f\]i[ sau nu,
con[tient sau mai pu]in con[tientizat `mpotriva

terorismului [i `n favoarea toleran]ei. Iar
dac\ nu e vorba despre o intrare asumat\

`n campania lansat\ de pre[edintele
Bush, atunci e vorba de felul `n care

artistul percepe noua paradigm\
deschis\ odat\ cu 11 septembrie.
Lumea s-a schimbat, e normal ca [i
arta s\ se schimbe, chiar dac\
arti[tii n-ar trebui s\ fac\ politic\.

~n luna aprilie, un articol din „New York Ti-
mes“ vorbea despre muzica interpretat\ cu
instrumente de suflat din ̀ ntreaga lume: „As-
culta]i muzica orchestrelor de sufl\tori sau
a fanfarelor, fie c\ este vorba despre o trup\
din Mexic ori despre românii de la Cioc`rlia,
[i o s\ recunoa[te]i c\ este istoria lumii re-
dat\ de al\muri. Serbia [i România ajung s\
fie locul de na[tere al muzicii braziliene fre-
vo, al\murile orchestrelor ]ig\ne[ti din Ma-
cedonia [i Bulgaria ar putea s\ fie rudele r\-
t\cite ale Orchestrei Jaipur Kawa Brass din
Benin sau ale oric\rei trupe de jazz din New
Orleans“. Niciodat\ aceste lucruri nu par

mai evidente dec`t atunci c`nd ascul]i Balcan
Beat Box.

„Toate orchestrele de sufl\tori au o leg\-
tur\ `ntre ele“, declar\ Tamir Muskat, unul
dintre fondatorii proiectului. ~nainte s\ orga-
nizeze recitaluri `n care muzica din Balcani
este redescoperit\ `n formule nea[teptat de
spectaculoase, Tamir Muskat [i Ori Kaplan
au c`ntat pe scenele underground din New
York, cu trupe precum Firewater, Gogol Bor-
dello, J.U.F, Big Lazy, Shot’nez sau Victo-
ria Hanna.

Pe site-ul Balcan Beat Box, demersul lor
este descris drept „reac]ia natural\ a unor
muzicieni care doresc s\ [tearg\ grani]ele

politice (dac\ urechile noastre nu ]in cont de
frontiere, noi de ce am face asta?)… De la
Berlin p`n\ `n Macedonia, din Bloomington
Indiana la Tokio sau Ierusalim, `n San Fran-
cisco, Bordeaux ori Bruxelles se ascult\ [i
se danseaz\ pe noile ritmuri BBB“.

Pe l`ng\ muzicieni, un spectacol Balkan
Beat Box aduce pe scen\ DJ [i arti[ti video,
printre cei din urm\ num\r`ndu-se Billy Le-
vy [i Alma Harel, care au dat identitate con-
certelor [i videoclipurilor trupei. ~mbin`nd
ritmuri din Orientul Mijlociu, Africa de Nord
[i Estul Europei cu hip-hop [i muzic\ elec-
tronic\, BBB p\streaz\ o amprent\ incon-
fundabil\. G`ndi]i-v\ la Bregovic, `nmul]i]i
cu doi [i ad\uga]i for]a ironic\ a vitalit\]ii
balcanice, l`ng\ care se pot recunoa[te in-
fluen]ele muzicii evreie[ti klezmer [i abia
dac\ pute]i s\ ghici]i cam pe unde se mi[c\
muzica BBB.

Merit\ spus [i c\ numele lui Ori Kaplan
este legat de trupa gipsy-punk Gogol Bor-
dello. BBB a fost `nfiin]at\ acum trei ani,
dar a devenit foarte repede un adev\rat feno-
men, ceea ce i-a f\cut pe jurnali[tii new-
yorkezi s\ afle istoria muzicii: „Leg\turile
nu s`nt doar teoretice. ~n jurul anului 1860,
mii de ]igani elibera]i din robie au p\r\sit
România ca s\ ajung\ `n sudul Statelor Uni-
te, stabilindu-se mai ales `n cartierele muzi-
cienilor de culoare“, se spune `n articolul
din „New York Times“.

Omul din interior/
The Inside Man
cu: Denzel Washington,
Clive Owen (foto),
Jodie Foster, Willem Dafoe

Crash/
Pove[ti din LA
cu: Sandra Bullock, Matt
Dillon, Don Cheadle, Ryan
Phillippe

Ascuns/
Caché
cu: Daniel Auteuil [i
Juliette Binoche



Felix Gonzales-Torres a fost unul dintre arti[tii
vizuali care, cu discre]ie [i f\r\ patetism,
a pus `n discu]ie teme precum dragostea
boala, moartea, suferin]a [i pierderea celui
drag. Combin`nd subtil experien]ele personale
cu reflec]iile asupra istoriei artei [i luarea de
pozi]ii politice, el a fost unul dintre arti[tii
reprezentativi ai anilor ’90. Pozi]ia sa de artist
gay, emigrant din Cuba `n Statele Unite, cu
toate c\ era vizibil\ `n proiectele sale, nu a
fost spus\ prin cli[eele folosite de mul]i
arti[ti din genera]ia sa.

De[i a folosit mijloacele formale specifice
minimalismului [i conceptualismului, schi]e,
fotografii, texte, obiecte readymade, Felix
Gonzales-Torres a dezvoltat o critic\ a auto-
nomiei [i unicit\]ii lucr\rii de art\. ~n unele
dintre expozi]iile sale de la `nceputul dece-
niului trecut, el a instalat `n galerii sau mu-
zee imense teancuri de afi[e, reprezent`nd
imagini poetice [i oarecum ambigue, iar pu-
blicul vizitator era invitat s\ ia c`te un afi[.
~n mod similar, zeci de kilograme de bom-
boane oferite publicului pe tot parcursul ex-
pozi]iei ori „perdele“ de becuri electrice,
care d\deau o dimensiune feeric\ galeriei ca
lume. Trebuie s\ men]ionez c\ aceste lu-
cr\ri au fost realizate dup\ ce artistul [tia c\
va muri de SIDA, la fel cum se `nt`mplase
[i cu partenerul lui cu ceva timp `nainte.

Nu  vom  pl`nge  ca  `n  telenovele

„Portretele“ lui Torres s`nt [i ele neobi[nu-
ite. ~n loc s\ expun\ un desen ori o fotogra-
fie a prietenilor s\i, el a preferat s\ instale-
ze pe pere]ii galeriei un text ce cuprindea
locuri [i ani care aveau o semnifica]ie `n re-
la]ia lor. Dup\ moartea partenerului s\u, el

a instalat pe mai multe panouri publicitare
din New York o fotografie a unui pat cu dou\
perne ce mai p\strau urmele a dou\ corpuri
care odat\ au stat `mpreun\. Amintirea r\-
m`nea astfel proasp\t\... 

~n lucrarea sa Perfect Lovers, artistul a
instalat dou\ ceasuri simple de perete, care
au `nceput s\ m\soare secundele din acela[i
moment. Dup\ ceva vreme, evident c\ defa-
zajul a devenit tot mai evident, la fel ca [i

timpul personal al fiec\rui partener dintr-o
rela]ie de durat\.

Felix Gonzales-Torres a murit `n anul
1996. ~n ultimii ani ai vie]ii, el a avut parte
de recunoa[terea interna]ional\, `n 1994 or-
ganiz`nd o ampl\ expozi]ie la Muzeul Gu-
ggenheim din New York. Lucr\rile nu ne
vorbesc explicit despre suferin]a sa. Nu vom
pl`nge ca `n telenovele, ci vom medita cu `n]e-
lepciune la suferin]a uman\, cu care ne vom
confrunta cu to]ii mai devreme sau mai t`rziu.

~ndr\gosti]ii
perfec]i
~ndr\gosti]ii
perfec]i

3 X Purc\rete

S\pt\m`n\ bogat\ pentru fanii

lui Silviu Purc\rete. Trei specta-

cole ale marelui regizor, at`t de

discret pe scenele române[ti,
se joac\ la T`rgu-Mure[, Cluj [i
Bucure[ti.

~n cadrul Zilelor Comemora-
tive György Harag de la Cluj,
Teatrul Na]ional „Radu Stanca“
din Sibiu prezint\ Cumnata lui

Pantagruel, spectacol coprodus

cu Teatrul Maghiar din Cluj [i

Compania Silviu Purc\rete din

Lyon, [i A[tept`ndu-l pe Godot.

G`ndit ca un work-in-progress,

bazat pe exerci]iile f\cute cu

actorii pornind de la luxuriantul

text al lui Rabelais, Cumnata lui

Pantagruel este un calambur

delicios despre omul care m\-

n`nc\ [i sf`r[e[te m`ncat de...

moarte. Omul-p`ine copt `n cup-

tor [i h\p\it cu poft\, `nc\ abu-

rind, spune ceva despre pl\ce-

rea primitiv\ a m`ncatului, nu

din prisma gurmandului, fin de-

gust\tor de bucate alese, ci a

umflatului bur]ii cu pompa la pro-

priu. Omul ca depozit de m`n-

care. S\ poveste[ti despre m`n-

care cu umor, ei da, \sta este

talentul lui Purc\rete. Din A[tep-

t`ndu-l pe Godot a scos filosofii-

le absurdului vie]ii, juc`ndu-se

haios de-a joaca, adic\ de-a tea-

trul. Cine e Godot [i de ce nu

mai vine nu prea intereseaz\.

Pur [i simplu, Gogo [i Didi, doi

actori (vagabonzi, ambulan]i?),

repet\ `ntr-un teatru zi de zi

aceea[i scen\ `n a[teptarea u-

nui oarecare Godot, de profe-

sie domn. O fi regizorul? Dar ce

ne pas\ c`nd cei doi s`nt `ntru-

chiparea umanit\]ii candide, a

singur\t\]ii cu neputin]\ de `n-

durat, astfel c\ ei convie]uiesc

oarecum simbiotic `ntr-o rela]ie

de atrac]ie-respingere patern-fi-

lial\. Pozzo, statuar mitoc\nesc

`n prima apari]ie, orbe[te [i `[i

pierde echilibrul, iar cei doi `l

sprijin\ minute `n [ir, c\ci ei s`nt

echilibrul, normalitatea `n tea-

trul-lume p\r\ginit `n care Lucky,

degradat p`n\ la mumificare, fu-

meg\ c`nd g`nde[te ca o ma-

[in\rie stricat\. Iar copacul sus-

pendat din teatrul de pe scen\

se `mbog\]e[te doar cu banala

frunz\. At`t. ~n spate, `ntr-o alt\

scen\ grotesc-idilic\, un band

de iepura[i roz c`nt\ Schubert.

{i Purc\rete nu se termin\ aici. ~n

cadrul Festivalului Shakespeare,

va fi prezentat doar la Bucure[ti

Troilus [i Cresida realizat la Bu-

dapesta, un spectacol despre fa-

limentul valorilor umane. Adic\

despre noi, azi.
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fe]e-fe]e fast-food
Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

M\d\lina  COCEA

LA BLOG

Po]i s\ ]ii un secret?
Nici nu trebuie
„PostSecret“, al treilea cel mai popular blog din lume, este dova-

da clar\ a faptului c\ blogurile refuz\ s\ se supun\ vreunei de-

fini]ii sau a[tept\ri. Create ini]ial ca simple liste de link-uri intere-

sante, apoi ca jurnale intime online ce puteau fi u[or [i rapid ac-

tualizate, asimilate acum unui nou tip de jurnalism, blogurile ne

dovedesc c\ modul `n care oamenii aleg s\ foloseasc\ tehnolo-

gia este mereu imprevizibil. Ce-ar face cineva `n momentul `n

care i s-ar da libertatea de a publica absolut orice pe Internet? {i

ce ar alege oamenii s\ citeasc\, `n momentul `n care a publica

pe Internet nu ar mai fi atributul exclusiv al celor c`]iva ini]ia]i ca-

re nu se sperie `n fa]a unui <img src=“ “>? Primul r\spuns care
ne-ar trece prin minte ar fi, probabil, identic pentru ambele `ntre-

b\ri: „prostii“.

Adev\ratele r\spunsuri s`nt mult mai surprinz\toare: se scriu

confesiuni patetice [i comentarii pertinente despre orice, se pu-

blic\ fotografii deocheate [i adev\rate opere de art\, `nsemn\ri

specializate cu nout\]i din lumea c`rligelor de undi]e [i b`rfe de la

Casa Alb\, noti]e pentru cursuri [i bilete pentru sinucideri ratate.

Singurul lucru care une[te `nsemn\ri at`t de diferite este aceast\

denumire de „blog“, o tehnologie care las\ pe oricine s\ aib\ pro-

pria sa parcel\ pe Internet, un site pe care scrii la fel de u[or ca

[i cum ai trimite un e-mail.

Blogul „PostSecret“ este [i el unul dintre acele r\spunsuri sur-

prinz\toare ale libert\]ii de expresie. Ini]iat de creatorul s\u ca un

proiect artistic, „PostSecret“ este locul unde oamenii `[i `mp\r-

t\[esc cele mai intime secrete. Acestea s`nt trimise la o adres\

din America prin clasica [i `nc\ nedep\[ita po[t\, sub forma unor

vederi anonime, prelucrate manual. Erau, p`n\ la sf`r[itul anului

2005, 40.000. Frank Warren, un distribuitor de formulare medi-

cale, devenit f\r\ voia sa un simbol al noii culturi Internet, este

cel care le cite[te [i le public\ `n fiecare duminic\ pe blogul s\u.

„Am ciupit o coleg\ de fund“, spune o carte po[tal\. „Intru `n

armat\ ca s\ am o alt\ via]\ [i s\-i p\r\sesc pe to]i, inclusiv pe

so]ul [i copiii mei, f\r\ s\ m\ simt VINOVAT|“, m\rturise[te o al-

ta. Cite[ti: „Mi-am dedicat via]a cercet\rii `n domeniul autismului,

dar [tiu c\ nu-mi voi putea vindeca niciodat\ fratele“ [i te cutre-

muri; vezi: „C`nd practic yoga, hormonii mi-o iau razna“ [i nu po]i

dec`t s\ sur`zi. Amuzante, intime, pesimiste, r\v\[itoare, co-

pil\re[ti – secretele s`nt cr\p\turi anonime `n zidurile care ne

`nconjoar\ vie]ile [i prin care se uit\, s\pt\m`nal, milioane de oa-

meni.

„PostSecret“ este unul dintre cele mai celebre bloguri din lu-

me, fiind nici jurnal intim, nici ziar, nici site cu anun]uri, ci pur [i

simplu „altceva“. ~n aceast\ lume a blogurilor, denumit\ de spe-

ciali[ti „blogosfer\“, este loc pentru orice. Blogosfera face deja

cam c`t o Românie [i jum\tate, cu 37,3 milioane de bloguri acti-

ve la `nceputul lunii mai [i c`te un blog creat `n fiecare secund\.

Adic\, de c`nd a]i `nceput s\ citi]i textul, aproximativ 150.

Oana  STOICA

SPECTACOLUL S|PT|M~NII

Mar]i, 9 mai, ora 19.00, Teatrul Maghiar-T`rgu-Mure[ – Cumnata lui
Pantagruel (Omagiu lui Rabelais). Miercuri, 10 mai, ora 20.00, Teatrul
Maghiar de Stat Cluj, Cumnata lui Pantagruel (Omagiu lui Rabelais); Joi,
11 mai, ora 19.00, A[tept`ndu-l pe Godot. S`mb\t\, 13 mai, duminic\ 14
mai, ora 19.00, Teatrul Bulandra, Sala Izvor, Troilus [i Cresida, o
produc]ie a Teatrului Katona József din Budapesta.

Citi]i-l `n num\rul urm\tor pe Cristi Neagoe cu SCARA DE BLOG
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Imagina]i-v\ New York-ul a-
nilor ’40 `mp`nzit cu postere
publicitare `nf\]i[`nd un in-

divid cu privire ager\, `ntins
lasciv pe canapea, invit`nd – prin
mi[c\rile surprinse delicat, `n
nuan]e de sepia (pozi]ia m`ini-
lor, r\sfr`nte erotic `n jurul tor-
sului, r\m`ne subtil\, dar cu at`t
mai mult incitant\) – la... lec-
tur\. Acesta era Truman Ca-
pote, impostor literar, gangster
al spiritului, cum ar fi spus
Henry Miller, avid dup\ [oc [i
chic social. Poza lui Truman
provoca la cump\r\turi & `n-
so]ea v`nz\ri colosale, st`rnea
su[oteala, r\scolind pudibonde-
riile new-yorkezilor mul]i [i
slabi de `nger. Una dintre anec-
dotele sau, dac\ vre]i, caracteri-
z\rile celebre suna cam a[a:
„B\iatul acesta e fie prea t`n\r,
fie de-a dreptul periculos“. Ge-
neraliz`nd (sau poate, din con-
tr\, particulariz`nd), e „senzual,
pentru c\ e t`n\r. Trupesc, pen-
tru c\ e t`n\r. Distructiv, pentru
c\ e t`n\r. {i `n aceast\ tinere]e,
de dispre]“, a spus-o Gombro-
wicz, `n a sa variant\ de Porno-
grafie.

Legenda [i, ulterior, biogra-
fiile povestesc c\ poza, f\cut\
de prietenul lui Capote, Harold
Halma, [i „amplasat\“ pe co-
perta IV a romanului de debut
intitulat Alte glasuri, alte `nc\-
peri, nu era `n nici un caz sim-
pl\ `nt`mplare. De[i Truman
sus]inea, cu relaxare [i z`mbind
ironic a n\stru[nicie, tocmai con-

trariul. Se pare c\ scriitorul `i
indicase cu precizie felul `n care
dore[te s\ fie „surprins“ `n fo-
tografie. E totu[i discutabil:
Capote avea suficient\ agerime
`nc`t s\ intuiasc\ at`t de timpu-
riu (la doar 19 ani) modul `n
care se poate promova. Pe de
alt\ parte, personalitatea sa du-
plicitar\, de-o excentricitate ie-
[it\ din comun, ludicul, dar [i
„maleficul“ din ochii negri, scli-
pitori se mulau de la sine pe
brand-ul ce avea s\ fie „construit“.

M`n\  `n  m`n\
cu  Marilyn  Monroe

~n cercurile culturale under-
ground, Capote se bucura de o
faim\ r\sun\toare. Mereu pus
pe contre, savura din plin po-
lemicile pe orice tem\. ~n fapt,
spre sf`r[itul vie]ii – se spune –
nu a mai reu[it s\-[i definitiveze
ultimul proiect de roman, c\ci
`[i am\gea energia creativ\ ex-
clusiv `n droguri, bourbon [i
discu]ii literare. Nimic de repro-
[at: Truman f\cea [i desf\cea
rela]iile sociale ale momentului.
Cu vocea sa ascu]it\, pi]ig\iat\
[i burghez-cizelat\, `nve[m`ntat
`n cele mai bizare combina]ii de
culori, era miezul tuturor mon-
denit\]ilor. Dup\ ce Alte gla-
suri, alte `nc\peri se v`nduse `n
peste 26.000 de exemplare [i
„]inuse“ topul „The New York
Times“ timp de nou\ s\pt\m`ni,
Capote a pornit `ntr-un tur de-
vorator al culturii europene, iar

orient\rile sale s-au `ndreptat [i
c\tre film. Celebr\ r\m`ne co-
laborarea cu regizorul John
Houston pentru Beat the Devil
(1954). Iar `n timpul film\rilor
la The Asphalt Jungle, Capote a
`nt`lnit-o pe planturoasa blond\
Marilyn Monroe – cu care a ne-
gociat, ulterior, apari]ia `ntr-unul
din filmele f\cute dup\ scrierile
sale, dar aceasta l-a refuzat. „Cu
tr\s\turile naturale la iveal\,
f\r\ urm\ de machiaj, Monroe
ar\ta ca o feti[can\ de 12 ani,
av`nd expresia unei virgine care
tocmai aflase c\ a fost dat\ la un
orfelinat [i `[i depl`ngea soar-
ta“, afirma scriitorul american.
Nu acela[i lucru s-ar putea
spune despre Audrey Hepburn,
o alt\ icoan\ a vremii, al c\rei
stil clasic-glamoros s-a supra-
pus perfect cu rolul eroinei fre-
netice [i dependente de fericire
din Breakfast at Tiffany’s, re-
gizat de Blake Edwards.

Rebranding  Truman  Capote

Odat\ cu volumul Breakfast at
Tiffany’s (1958), stilul literar al
lui Capote s-a schimbat. El `n-
su[i o recunoa[te, iar In Cold
Blood (1966) marca deja des-
prinderea de fic]iune, fiind un
amplu „reportaj“ despre o
crim\ real\, petrecut\ `n Kan-
sas. Pe banii celor de la „The
New York Times“, Truman a
plecat s\ investigheze la fa]a lo-
cului [i a sf`r[it, `n acela[i stil
ie[it din comun, prin a deveni

empatic cu st\rile celor doi
criminali. Notele sale, luate pe
foi r\zle]e din blocknotes-uri a-
flate la `ndem`n\ (nu avea nici o
tehnic\ prestabilit\ [i nici re-
portofon), s-au transformat `n
romanul de consacrare.

Capote devenea din ce `n ce
mai ferm `n privin]a manifest\-
rilor sale sociale [i a unei trans-
form\ri subite, dar sclipitoare:
„Pot spune c\ am avut dou\
cariere: una precoce, a unui t`-
n\r care a publicat o serie de
c\r]i chiar remarcabile, [i cea
de-a doua, care a `nceput cu
Breakfast at Tiffany’s. O `ntor-
s\tur\ de condei clar\, dar nu
definitiv\. Continuu s\ cred c\
nu am atins ce-mi doresc, acolo
unde `mi doresc. Probabil c\
aceast\ ultim\ carte e cel mai
aproape de nivelul la care pot a-
junge, cel pu]in din punct de ve-
dere stilistic“, m\rturisea scri-
itorul.

Jum\tatea plin\ a cupei s-a
rev\rsat tot dinspre lumina re-
flectoarelor. Pentru a s\rb\tori
succesul lui In Cold Blood, am-
broziacul Capote a organizat, la
stilatul Plaza Hotel, un bal mas-
cat. Considerat evenimentul so-
cial al secolului, concep]ia ma-
gicianului, The White & Black
Ball, a f\cut istorie. Norman

Mailer, „recompensat“ cu pre-
miul pentru cel mai prost cos-
tum al balului, povestea: „pen-
tru unii, m\[tile de aici au fost
mai seduc\toare dec`t oricare
carte a lui Truman Capote“. Am\-
nuntele spumoasei petreceri s`nt
subiect de carte [i `n 2006. De-
borah Davis a publicat volumul
Party of the Century, o cronic\-
remember (sau reminder) a gran-
diosului eveniment.

Ultimul proiect al lui Capote,
romanul de inspira]ie proustian\
Answered Prayers, nu a fost nici-
odat\ finalizat, `ns\ o povestire
a ap\rut `n 1975 `n „Esquire“,
st`rnind noi controverse. S-ar
spune c\ Truman le-a f\cut fi-
gura cuno[tin]elor sale celebre:
multe dintre personajele de no-
torietate `[i (re)vedeau, `n note
caricaturale, comportamentul, pi-
canteriile vie]ii particulare, ga-
fele sociale printre r`ndurile scrise
de Capote.

~n fine, „`n secret“ [i la fel
de misterios, Truman se va juca –
cu pu]in `nainte de moartea sa –
de-a `nsu[i Truman Capote `n
filmul lui Woody Allen Annie
Hall (1977): un trec\tor care
este c`[tig\torul concursului Tru-
man Capote Look-Alike. ~n ori-
ce caz, o imagine, o marc\ de
neegalat.

Truman Capote s-a n\scut pe 30 septembrie 1924, `n New Orleans. Odat\ cu
publicarea romanului Alte glasuri, alte `nc\peri, Capote a fost propulsat `n topul

scriitorilor de talie interna]ional\. I s-au decernat „O’Hary Short
Story Prize“, premiul „National Institute of Arts and Letters for
Creative Writing“ [i „Edward Award“. Printre cele mai importante
scrieri ale sale se num\r\: The Grass Harp, Breakfast at
Tiffany’s, A Christmas Memory and The Thanksgiving Visitor
sau celebrul roman In Cold Blood. Capote a murit la 60 de ani,
`n 1984, `n Los Angeles. ~n române[te vor p\rea `n cur`nd, `n
colec]ia „Biblioteca Polirom“: Alte glasuri, alte `nc\peri (tradu-
cere de Mircea Iv\nescu) [i O var\ de r\scruce (traducere de
Antoaneta Ralian).

O plimbare pe
Bourbon Street
O plimbare pe
Bourbon Street
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Ed Teve
„Acest instrument poate edu-
ca, poate ilumina; da, [i poate
chiar inspira. Dar o poate
face numai dac\ oamenii s`nt
hot\r`]i s\-l foloseasc\ `n
acest scop. Altfel, e numai o
cutie cu fire [i lumini `n\untru.
O lupt\ mare, [i poate deci-
siv\, trebuie purtat\ `mpotriva
ignoran]ei, intoleran]ei [i a in-
diferen]ei. Aceast\ arm\ a
televiziunii ar putea fi de fo-
los.“ Erau anii ’50, iar Edward
R. Murrow, legendarul om de
televiziune de la CBS, putea
vorbi, f\r\ s\ fie taxat de
„vis\tor“, despre poten]iala
putere pozitiv\ a televiziunii.
Acum s`nt anii 2000, e praf `n
Bucure[ti [i e prea t`rziu pen-
tru astfel de cuvinte: to]i
avem acas\ o cutie cu fire [i
lumini, o ma[in\rie greoaie
sau cu ecran plat, o m\g\-
oaie de omor`t vremea, care
rareori are o sclipire `ncuraja-
toare (vreun film foarte bun, o
discu]ie despre fotbal [i peri-
colul extremismului, un docu-
mentar despre laponi [i
`nmorm`ntarea „`n v`nt“). C`t
despre „iluminare“, nici nu
poate fi vorba. Nu exist\ la
nici una dintre televiziunile
române[ti vreo emisiune de
divertisment care s\ nu fie
contaminat\ de prostie,
mame cu cancer [i opere de
caritate. Repet, e vorba de-
spre divertisment. Pe Arte,
`nainte de Anul Nou, am
v\zut o panoram\ a televi-
ziunilor din lume: modera-
toarele egiptene care se lupt\
pentru emanciparea femeilor,
telenovelele din Turcia despre
dragostea „interzis\“ dintre o
turcoaic\ [i un grec [i jur-
nalele de [tiri cu violuri [i
crime „reconstituite“ din Ro-
mânia. Tipul jurnalistului `n
c\utarea adev\rului, care nu
se las\ intimidat [i manipulat,
a fost [i el ajustat contextului
cu pu]intic\ nesim]ire, atot[ti-
in]\ [i aplomb. Excep]iile s`nt
at`t de pu]ine, `nc`t merit\
pre]uire tripl\.

~ntre timp, a[tept cu in-
teres televiziunea interactiv\
(s\-]i comanzi de pe Net o
emisiune sau un concert la ce
or\ vrei, direct `n televizorul
t\u!), intru des pe nou inau-
guratul site al INA, plin cu tot
felul de bun\t\]i televizate din
toate ungherele secolului XX
(80% dintre ele mai s`nt [i
gratuite), m\ uit pe ARTE
(de[i [i aici a ap\rut mania
reality-tv-ului, cu un show de
acum dou\ s\pt\m`ni despre
ni[te adolescente obeze care
vor s\ sl\beasc\ `mpreun\)
[i, mai ales, la fumul de ]igar\
al angaja]ilor de la CBS, `n
barul alb-negru unde c`nt\
Dianne Reeves, din foarte
elegantul [i subtilul „Good
Night, and Good Luck“ al lui
Clooney.

Fotografia de pe coperta a patra a volumului Alte glasuri, alte
`nc\peri, `n edi]ia original\ din 1948. © foto: Harold Halma

La fel ca John Kennedy Toole (cu savuroasa
sa Conjura]ie a imbecililor, publicat\
postmortem) [i Tennessee Williams
(dramaturgul excentric al anilor ’60),
Truman Capote este unul dintre scriitorii
gay geniali ai ora[ului New Orleans. „Coleg
de genera]ie“ cu Norman Mailer, care `l
considera „un stilist aproape de perfec]iune“,
t`n\rul insolent, efervescent [i greu de
`nduplecat `n convingerile despre libertatea de
g`ndire (de iubire...) a produs nu doar literatur\
de marc\, ci [i un adev\rat brand individual.
Lucru de la sine `n]eles ast\zi (de[i `nc\ nu
unanim practicat), `ns\ curat\ excentricitate
pentru mijlocul de secol XX.

Ana-Maria Onisei


