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C`nd era mic, lui Andrei {erban `i pl\cea s\ se joace cu p\pu[ile. S\
le trag\ de sfori, s\ le hipnotizeze. P\pu[ile din copil\rie au s\rit `n
be]ele de bambus de la multe dintre repeti]ii. Melting pot-ul familial
(o familie de greci [i
ardeleni) s-a scurs `n
amestecul p\stos din
spectacolele sale.

„E bine ca tinerii s\ fie
recunoscu]i la timp“
Interviu cu poetul Dan Sociu

„M\ bucur c\ poezia
iese din underground.
~n literatur\ nu e ca-n
jazz, trebuie s\ ai un
public c`t mai mare,
altfel degeaba mai
scrii. {i s`nt mul]i
congeneri de-ai mei
care merit\ acest
public.“

Poetry show `n
Gr\dina Botanic\

„S\ mori r\nit
din dragoste
de via]\...“

Iulia Blaga a descoperit la Cannes o carte
deosebit\ [i un film premiat cu Palme d’Or
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Robert B\lan despre „Pledoaria pentru

poezie“ a Simonei Popescu
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Primele juc\riiPrimele juc\rii

Cum, necum s-au strecurat din memoria noastr\ [i
au r\mas `n urm\. Ne-au oferit bucurie, dar [i nervi,
chiar lacrimi, c`nd ne erau luate din m`n\. Primele
juc\rii. Din lemn, din plastic, din c`rpe. S\ ne amintim.
Cine ne cump\ra juc\rii? Cele pe care le primeam erau
`ntotdeauna cele pe care le doream? P\pu[i sau
ma[inu]e? Ce f\ceam cu ele? Le leg\nam, le jumuleam,
le rupeam picioarele sau ro]ile? Le-am pierdut sau mai
zac `nc\ printr-un col] al casei? Le-au descoperit copiii
no[tri sau le p\str\m pentru ei? De ce? Din nostalgie? S-a
mai `nt`mplat de cur`nd s\ cump\r\m juc\rii pentru noi sau
pentru altcineva? Cum le-am ales, ce ne-a atras?
„Suplimentul de cultur\“ i-a invitat pe Tania Radu, Dan
Coman, Dan C. Mih\ilescu [i {tefan Manasia s\ ne spun\
povestea primelor juc\rii. Un dosar realizat de Elena Vl\d\reanu `n PAGINILE 10-11

Biblioteca tinere]ii f\r\ b\tr`ne]e
Nu am ]inut doliu c`nd, pe 19 mai, una dintre cele mai
proeminente voci ale Internetului a decretat moartea c\r]ii a[a
cum o [tim noi azi.
„Tiparul este locul unde
cuvintele se duc s\
moar\“, scria Jeff
Jarvis, autorul unuia
dintre cele mai urm\rite
site-uri din domeniul
mass-media. 

COOLTURISME de M\d\lina Cocea `n PAGINA 4

Per-forming the Memory

Mihaela Michailov despre
cartea lui Andrei {erban,

O biografie,
`n

PAGINILE

6-7

Citi]i un interviu realizat de Elena Vl\d\reanu `n PAGINILE 8-9
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ACTUALITATE:
„Teatru la robinet“ –
coresponden]\ de Oana
Stoica de la Festivalul de
Teatru de la Sibiu, pag. 12

„Arta se mixeaz\ `n
strad\“ de Robert B\lan,
pag. 2

Citi]i-ne online la
www.polirom.ro/supliment.html



www.artmix.ro este
adresa unde, `ncep`nd de
luni, 5 iunie a.c., g\si]i
informa]ii despre arti[ti
români contemporani, dar
[i lucr\ri ale acestora.
Site-ul este o baz\ de
date interactiv\, care
cuprinde 30 de arti[ti [i
`n care informa]ia va fi
actualizat\ permanent.

Robert B\lan
„Vrem s\ scoatem arta
din ateliere [i din gale-
rii. Vrem s\ scoatem ar-
ta `n ora[ul fizic [i `n o-
ra[ul virtual. Vrem ex-
pozi]ii, dar nu pentru o
m`n\ de cunosc\tori
plictisi]i [i obosi]i. Vrem
vernisaje, dar `n v\zul
lumii [i cu arti[ti care
au ceva de spus.“ Acesta

este motto-ul sub care
c`]iva pictori, fotografi,
sculptori [i arti[ti video
au decis s\ creeze acest in-
strument comun de lucru.
Iar lansarea site-ului a
fost `n sine un eveni-
ment. Unul care a durat
o s\pt\m`n\ `ntreag\.

~n fa]a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti,
cei de la Artmix au in-
stalat un ecran cu leduri
de 3x4 m, doritorii
put`nd naviga pe site, iar
cei care au venit cu pro-
priul laptop av`nd posi-
bilitatea s\ se conecteze
gratuit la Internet. Spa-
]iul verde din fa]a teatru-
lui „a beneficiat de in-
terven]ii estetice“ reali-
zate de {tefan Tuchil\ [i
Sebastian Lupea, ideea

de la care s-a plecat fi-
ind aceea a integr\rii ar-
tei `n spa]iul urban. Un
spectacol de dans con-
temporan (Way 04), un
concert (El Cinco Percu-
tiones), proiecte video
ale unor arti[ti „lista]i“
pe site, filme de scurt-
metraj (Cristian Mun-
giu, Corneliu Porumbo-
iu, Hanno Hoffer, Cristi

Puiu, Napoleon Helmis,
C\t\lin Mitulescu, Con-
stantin Popescu), toate
au fost incluse `n proiec-
tul multimedia interactiv
din centrul capitalei, ma-
nifestare care s-a des-
f\[urat `ntre 5 [i 11 iu-
nie.

„Proiectul Artmix
este un experiment, ex-
plor\m suprapunerea
spa]iilor: indoor versus
outdoor, spa]iul virtual
versus spa]iul real, mo-

dul `n care diferitele
medii influen]eaz\ con]i-
nutul artistic“, spune
Marilena Oprescu, unul
dintre organizatorii ma-
nifest\rii.

R\m`ne ca de acum
`ncolo cei interesa]i de
fenomenul artistic s\
caute informa]ii despre
contemporanii lor pe
acest site. Cei care l-au
f\cut promit c\ vor fi
`ntotdeauna cu
informa]ia la zi.

Robert B\lan
Critic [i istoric literar, eseist,
lector universitar, dar [i senior
editor la radio, Gelu Ionescu
descrie, `n volumul lansat pe 5
iunie a.c., „o lume disp\rut\“,
adic\ lumea prietenilor s\i, a ce-
lor care acum au peste 60 de ani
[i care au trecut, la r`ndul lor,
printr-o perioad\ grea odat\ cu
instalarea regimului comunist.

Cartea lui Gelu Ionescu
„face mai mult dec`t s\ `nsufle-
]easc\ o epoc\ [i o galerie de
personaje care au animat via]a
cultural\ a României – at`t sub
ochii cenzurii comuniste, c`t [i
`n exilul românesc“, dup\ cum
se spune `n fragmentul citat pe

coperta c\r]ii. „Ea este totodat\
o lec]ie de atitudine moral\, o-
biectivitate [i c\ldur\ sufleteasc\
a unui om care [tie s\ judece
f\r\ s\ dea sentin]e“

Coovoorrul  cu  scoorrppioonni –
despre  destinul  unui
supravie]uitor

Volumul este dedicat, de altfel,
prietenilor, mul]i dintre ace[tia
prezen]i [i la lansarea de la
Libr\ria C\rture[ti. Printre ei [i
„cel mai citat personaj din car-
te“, Ion Vianu, care a povestit,
la r`ndul s\u, o parte din `nt`m-
pl\rile comune `n cartea scris\
`mpreun\ cu Matei C\linescu,
Amintiri `n dialog. Despre Co-
vorul cu scorpioni, Vianu spune
c\ este o carte rotund\, dar `nc\
ne`ncheiat\, multe r\m`n`nd ne-
spuse. Autorul vorbe[te despre
lucruri de care se distan]eaz\ cu
greu, dar `n nici un moment nu
se bate cu pumnul `n piept.

Gelu Ionescu nu-[i dore[te s\
epateze, sus]ine [i Eugen Ne-
grici. Este sincer [i modest, `[i
recunoa[te ne[tiin]a f\r\ ipocri-
zie. El nu sugereaz\ c\ s-ar fi
putut tr\i [i altfel. Farmecul vo-
lumului vine, `n opinia lui Ne-
grici, din acel lucru greu de g\-
sit [i foarte u[or de pierdut – to-
nul povestirii. Covorul cu scor-
pioni, un obiect din casa bunicii

autorului, devine astfel „un sim-
bol pentru via]\ – metafora des-
tinului unui supravie]uitor“.

Ion Vianu [i-l aminte[te pe
autor r`z`nd [i f\c`ndu-i pe cei-
lal]i s\ r`d\. Dar r`sul a `nceput
s\ se transforme, a devenit tot
mai amar. Discu]iile se concen-
trau pe imaginea unui singur om,
acela care a provocat [i „catas-

trofa“, adic\ plecarea. Gelu Io-
nescu [i-a pierdut veselia trep-
tat. „Din cauza unor e[ecuri,
dintr-o anumit\ oboseal\ a vese-
liei, din cauza unei st\ri maladi-
ve. S-a pierdut.“ Acum acela[i
Gelu Ionescu se revolt\ „`mpo-
triva lumii noastre de ast\zi, in-
capabil\ s\ ne u[ureze drumul
spre o ~NCHEIERE…“.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Gelu Ionescu spune povestea
unei lumi disp\rute

Despre copil\rie, tinere]e sau studen]ie, despre perioada de exil,
despre munca sa de 12 ani la Europa Liber\, despre c\r]ile lui [i
ale altora, despre lumea literar\ din România... Toate s`nt cuprinse
`n volumul pe care Gelu Ionescu l-a lansat luni, 5 iunie, la Libr\ria
C\rture[ti din Bucure[ti. Covorul cu scorpioni: dou\sprezece
fragmente memorialistice (Polirom, 2006) este o nou\ versiune a
c\r]ii care a primit `n 2004 la Bookarest, Marele Premiu ASPRO,
Copacul din c`mpie. ~n acel volum erau cinci capitole autobio-
grafice, dar [i alte texte. Cum prietenii i-au spus c\ mai are mult
de povestit, Gelu Ionescu a revizuit capitolele autobiografice
publicate anterior [i a mai ad\ugat `nc\ [apte.

Arta se mixeaz\ `n strad\

Fotbalul – cel mai bun
pre[edinte
Fotbalul, ̀ ntr-o societate a[ezat\, nu se transform\ aproape nicio-
dat\ `ntr-un subiect de analiz\ [i comentarii al unei publica]ii ge-
neraliste: el `[i are un loc marginal, din care r\zbate `n prima pa-
gin\ eventual cu ocazia unui succes de prim\ m`n\ la vreo com-
peti]ie de prim\ m`n\. ~ntr-o societate aflat\ `n plin proces de c\u-
tare a unei „a[ez\ri“, cum e a noastr\, fotbalul ar trebui, la prima
vedere, s\ nu-[i g\seasc\ loc nu numai printre priorit\]ile guver-
nului, cum a spus c`ndva C\lin Popescu-T\riceanu, ci nici m\car
printre priorit\]ile noastre. ~n fond, fotbalul e un joc, e o relaxare de
weekend, n-ar trebui s\ ne preocupe dec`t ca joc, ca relaxare...

{i totu[i, nu e deloc a[a. Pentru c\ la noi fotbalul nu mai e
doar acea competi]ie, acel joc, ci a devenit o societate paralel\
cu restul societ\]ii. O societate dintr-aceea pe care, `n mod fi-
resc, ar trebui s\ o pomene[ti `n [oapt\, de care s\ te temi. Pen-
tru c\, `n ciuda a ceea ce oamenilor de fotbal le place s\ zic\,
„fenomenul“ a r\mas mult `n urma societ\]ii `n ansamblul ei, a
r\mas mult `n urma clasei politice, dac\ se poate `nchipui a[a ceva,
a r\mas o rezerva]ie de dinozauri, un fel de sat al proscri[ilor din
Vestul S\lbatic, `n care problemele se rezolv\ cu pistoalele `n m`n\.

Cum emisiunile sportive, dat fiind faptul c\ s`nt mari creatoare
de circ [i deci de rating, prolifereaz\ `n grilele televiziunilor autoh-
tone, acest sat al proscri[ilor ni se ofer\ `n toat\ splendoarea lui.
De la Mitic\ Dragomir, „guralivul simpatic“ `n ale c\rui cuvinte
rostite g\se[ti oric`nd tonalit\]i de Corleone, p`n\ domnul Iacov,
[ef la FC Na]ional, nou intrat `n fotbal [i, `n cur`nd probabil, `n po-
litic\, to]i membrii „clanului pre[edin]ilor“ ofer\ o imagine uluitoa-
re, dezgust\toare. To]i ace[ti oameni, sim]indu-se cumva st\p`ni ̀ n
rezerva]ia lor, vin [i vorbesc despre corup]ie cu senin\tate,
`mpart bani negri `n v\zul camerelor de luat vederi, iau `n der`-
dere un Fisc care, pentru omul de r`nd, a `nceput s\ devin\ un
motiv de co[mar, se denun]\ `ntre ei [i se autodenun]\, se `njur\
public, se scuip\, scap\ adev\ruri cu trimiteri mafiote, le neag\
apoi r`z`nd bonom, se mai [i bat din c`nd `n c`nd, iar dup\ toate,
apar la televiziuni, `n fa]a c`te unui moderator umil, [i zic: „Hai, b\,
c\ e[ti simpatic: tu nu [tii c\ fotbalul e cel mai bun ambasador?“.

Numai dac\ ne oprim la cele de mai sus, ne este de ajuns s\
constat\m c\ premierul T\riceanu a gre[it c`nd nu a trecut fotba-
lul, cu toate cele `nconjur\toare, printre priorit\]ile guvern\rii sale.
Pentru c\, av`nd asemenea date, fotbalul ar fi trebuit s\ devin\
prioritatea num\rul unu, a[a cum prioritar pentru un organism
complet [ubred e s\ vindeci organul care e `n cea mai avansat\
stare de degradare.

Dar cu at`t mai mult ar fi trebuit s\ devin\ o prioritate cu c`t lu-
crurile nu se opresc la cele de mai sus. Pentru c\, de la obscu-
rul Costic\ „Suceav\“, fost arbitru mediocru, azi senator PC, p`n\
la acela[i Dumitru Dragomir, membru de vaz\ [i senator al PRM,
de la fostul premier George Copos, p`n\ la „viitorul pre[edinte“
Gigi Becali, secondat de „viitorul prim-ministru“ Meme Stoica, de
la Anghel Iord\nescu, PSD-ist de form\, p`n\ la Helmuth Ducka-
dam, [ef de filial\ PNG, mai to]i oamenii de fotbal se viseaz\ oameni
politici. Ei sper\ c\, profit`nd de „fenomenul social“ numit fotbal,
se vor coco]a acolo, `n fruntea ]\rii, unii mai sus, al]ii unde or pu-
tea, numai `n frunte s\ fie. {i la c`t de agresivi [i mediatiza]i s`nt,
ei par a deveni „genera]ia a[teptat\“. Nu [tiu cum se vede de la
nivelul guvernului acest pericol, nu [tiu de fapt nici dac\ se vede,
dar de-aici, „din iarb\“, el arat\ ca un posibil viitor dezastru
na]ional. C`nd fotbalul, a[a cum se prezint\ el acum, nu va mai fi
doar cel mai bun ambasador, ci [i cel mai bun pre[edinte, cel mai
bun prim-ministru, cel mai bun parlament [i cel mai bun guvern,
indiferent c\ vom fi atunci „europeni“ au ba, `ntreaga Românie va
fi o rezerva]ie de proscri[i. Iar cei ce nu vor [ti s\ m`nuiasc\
pistoalele vor trebui s\ plece.

~n  România  po]i  vorbi  orice  despre  oricine

Acum, spune autorul, domne[te o mult mai mare confuzie `n

]ar\, chiar [i `n literatur\. Exist\ libertate, dar nu mai exist\

responsabilitate. Libertatea e `n]eleas\ `ntr-un mod formal [i

superficial. De exemplu, `ntr-un ziar occidental nu po]i s\-]i

permi]i s\ scrii ni[te texte injurioase, dec`t cu riscul pu[c\riei

sau al amenzilor, [i pentru autorul articolului, dar [i pentru

publica]ie. ~n România, `n schimb, se poate spune orice de-

spre oricine, pentru c\, `n opinia sa, libertatea, e `n]eleas\ la

modul cel mai primitiv.

© Anca Berzun]eanu © Cosmin Moldovan



Mai `nt`i au fost mesaje pe
diferite forumuri. Subiect: „S\ nu
trece]i pe l`ng\ aceast\ invita]ie“.
Con]inut: „Dragi indiferen]i,
rebeli, oponen]i ai poeziei, voi
care crede]i c\ poezia nu mai e
la mod\. {tim c\ nu mai vre]i
poezie! Dar [tii de ce nu mai
vrei? Te-ai g`ndit vreodat\ c\ po-
ezia e ca muzica? Proast\ sau de
calitate, totul e s-o ascul]i mai
`nt`i. Particip\ la o lansare non-
conformist\ `n care s\ g\se[ti
r\spunsuri (sau poate doar alte
`ntreb\ri)“. Apoi a fost revolta.
Adic\ de ce s\ primeasc\ oame-
nii o astfel de invita]ie, pe grupul
de discu]ii unde se posteaz\
joburi, de exemplu. Apoi, au fost
[i alte mesaje: „Echipa Amfitea-
trului Deschis Team Work v\
invit\ s\ participa]i la o lansare
de carte nonconformist\“.

Robert B\lan

{i alte mesaje: „O `nt`lnire cu
poezia, Bugs Bunny, Mojo Jojo
[i Simona Popescu. Editura
Cartea Româneasc\ v\ invit\ la
o `nt`lnire cu scriitoarea Simona
Popescu [i cu personajele sale
de poveste: Profy, Scry, Sy [i
Bugs Bunny din cel mai nou vo-
lum al s\u: Lucr\ri `n verde
sau Pledoaria mea pentru poe-
zie. Evenimentul va avea loc
mar]i, 6 iunie, ora 17.00, `n
Gr\dina Botanic\ (la Sere). Va

participa, al\turi de autoare [i
personaje, Florin Iaru“. {i alt\
invita]ie: „Mi-a ap\rut cartea!
M-am g`ndit s\ v\ chem la lan-
sarea ei `n gr\din\. F\r\ pre-
zent\ri, critici literari etc. Vor
veni c`teva personaje din volum
[i prieteni“.

Lansare  f\r\  discursuri
stufoase

Bugs Bunny [i Mojo Jojo n-au
venit. Nici critici literari (poate
doar unul, care s-a ascuns unde-
va `n spate). Au fost `n schimb
vreo sut\ de oameni (mai mul]i
dec`t scaunele): scriitori, prie-
teni, studen]i sau doar gur\-
casc\. To]i ace[tia au asistat a-
proape dou\ ore la o lansare ase-

menea c\r]ii, adic\ imposibil de
`ncadrat `n vreun gen. ~n timp
ce feti]a unei spectatoare a `m-
p\r]it din proprie ini]iativ\ flori
audien]ei, Simona Popescu a po-
vestit, a citit, a b\ut ap\ (mult\
ap\), a mul]umit, a filmat. Dar
poate cel mai interesant lucru a
fost c\ Simona Popescu a invitat
personajele c\r]ii, cele prezente,
s\ citeasc\ singure fragmentele
`n care era vorba despre ele,
fragmente `n care unii s-au re-
cunoscut [i pe care al]ii le-au
negat. Poezie, proz\, jurnal, cri-
tic\, antologie de ci-
tate, Lucr\ri `n
verde nu a a-
vut nevo-
ie de 

discursuri stufoase de prezenta-
re. A fost nevoie doar de Simona
Popescu, cea care nu-[i dore[te
ca vreodat\ textele sale „s\ `n-
cap\ pe m`na actorilor“.

{i c`]i al]i oameni ar putea s\
]in\ dou\ ore un public (f\r\ s\
plictiseasc\), vorbindu-le despre
poezie, adic\ tocmai despre
chestia aia despre care „e o ru-
[ine s\ spui c\ ai citit-o sau
scris-o“? C`]i actori ar mai pu-
tea fi interesan]i `n timp ce re-
cit\ din Mar]ial [i c`]i litera]i
n-ar fi de neascultat `n timp ce

`l laud\ pe Budai-
Deleanu?

Cine n-a fost prezent `n Gr\dina Botanic\ mai are
totu[i o [ans\. Poate veni peste 20 de ani, `n acela[i
loc [i la aceea[i or\. Va putea atunci s\ vad\
materialul filmat. {i dac\ autoarea se ]ine de cuv`nt,
peste 20 de ani va publica [i cele 100 de pagini care
nu au intrat acum `n aceast\ carte.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

ordinea de zi actualitate

Jurnalagiu’
Dragi  jurnali[ti  radio-TV,

Nu mai pot! Trebuie s\ v\ scriu. Urechile mele au `ndurat cu r\b-
dare multe, de[i mi s-a lungit trompa lui Eustache de at`ta ener-
vare. Am acceptat s\ aud c`nd trafíc (cu accent pe „i“, precum `n
„Kamadeva, zeu’ lindíc“) dac\ era vorba despre ma[ini [i [osele,
c`nd tráfic (cu accent pe „a“) dac\ era vorba despre traficul de
stupefiante sau de influen]\. Am ignorat schizofrenia asta limbis-
tic\, fiindc\ mai nou o recunoa[te [i mediocrul DOOM – 2
(Dic]ionarul ortografic, ortoepic [i morfologic, edi]ia a II-a). Dar a[
prefera s\ v\ hot\r`]i odat\.

Am acceptat [i exprimarea aia obositoare cu relativ la, unde
„relativ la“ ]ine loc de „`n ceea ce prive[te“, „`n cazul“, „`n privin-
]a“, „`n situa]ia“ [i de multe alte expresii, la care mintea trebuie
s\ reflecteze pu]in ca s\ le potriveasc\. {tiu c\ uneori `n pres\
nu mai e timp de reflec]ie, iar creierul se face mic undeva, `n spa-
tele cli[eelor lingvistice. Oricum, a[a vorbesc [i politicienii [i, de
la o vreme `ncoace, tot felul de intelectuali cu doctoratul luat la
apelul bocancilor.

Ce s\ mai zic de problema „defect\rii“! Ori de c`te ori aud c\
nu [tiu care individ „a defectat“ (verb `ncropit, b\nuiesc, dup\ en-
glezescul to defect – a dezerta, a fugi de r\spundere sau pe-
deaps\), mi-l [i imaginez pe bietul om defect, aruncat `ntr-un
col], cu picioarele r\[chirate, gura `n]epenit\ [i j`mbat\ [i un bra]
`ndoit `n spate, ca manechinele dezafectate. Defectate.

~n fine, scr`[nesc din timpane, dar `ndur stoic, ori de c`te ori
pronun]a]i nume precum Rotarí-ú, Morarí-ú, Olarí-ú, `n stilul `n
care tirolezii de operet\ c`nt\ „Holarí-ú“. ~n realitate (simplific`nd
lucrurile), numele astea se `ncheie cu un diftong, nu cu hiat `ntre
„i“ [i „u“. Bun, povestea e mai complicat\ [i poate c\ nu-i st\ ori-
cui `n putere s\ priceap\ care-i diferen]a `ntre Maniu [i Scutariu
sau `ntre Harabagiu [i Blidariu. A[a c\ am zis iar „Treac\ de la
mine“... Doar jurnalismul nu-i fizic\ nuclear\, s\ cear\ IQ mare [i
cuno[tin]e multe.

Dar zilele trecute a]i dep\[it limita r\bd\rii. A]i lovit cu holarí-ú
domniilor-voastre `ntr-unul din idolii copil\riei multora dintre noi:
primul cosmonaut român. P`n\ mai deun\zi el se numea Dumi-
tru Prunariu (pe silabe, b\ie]i: Pru-na-riu). Acum a devenit brusc
Pru-na-ri-u. Ho-la-ri-u!?! Aude cineva? Pru-na-ri-u!!! {tiu, a zbu-
rat cu sovieticii, nu cu americanii, dar ce-a]i fi vrut? Pentru at`ta
lucru lua]i peste picior singurul român care a ajuns `n Cosmos?
Ce vin\ are bietul om, de-l face]i voi Prunarí-ú?

Gata! A]i s\rit peste cal! P`n\ acum a fost hazliu (hazlí-ú?).
Mai mult, `mi l\sa]i mereu impresia c\ [tiu ([tí-ú) mai multe dec`t
voi [i `mi m\gulea]i orgoliul (nu „orgolí-úl“). Dar a]i atentat la Pru-
nariu (-iu, –iu). M`ine-poim`ine o s\ spune]i „prozatorí-úl“, „porta-
rí-úl“, „[colarí-úl“, „parlamentarí-úl“ [i, ca mo] autoreflexiv, „jurna-
lagí-úl“. Pe ultimul `l accept.

F\r\ glum\ acum: defecta]i c`t vre]i, trafica]i ce [i cum ave]i
chef (inclusiv cuvinte), dar m\car cu numele proprii `ncerca]i s\
nu v\ face]i de r`s. OK, nu vreau ([i nici nu pot) s\ dau lec]ii de
lingvistic\. E complicat: bemolare, diftongare, origini turco-gre-
ce[ti etc... ~ndr\znesc totu[i s\ propun o tehnic\ de verificare
simpl\, la mintea coco[iului (coco[í-úlui): ori de c`te ori da]i de un
nume din \sta, cu „-iu“ `n coad\, `ncerca]i s\ scoate]i litera „i“ din
el. Dac\ numele mai are sens (adic\ devine Rotaru, Olaru, Scu-
taru, Prunaru), atunci nu mai pronun]a]i „Holarí-ú“ sau cam a[a
ceva, c\ ne-nv\]a]i prost. Dac\ da]i peste un nume care `[i pier-
de sensul f\r\ acel „i“ (ca `n Mahalagiu – nu Mahalagu – sau
Barbugiu – nu Barbugu), atunci pronun]a]i lini[ti]i `n tiroleza de
munte. Ho-la-la-ri-ú!
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Poetry show `n Gr\dina Botanic\

{tirea s\pt\m`nii

Cvartetul Belcea concerteaz\ pentru prima dat\ `n România
Institutul Cultural Român organizeaz\ o se-
rie de concerte aniversare `n care vor evolua
personalit\]i ale vie]ii muzicale române[ti [i
interna]ionale. ~n deschiderea acestei serii,
Cvartetul de coarde Belcea, una dintre cele
mai apreciate forma]ii actuale, va concerta,
`n premier\ `n România, pe 20 iunie 2006,
de la ora 19.00, la Ateneul Român. Eveni-
mentul este organizat de Institutul Cultural
Român `n parteneriat cu Filarmonica
„George Enescu“.

~n prezent `n reziden]\ la Wigmore Hall
din Londra, Cvartetul Belcea a fost `nfiin]at
[i este condus de Corina Belcea (n\scut\ la

Timi[oara), violonist\ de talie interna]io-
nal\, laureat\ a numeroase competi]ii de gen.

Corina Belcea-Fisher – vioar\, Laura
Samuel – vioar\, Krzysztof Chorzelski –
viol\ [i Antoine Lederlin – violoncel, repre-
zentan]i ai noii genera]ii de muzicieni din
Marea Britanie, vor prezenta publicului bu-
cure[tean trei lucr\ri de referin]\ din litera-
tura cameral\ scrise de Béla Bartók (com-
pozitor n\scut `n 1881 la S`nnicolau Mare) –
Cvartetele nr. 1, 3 [i 5.

Biletele vor fi puse `n v`nzare la Ateneul
Român, `ncep`nd din 13 iunie.
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Simona Popescu [i-a
lansat mar]i, 6 iunie, la
Bucure[ti, cel mai recent
volum ap\rut la Editura
Cartea Româneasc\



Nu [tiu de ce p\strez p`n\ [i azi
`n portofel permisul de la
Biblioteca Jude]ean\, neutilizat
din vremea gimnaziului. A fost,
dac\ ]in bine minte, prima foaie
de h`rtie plasticat\ pe care am
primit-o, magic\ at`t pentru c\ nu
se [ifona, c`t [i pentru c\ `mi
oferea accesul `ntr-o lume p\zit\
de propria-i dezordine, care m\
re]inea c`teva ore p`n\ g\seam
cartea pentru referatul despre
{tefan cel Mare. Permisul mi-a
fost declarat nul `ntr-un articol
din „The New York Times“.
Potrivit acestuia, `n biblioteca
viitorului, una `n care c\r]ile vor
vorbi `ntre ele, vor refuza moartea
sau uitarea [i `n care paginile nu
vor mai fi din h`rtie, ci din bi]i,
singurul permis de care voi avea
nevoie va fi propriul click, chiar
dac\ nu este plasticat.

Au  murit  c\r]ile,  c\r]ile
s\  tr\iasc\!

Nu am ]inut doliu c`nd, pe 19
mai, una dintre cele mai proe-
minente voci ale Internetului a
decretat moartea c\r]ii a[a cum
o [tim noi azi. „Tiparul este lo-
cul unde cuvintele se duc s\
moar\“, scria Jeff Jarvis, auto-
rul unuia dintre cele mai ur-
m\rite site-uri din domeniul
mass-media. Epitaful s\u era o
reac]ie la un amplu articol
ap\rut `n aceea[i zi `n „The
New York Times“, ce proclama
necesitatea cre\rii unei biblio-
teci virtuale care s\ cuprind\
toate cuno[tin]ele omenirii. F\-
r\ a merge at`t de departe `nc`t
s\ declare c\ tip\riturile nu mai
au nici un viitor, autorul artico-
lului, Kevin Kelly, sus]ine c\
toate c\r]ile ar trebui scanate,
digitizate, interconectate prin re-
ferin]e, adnot\ri [i comentarii [i
integrate `ntr-o bibliotec\ a cu-
noa[terii, deschis\ oricui are ac-
ces la Internet. Nu este vorba
despre o simpl\ colec]ie de c\r]i

`n format elec-

tronic, ci despre o imens\ baz\
de date `n care referin]ele de la
subsolul unei pagini duc spre un
alt document, `n care orice su-
biect este `nso]it de o list\ `n-
treag\ cu alte surse de informa-
]ii, `n care un simplu cuv`nt
poate fi o fereastr\ spre alte c`-
teva sute de c\r]i. „~n libr\ria
universal\, nici o carte nu va fi
o insul\“, afirm\ Kelly.

Mai ales, `n acest proiect
deocamdat\ utopic, c\r]ile nu
vor muri [i nici nu vor fi date
uit\rii. Kelly aduce `n discu]ie
cele aproximativ 75% din c\r-
]ile scrise vreodat\ pe care ni-
meni nu le re-editeaz\. Acestea
ar putea fi puse cu adev\rat `n
valoare doar `ntr-o bibliotec\
virtual\, chiar dac\ audien]a r\-
m`ne limitat\. Abord`nd [i com-
plexa problem\ a drepturilor de
autor, Kelly sus]ine c\ profitul
ar trebui ob]inut nu din v`nzare
direct\, ci, `n principal, din re-

clam\ generat\ pe baz\ de cu-
vinte-cheie.

Ca pentru orice deces anun-
]at prematur, reac]iile n-au `n-
t`rziat s\ apar\. „Scopul c\r]ilor
nu este s\ comunice informa]ii.
C\r]ile s`nt lucruri `n care te
pierzi, de care te `ndr\goste[ti
sau care te n\ucesc“, scrie un
blogger c\ruia i se pare normal ca
Dostoievski s\ fie o „insul\“ [i
s\ nu fie adnotat de vreun pu[ti
de 12 ani cu site pe Internet. Alte
reac]ii, mai bl`nde, au v\zut `n
globul de cristal al viitorului c\
este loc [i pentru c\r]ile cu foi
moi, [i pentru cele electronice.

10  milioane  de  volume
`ntr-un  singur  buzunar

~n fapt, proiectul bibliotecii vir-
tuale este deja o realitate. Google
colaboreaz\ cu cinci importante
biblioteci – Standford, Harvard,
Oxford, Universitatea din Mi-
chigan [i Biblioteca Public\ din
New York pentru a scana, pa-
gin\ cu pagin\, 10 milioane de
c\r]i [i a le face disponibil con-
]inutul prin intermediul motoru-
lui s\u de c\utare. {i marile edi-
turi colaboreaz\ cu Google Books,
oferindu-[i textele electronice pen-
tru a putea fi indexate, dar f\r\
ca acestea s\ fie afi[ate `n `ntre-
gime pe Internet, ci doar extra-
se `nso]ite de precizarea locului
de unde pot fi cump\rate. O
companie din Beijing a scanat
peste un milion de titluri de la
900 de biblioteci din China. Da-
torit\ costurilor mai sc\zute de
scanare, un profesor de la Car-

negie Mellon University a `m-
prumutat 30.000 de volume din
bibliotec\ [i le-a trimis pe con-
tinentul asiatic pentru a fi digiti-
zate.

La r`ndul s\u, compania So-
ny a lansat pe pia]\, la sf`r[itul
anului trecut, un dispozitiv de
citire a c\r]ilor electronice – So-
ny Reader. Conceput s\ aib\
m\rimea unei c\r]i de buzunar,
cu un ecran ce se bazeaz\ pe o
tehnologie special\ care nu obo-
se[te ochii [i se apropie de c\l-
dura literei tip\rite, cititorul es-
te proiectat s\ devin\ un fel de
iPod al c\r]ilor.

Revenind la Dostoievski, este
greu de crezut c\ cineva ar pu-
tea citi Crim\ [i pedeaps\ de pe
un ecran unde paginile nu se
dau cu degetul, ci cu un buton.
Dar istoria ne-a `nv\]at c\ p`n\
[i c\r]ile s-au schimbat de c`teva
ori de-a lungul ei: volumele
imense, de piele, care trebuiau
citite pe un postament s-au trans-
format `n produse u[oare, care
puteau fi ascunse `n buzunar sau
citite sub plapum\; textele ne-
sf`r[ite s-au `mp\r]it pe capitole,
cu referin]e [i indexuri care s\
faciliteze g\sirea informa]iei. Vor
exista [i c\r]i electronice indexa-
te, interconectate, comentate [i
sintetizate ce vor putea fi acce-
sate direct de pe telefonul mobil
din v`rful muntelui Sinai, asta e
sigur. P`n\ atunci, dac\ tot mi-am
terminat articolul, ies afar\ s\
citesc o carte `n gr\din\. Mi-a[
scoate laptopul, dar nu se vede
nimic c`nd bate soarele `n ecran.

Pe 19 mai a fost decretat\ moartea
c\r]ii a[a cum o [tim noi azi

Adriana  Babe]i  va  reveni  `n  cur`nd  cu  o
nou\  rubric\  `n  „Suplimentul  de  cultur\“

Cristi  NEAGOE  (cristineagoe@gmail.com)

SCARA  DE  BLOG
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Caracati]e din viitor
invadeaz\ ora[ul
Nici n-apuc s\ m\ sp\l pe din]i. Deschid calculatorul, verific mai-
luri, offline-uri, c`teva bloguri, rapid, de `nc\lzire. Pun apa la fiert,
s\ fac [i cafeaua, f\r\ ea nu `n]eleg nimic din ce se `nt`mpl\. {i
fix c`nd s\ deschid blogul Future Is Now, despre care m-am ho-
t\r`t s\ scriu, fix c`nd d\deam s\ intru `n starea de „beam me up,
Scotty“, s\ m\ preg\tesc pentru encounter-uri nea[teptate cu o-
biecte din viitorul prezent, ~MI PIC| NETUL! S\-]i pice netul c`nd
scrii despre viitor nu e un semn bun, motiv pentru care m-am ho-
t\r`t s\ pictez articolul \sta cu pixul pe h`rtie de proast\ calitate,

`n care mina se afund\ [i pasta curge,
plesc\itoare. Pentru contrast.

Dar n-am rezistat prea mult, fi-
indc\ mi s-a terminat [i pixul [i

mi-am adus aminte de p\duri-
le pe cale de dispari]ie, a[a
c\ am plecat s\ caut net.

De aceea colegii din Ia[i a[-
teapt\ `nfrigura]i [i stau cu ochii
pe mail, doar-doar or avea „one
new message“ de la `nt`rziatul `n
viitor, eu.

Mi-a zis ieri cineva c\
de]in o temporalitate di-
ferit\. C\ un minut `n-

seamn\ pentru mine
trei. Pentru Oana Feli-
pov, autoarea blogului
Future Is Now, un mi-
nut `nseamn\ `ntot-

deauna 20 de secunde.

[Cu toate c\, dac\ o `n-
treba]i, va pretinde c\ e foarte lene[\, de fapt.] Lene-

vind sau nu, ea vede cet\]eni ai viitorului pe ici pe colo, `i foto-
grafiaz\ [i `i pune pe blog. Cet\]enii ei s`nt texte scurte [i ima-
gini, [i leg\turi, [i sinapse `n care Felipov cite[te fragmente de
op]iune care au calitatea de a controla [i transforma `ntr-o mic\
m\sur\ ceea ce ea nume[te „Future“.

De ce e viitorul aici [i acum, am `ndr\znit s-o `ntreb? (Pe Fe-
lipov n-o `ntrebi a[a, out of context, ea trebuie s\ [tie de ce [i
cum [i `n vederea c\rei ac]iuni ulterioare. Poate de-aia [tie at`-
tea despre viitor.) „Pentru c\ deciziile pe care le iei acum for-
meaz\ viitorul. Viitorul e un construct abstract. Dac\ vrei s\-l
materializezi nu po]i dec`t prin asumarea deciziilor de acum. {i
\sta e, poate, singurul mod prin care reu[e[ti s\ controlezi la un
nivel minimal ceea ce ar putea fi viitorul.“ Dar trecutul unde e, [i
c`nd? „Trecutul e acum dou\ milisecunde. E `n capul t\u, s`nt i-
magini random, s`nt multe imagini de care ai s\-]i aminte[ti `n
alea 6 minute de brain consciousness c`nd mori. Asta ai s\ vezi,
trecut, amintiri, imagini, culori, mirosuri, atingeri, percep]ii defor-
mate.“

Felipov.this.ro se ocup\ de arhivarea viitorului. {i de r\sp`n-
direa lui. „Vede]i voi“, zicea Bruce Sterling, unul dintre t\ticii cy-
berpunkului SF, „viitorul este deja aici, doar c\ nu-i `nc\ suficient
de bine distribuit. Viitorul e ca o alt\ cultur\, ca o ]ar\ diferit\. Tre-
buie doar s\ vorbim aceea[i limb\ cu cea a viitorului“. Cam asta
face Felipov, mai mult `n joac\ – pune bazele unor ter-
meni comuni cu ai viitorului [i ni-i face cadou ca s\ [tim
cum s\ spunem „Hello my name is“ `n limba lui. Oana
Felipov e tovar\[a educatoare `n gr\dini]a Future Is
Now, unde ne arat\ r\bd\tor pe unde mai alearg\ de-
signerii contemporani, arti[tii care s`nt tot timpul cel pu-
]in cu o secund\ mai de[tep]i dec`t noi, oamenii de [ti-
in]\ din laboratoare improvizate sau de la MIT, ce street
art se mai face prin Japonia, prin Africa. C`nd ne arat\
chestii de genul \sta, nu ne d\ voie s\ chir\im, trebu-
ie s\ st\m cu m`inile la spate [i s\ ascult\m cumin]i. ~n
pauze ne las\ `ns\ `n voia noastr\ s\ ne juc\m de ne-
buni cu edi]ia Playboy `n Braille, cu Iisus care sare
coarda, cu kitul care ne face invizibili.

{i n-am uitat c\ `n ultima mea interven]ie v-am
promis caracati]e multe. Tot aici le g\si]i. ~ntre timp au
invadat ora[ul. Au pus st\p`nire pe el. Caracati]e `m-
br\]i[ate, caracati]e triste, caracati]e cu tuburi de H20,
ca s\ nu se sufoce `n ora[ul de deasupra apelor, ca-
re nu le place prea tare. De-aia, mai toate caraca-
ti]ele urbane `[i fac Karakiri. http://www.felipov.this.ro

„Suplimentul de cultur\“
a devenit colec]ie de carte

Adriana  Babe]i,  Ultimul
ssufleu  la  Parriss..  69  de
rre]ete  culinnarre

cuv`nt `nainte de Silviu

Lupescu, colec]ia

„Suplimentul de cultur\“,

Editura Polirom, 288 de

pagini, 18.90 RON

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Biblioteca tinere]ii f\r\ b\tr`ne]e



„Domnule primar. ~n calitatea mea
de profesor de religie am a v\
prezenta urm\torul proiect de cul-
turalizare [i dezdobitocire a ma-
selor (a[a se mai zice la oameni
mul]i, adic\ to]i oamenii) de la
noi din sat. Dup\ cum urmeaz\.
Eu am constatat a[a, urm\rind
[tirile la televizor [i citind presa
(a[a se mai zice la ziar). ~n ca-
pitala României s-or ̀ nt`mplat ni[te
lucruri rele. Oameni f\r\ ru[ine
au ie[it pe str\zi, nesocotind `n
gura mare Dumnezeiasca or`ndu-
ial\, ca b\rbatul s\ se `mpreune-
ze doar cu femeia lui, [i nu cu
al]i b\rba]i. Oamenii din sat au
spus c\ au v\zut aceste lucruri

[i s-au `nfiorat. Este
vorba de parada ho-
mosexualilor. Pro-
pun a[adar s\ orga-
niz\m un spectacol `n
care s\ ar\t\m la lu-
me c\ a fi homose-
xual este o ru[ine [i
c\ nu e bine. {i urmea-
z\ mai jos scenariul.
Vom `ncepe prin a an-
gaja un num\r de cet\-
]eni care, purt`nd pe cap
baticuri `nflorate, s\
defileze (adic\ s\
mearg\) de la prim\rie
la biseric\. Sau nu.
Mai bine de la cr`[m\ la
biseric\, finc\ simboli-
zeaz\ calea dinspre
pierzanie `nspre m`ntu-
ire. Ei vor fi homo-
sexualii [i vor merge pe
drum chiuind [i pref\-
c`ndu-se c\-s be]i. Pe
drum, am vorbit deja cu
fra]ii Manelaru [i cu `nc\

c`]iva budig\rzi de la C\min, ca-
re, `mbr\ca]i `n tricouri negre, cu
cruci mari de aur la g`t (cine
n-are cruce poate s\ poarte sem-
nul „$“), [i simboliz`nd Noua
Dreapta Tat\lui, s\ `i atace pe
homosexuali cu [uturi `n fund,
scuipa]i [i sudalme de genul:
„M`ntui-te-ai“, „Sfin]i-te-a[“,
„Pupa-mi-ai icoana f\c\toare de
minuni“. Nu se vor accepta
lan]uri, cu]ite sau `njur\turi de
mam\. Personal, `n calitate de
frate mai mare al agentului de
poli]ie, voi veghea la buna
desf\[urare a procesiunii [i ga-
rantez c\ orice exagerare sau
ie[ire din context va `nfunda
pu[c\ria. Procesiunea se va sf`r[i
`n fa]a bisericii, unde `i voi a[-
tepta eu, `n calitate de preot pa-
roh, [i le voi adresa urm\toarea
`ntrebare: „V\ lep\da]i de Sa-
tana?“ – de trei ori. La care ei
se vor zv`rcoli pu]in prin praf,
ca [i cum ar fi poseda]i de ceva,
apoi vor zice „Da“ [i-[i vor
d\dea baticele jos, pe care le vom
arde. (Important: cum expli-
c\m arderea baticelor femeilor
de la care le ̀ mprumut\m.) Apoi
aplauze, lumea face semnul cru-
cii [i pleac\ acas\ luminat\.
Sf`r[it.“ Data de azi, semn\tu-
ra, pr. Ion Arghira, domnului pri-
mar, cu d mare, al comunei {er-
boaia, punct. A[a... bun. Am
terminat de scris proiectul, acu-
ma s\ vedem... Unde tre’ s\
scriu? Aicea jos, nu?... Ba nu,
sus: „~n calitate de primar al co-
munei {erboaia, aprob [i sem-
nez, Ion Arghira. Data de
m`ine...“

Bobo

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

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

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Ne d\m `n v`nt dup\ topuri. Ne
intereseaz\ doar superlativele.
Nimic r\u `n asta p`n\ la un
punct – acela `n care gustul co-
lectiv, format `n func]ie de sta-
tistici, de e[antioane reprezenta-
tive, ajunge s\-l `n\bu[e pe cel
individual. Iar cu statisticile [ti]i
cum e: dac\ cineva a m`ncat doi
pui [i altcineva nici unul, reiese
c\ ambii au m`ncat c`te un pui.
Dac\ cei mai mul]i dintre mas-
culii planetei viseaz\ la s`nii Pa-
melei Anderson, Nea Petric\ st\
`mbufnat `n fotoliul de-acas\ [i-[i
prive[te cu obid\ nevasta. Pe de
alt\ parte, nevasta are motive de
sup\rare c\ Nea Petric\ nu prea

aduce a Brad Pitt. Milioane de
pu[toaice se `nfometeaz\ cu me-
tod\ pentru a avea cele mai bune
m\suri ale corpului. Dac\ bo-
cancii t\i nu s`nt de la cea mai
tare firm\ e ca [i cum ai umbla
descul]. Altfel vezi surprizele An-
dreei Marin (care e cea mai z`n\
dintre toate!) dac\ plasma tele-
vizorului t\u e de cea mai bun\
calitate.

La un moment dat, am fost
chestionat `n leg\tur\ cu cel mai
valoros scriitor [i cel mai bun
critic literar din România. Str`n-
g`nd din din]i, cu greu m-am
putut opri la o list\ de vreo trei-
zeci de oameni. „Bun, dar care

este cel mai tare?“, m-a `ntre-
bat reporterul de la ziar. „Nu m\
pot hot\r`! ~mi plac la fel to]i
\[tia!“ „Adic\ to]i s`nt o ap\
[i-un p\m`nt pentru dumnea-
voastr\?!“ „Nu, fiecare din di-
verse motive!“ Greu s\-i explic
c\ pe lumea asta mai exist\ [i
nuan]e. Mi-a fost imposibil s\-l
fac s\ `n]eleag\ c\ s`nt zone `n
care nu po]i tran[a lucrurile cu
aceea[i u[urin]\ cu care faci to-
pul celor mai boga]i români (a-
duni ni[te sume [i vezi rezulta-
tul) sau clasamentul golgeteri-
lor. I-am p\rut t`mpit. Probabil
cel mai t`mpit scriitor din Ro-
mânia.

Aflu c\ „TVR `l caut\ pe cel
mai mare român al tuturor tim-
purilor. Acel om al\turi de care
p`n\ [i tu ai putea spune, f\r\
ru[ine, c\ e[ti român“. ~nt`i, f\-
r\ fals patriotism, nu mi-a fost
niciodat\ ru[ine c\ s`nt român.
~mi asum aceast\ condi]ie, cu
bunele [i relele sale. Am argu-
mentele mele pe care nu le pot
dezvolta aici. Apoi, ini]iativa
c\ut\rii „celui mai bun român“
mi se pare genul acela de provo-
care din copil\rie: „Cine-i mai
tare: Spider Man sau Super-
man?“. La fel de inteligent mi

s-ar p\rea [i un sondaj de opinie
care s\ stabileasc\ cine-i mai a-
totputernic: Dumnezeu, Allah
sau Buddha? Asta pentru c\ este
imposibil s\ g\se[ti criterii clare
pentru asemenea m\sur\tori.
De exemplu, ce [anse de a intra
`n top ten are Mircea Vulc\nescu
`n fa]a lui Mihai Viteazul? Vite-
jiile lui Mihai au f\cut o parte
din istoria românilor. Un gest
precum cel al lui Vulc\nescu (a-
[ez`ndu-se pe ciment ca o saltea,
pentru a-i salva via]a confratelui
de celul\) face c`t toat\ istoria
umanit\]ii. Publicul larg va pro-
pune [i vota. Un e[antion repre-
zentativ va stabili cine e cel mai
tare român. O na]ie `ntreag\
n-are cum s\ se `n[ele. Urm\-
rind lista cu propunerile de p`n\
acum (Constantin Simirad, Gheor-
ghe Funar, Poponete Daniel, Za-
molxe, Nicu Ghear\, Gabriel P\-
s\ric\, Horia Brenciu etc. etc.),
da]i-mi voie s\ am `ndoieli. Um-
bl\ o vorb\ prin televiziune de
care ar trebui s\ ]inem seama
c`nd facem topuri pe baza votu-
lui democratic: s\ nu subapre-
ciezi niciodat\ prostul gust al
publicului larg.

Monoloagele intestinului
~n]elegi, p`n\ la un punct, c\ orice domni[oar\ cu vise de play-
mate din cartierele m\rgina[e ale patriei poate fi lovit\ de sindro-
mul exhibi]ionismului. At`t timp c`t fata `[i pune semn\tura pe un
contract cu televiziunea respectiv\ (vr`nd, probabil, s\ scape de
palma grea, uleioas\ [i protectoare a tat\lui din schimbul trei), fap-
tul c\-[i arat\ m\rimea de la sutien `n direct este acoperit legal.
A[a au ap\rut emisiuni ca Big Brother, a[a s-au lansat tot felul de
miori]e b\laie prin show-uri imbecile cu Dan Negru amfitrion, a[a
o s\ fie [i de-acum ̀ ncolo. Nu-]i convine, nu te ui]i, nici o problem\.
Problema e c`nd o televiziune `[i aduce prin platouri tot felul de
oameni pe care luciditatea i-a l\sat de mult `n urm\. Oameni care,
probabil, nici nu realizeaz\ – unii dintre ei, cel pu]in – ce caut\
acolo, sub lumina reflectoarelor.

A[a am dat din `nt`mplare, luni dup\-mas\, peste emisiunea
lui Cristian Andrei, de pe Antena 1, „9595“. ~n platou era o femeie
care, s\raca, avea tot felul de vedenii. Care fusese, de altfel, dac-am
`n]eles eu bine, internat\ `ntr-un spital de boli mintale. Un om pe
care orice concet\]ean cu bun-sim] nu l-ar fi expus v\zului na]iu-
nii, a[a cum au reu[it produc\torii emisiunii s-o fac\. Pentru ei
n-a fost nici o problem\. Con[tiin]a nu le-a dat nici o palm\ peste
ceaf\ c`nd li s-a `nfiripat `n minte str\lucita idee. ~mi [i imaginez
discu]iile lor de la [edin]a de sumar. Pe cine aducem m`ine? A,
p\i este o femeie din localitatea X, are ni[te probleme cu vecinii,
cu preotul, cu…, [i e pu]in, [ti]i voi…. Aaa, e [i nebun\, cu at`t
mai bine!

Dou\ `ntreb\ri m\ fr\m`nt\ dup\ emisiunea asta. Cristian An-
drei, prezentatorul, chiar este medic psiholog, dat fiindc\ a ac-
ceptat o asemenea „terapie“ de rating? Dac\ este, oare Colegiul
Medicilor nu are nimic de spus `n privin]a asta? Eu unul [tiam c\
toate cazurile de genul acesta se trateaz\ la un cabinet, `n par-
ticular, iar discu]iile [i rezultatele s`nt confiden]iale. Dar, poate,
psihologia s-a revolu]ionat, la fel [i practica acestei meserii…
Poate e nevoie de c`teva sute de mii de ochi a]inti]i asupr\-i ca
bietul om s\ se poat\ vindeca.

Nu [tiu de ce, `n situa]ii de genul \sta, emisiunile de profil nu
se fac direct la sec]iile „f\r\ clan]\“ de prin spitalele patriei. M\car
s\ lase naibii ipocrizia deoparte [i s\ arate, pe fa]\, care e scopul
emisiunii. S\-i dea domnii de la Anten\, eventual, un show [i ne-
fericitului care se crede Napoleon, [i celui care st\ legat de pat,
`mbuibat cu tot felul de calmante. Sau, de ce nu?, s\ se duc\ [i
la spitalele de asemenea gen `n care s`nt `nchi[i criminalii peri-
culo[i, c\ [i ei, nu-i a[a, pot face c`teva bune puncte de rating!

Dar nu numai pe Antena 1 am asistat la asemenea momente.
OTV-ul, Prima, [i-or mai fi fost, au avut de-a lungul ultimilor ani
multe show-uri cu astfel de „invita]i“. Tot recent, pe DDTV parc\, o
fat\ care fusese violat\ explica „ce [i cum“, `ntoars\ fiind, bine-
`n]eles, cu spatele la camer\. Anonimatul s-a risipit, `n c`teva se-
cunde, atunci c`nd gazda din studio s-a apucat s\ citeasc\ pro-
cesul verbal f\cut de poli]ie, dezv\luind, `n direct [i cu non[alan]\,
numele [i prenumele, ba p`n\ [i CNP-ul victimei (plus, ca bonus,
adresa complet\!).

Tot aud c\ domnii de la CNA urm\resc cu ochi de vultur c`t\
reclam\ se d\ pe posturi, c\ adulmec\ scandaluri de genul celui
cu Monica Gabor. Stau [i m\ `ntreb unde s`nt ralufilipii `n situa]ii
dintr-astea, c`nd semeni de-ai lor neajutora]i s`nt pofti]i prin fa]a
reflectoarelor. Or fi aplaud`nd de prin public, oare?

Salut\ri din Petrila de la Hanno Höfer
de ION  BARBU

„Suplimentul de cultur\“
a devenit colec]ie de carte

Bobi  [i  Bobo,  Voi  nn-a]i  
`nntrrebat,  F\rr\  ZZah\rr  v\
rr\sspunnde..  Cu  40  de
carricaturri  de  Jup

colec]ia „Suplimentul de

cultur\“, Editura Polirom,

192 de pagini, 16.90 RON

Proiect de dezdobitocire a maselor

Boala topurilor
Cine este femeia cu cei mai mari s`ni din lume? Care este cel
mai sexy b\rbat? Cine este cel mai bogat om din lume? Dar
din România? Care este cea mai bun\ marc\ de br`nz\? Dar
cea mai beton ma[in\? Dar cel mai u[or laptop? Care este cea
mai v`ndut\ carte? }i-ai luat cel mai recent tip de ma[in\ de
sp\lat cu bule? Ai v\zut cel mai premiat film al anului?
Pr\jitorul t\u de p`ine este de cea mai bun\ marc\? Cine s`nt
cei zece ale[i pentru viitorul României? E[ti mul]umit de pasta
ta de din]i? E cea mai bun\?



C`nd era mic, lui Andrei {erban `i pl\cea s\ se
joace cu p\pu[ile. S\ le trag\ de sfori, s\ le
hipnotizeze. P\pu[ile din copil\rie au s\rit `n
be]ele de bambus de la multe dintre repeti]ii.

Melting pot-ul familial (o familie de greci [i
ardeleni) s-a scurs `n amestecul p\stos din
spectacolele sale. Demen]a studen]iei s-a reg\sit
`n fanatismul descoperirii unui teatru integral. ~n
pisarea cuv`ntului, p`n\ c`nd nu mai r\m`n din el
dec`t sunete [i t\ceri. România cenzurat\ [i
redus\ la un snop de mijloace lemnoase de
exprimare a fost distilat\ `ntr-o Americ\
bulversant de liber\. A[a s-a n\scut O biografie.

Mihaela Michailov
O biografie este o carte in-
teractiv\, scris\ la mai multe
m`ini, triconectat\, tricotat\,
care se cite[te ca un roman
de aventuri intercities [i in-
terphases. {erban e mereu pe
drum. Aceast\ ne-sta]ionare
`i certific\ vitalitatea. O bio-
grafie e o teatrografie cora-
l\, o suprapunere pe mai mul-
te voci a spectacolelor, care
se nasc din derularea amin-
tirilor. Andrei {erban propu-
ne o analiz\ antropo-teatra-
l\, adic\ o situare `n centrul
experien]ei uman teatrale.
Cum se ajunge la un teatru
organic `l preocup\ pe regi-
zor mai mult dec`t orice.
Acompaniatorii lui {erban
s`nt doi comentatori impli-
ca]i, martori intim lega]i ai
parcursului s\u. George Ba-
nu [i Ana Maria Narti `n-
so]esc developarea memo-
riei lui {erban [i intervin
`n fotogramele regizorale.

~n primele spectacole
ale lui {erban – {eful sec-
torului suflete [i Nu s`nt
Turnul Eiffel –, ruperea
corsajului politic, dezghe-
]area crustelor tari ale au-
torit\]ii ipocrite au permis
saltul spre o viziune poe-
tic\: „Nu am sim]it nici-
odat\ nevoia de retoric\
politic\....“. Spectacolele
lui {erban au trambulin\.
Pentru el, teatrul transpa-
rentizeaz\ sordidul [i `l
face s\ se dep\[easc\. Tea-

trul are un rost doar dac\ are
perspectiva unui dincolo de orga-
nigrama cotidian\. Dup\ cum
spune la `nceput George Banu,
{erban activa „un teatru care res-
tituia s\lii dreptul la dezinvol-
tur\ [i gra]ie ca forme de rezis-
ten]\“.

~n Arden din Faversham, f\-
cut la Piatra Neam], regizorul
amesteca groaza, explozia ero-
tic\, grotescul, farsa, printr-un
mixer estetic care nu r\m`nea
nici o clip\ cantonat `ntr-o sin-
gur\ determinare.

{erban a fost influen]at o pe-
rioad\ de radicalitatea lui Ar-
taud, de un teatru care face s\
sar\ `n aer cuv`ntul [i mizeaz\
pe corporealitatea performerilor,
pe rela]ia sunetului cu spa]iul
rostirii lui, pe prezen]a extrem\
a actorului `n scen\, care [tie s\
se foloseasc\ f\r\ jum\t\]i de
m\sur\. Actorul total implicat [i
regizorul provocator au fost p`r-
ghiile modului s\u de lucru.

„Trebuie  s\  dez`nve]i
ce  [tii“

Dou\ axe verticale – Grotowski
[i Brook – au penetrat geome-
tria teatral\ a lui {erban. Dou\
cabl\ri la circuitul spectacolului
viu i-au formatat g`ndirea tea-
tral\. Grotowski exercita o fasci-
na]ie uluitoare, care venea din
ritmul ritualic al mont\rilor sale:
„Vibra]iile pe care le crea erau
at`t de puternice, `nc`t nu pu]ini
s`nt cei care au sim]it o schim-
bare fundamental\ `n ei `n[i[i“.

Volumul este rezultatul unui experiment artistic prin care ziduri co[covite au fost in-

scrip]ionate cu versuri din poezia român\ contemporan\ (Ileana M\l\ncioiu, Nora Iuga,

Nichita St\nescu, Ruxandra Cesereanu, Dan Stanciu, {erban Foar]\, Robert {erban,

Marta Petreu, Iolanda Malamen, Gellu Naum, Gabriela Melinescu, Ana Blandiana,

Florin Iaru, Mariana Codru], Leonid Dimov [.a.) `n timpul unei „tabere de noapte“. A

fost realizat `n [i pentru un mic ora[ monoindustrial, Petrila, total lipsit de edificii [i/sau

manifest\ri culturale, ini]iativa dorindu-se o alternativ\ de via]\ la starea de muribund

a unei localit\]i amenin]ate `n viitorul apropiat de `nchiderea celei mai importante surse

de subzisten]\, mina. Menirea proiectului a fost de a le oferi, `ntr-o manier\ sui-gene-

ris, poezie locuitorilor s\i, dar [i de a crea un capital simbolic alternativ. Pe scurt, un

ora[ al c\rbunelui [i al poeziei.

Antologia include 150 de fotografii cu graffiti, c`teva pagini ale unora dintre poe]ii ale

c\ror versuri au fost inscrip]ionate pe pere]i, ecourile st`rnite `n pres\ [i un capitol de-

dicat „auto-denun]urilor“ [i povestirii experien]ei participan]ilor la experiment.

Antologia poeziei române[ti la zid (con]ine CD), volum `ngrijit de Ion Barbu,

Hors collection, Editura Polirom, 224 de pagini, 29.50 RON

Emil  Brumaru,
Dumnnezeu  sse  uit\
la  nnoi  cu  binnoclul,

colec]ia „Suplimentul

de cultur\“, Editura

Polirom, 232 de

pagini, 16.90 RON
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hobbitul@yahoo.com:  Emil  BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com:  Ada  MILEA

HOBBITUL  &  ABBSURDICA

abbsurdica (16:10:45):

abbsurdica (16:11:24):

abbsurdica (16:11:29): mom rom

hobbitul (16:11:34): mama mea a fost basarabeanca...

hobbitul (16:11:43): Frumooooooooaaaaasaaaaaaaaa

hobbitul (16:11:58): Mom in pom

hobbitul (16:12:12): Pom din rai...

hobbitul (16:12:27): Rai cu chiu shi vai!

hobbitul (16:12:51): Cu chiu, cind Eva sugea rachiu!

hobbitul (16:13:09): Cu vai, Adam cinta din nai

hobbitul (16:13:40): Eeeeeeeeeeee ai shters

hobbitul (16:14:25): Ba! Ma enervezi!!!

abbsurdica (16:14:26): shters. n-a mers

abbsurdica (16:14:44): va ernervers?

hobbitul (16:14:44): Ia invers!!!

hobbitul (16:15:34): Tzi-am plantat un piers

hobbitul (16:15:40): ic

hobbitul (16:15:44): in buric!!!

hobbitul (16:16:39): cad fulgii peste buricul tau

hobbitul (16:16:43): ca in hau

hobbitul (16:16:57): ba, tu shtergi mereu!!!

abbsurdica (16:17:05): latru la ei si mi se face rau

hobbitul (16:17:17): la fulgi?

hobbitul (16:17:26): La ei treba sa mugi!

abbsurdica (16:17:40):

hobbitul (16:17:46): Muuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!

hobbitul (16:18:09): O, ce vaca minunata ni se-arata!

abbsurdica (16:18:20): e patata

abbsurdica (16:18:25): si patrata

hobbitul (16:18:27): shi cu vata

abbsurdica (16:18:34): indopata

hobbitul (16:18:44):

hobbitul (16:18:54): Da unde e indopata?

abbsurdica (16:19:24): fix acolo unde-i plata

abbsurdica (16:19:35): da’i curata

hobbitul (16:19:35):

hobbitul (16:19:44): Shi rujata!

abbsurdica (16:20:00): putzintel asfixiata

hobbitul (16:20:11): 

hobbitul (16:20:22): Eshti tare!

abbsurdica (16:20:25): cind respira pare moarta

hobbitul (16:20:39):

hobbitul (16:21:03): Cine sta cu coasa-n poarta?

abbsurdica (16:21:04): colinda din poarta-n poarta

abbsurdica (16:21:16): vaii....

hobbitul (16:21:25): Aoleo, aici am fost gind la gind

hobbitul (16:22:03): da subteran!

hobbitul (16:22:22): tu le ai cu moartea...te-am auzit cintind ceva

abbsurdica (16:22:35): io?

hobbitul (16:22:48): da, ai voce de moarta

abbsurdica (16:23:02): tot incerc sa ma-mprietenesc cu ea

abbsurdica (16:23:08): vaaaaaaaaaaaai

hobbitul (16:23:10): Adik parca ieshi din groapa shi cintzi

abbsurdica (16:23:20): am un cintec fix asa

hobbitul (16:23:35): Cum?

abbsurdica (16:23:46): azi e zi de colindat/ si din gropi ne-am ri-

dicat...

hobbitul (16:23:58): Aoleo...

abbsurdica (16:24:08): da’ nu l-am cintat

abbsurdica (16:24:13): nu-l cint

Per-forming the Memory

Andrei {erban, O biografie

colec]ia „Ego-grafii“, Editura Polirom, 2006



Dup\ debutul american cu Ar-
den, Peter Brook i-a propus lui
{erban s\-l `nso]easc\ `n peri-
plul interna]ional care urma s\
`nceap\ cu Parisul. „Trebuie s\
dez`nve]i ce [tii“ era motto-ul
stilului Brook, care l-a marcat
fundamental pe {erban. Toate ̀ n-
treb\rile pe care regizorul ro-
mân [i le punea, legate de tehni-
cile Centrului Interna]ional de
cercet\ri Teatrale condus de
Brook, puncteaz\ o no]iune cen-
tral\ pentru Brook: simplitatea
des\v`r[it\. Sunetul devine plas-
ma dramatic\ cea mai permea-
bil\. Respira]ia, gestul [i sunetul
s`nt vizuale. Cap\t\ flesh & blo-
od. ~n Electra, silabele grece[ti
rostite de Priscilla Smith, actri]\
de un devotament r\v\[itor, „su-
nau ca lacrimile sau ca stropii
de ploaie, transmi]`nd `n acela[i
timp o suferin]\ sf`[ietoare“. Pen-
tru Orghast, spectacolul istoric
al lui Brook, la care Andrei {er-
ban a participat, poetul Ted Hu-
ghes a creat un limbaj dramatic
propriu din mixajul de silabe et-
nosonore, care apar]ineau unor
culturi diferite (greac\, persan\
etc.) [i care, asamblate, d\deau
dimensiunea exact\ a demersu-
lui propus: descoperirea unui
teatru arhetipal. Arby Ovanes-
sian, cel mai important regizor
iranian al momentului, `nso]it de
actori persani, a venit la Paris
ca s\-l ajute pe Brook la preg\-
tirea spectacolului.

O  biooggrrafie este  arhivarea
unui  teatru  personalizat

~nt`lnirea cu teatrul balinez, cu
teatrul Nô [i Kabuki, concentra-
te pe propulsarea [i direc]iona-
rea precis\ a energiei, a confir-
mat nevoia regizorului de a mi-
za pe un teatru epurat de artifi-
cialitate. Corpul actorului [i toa-
te rezonan]ele lui `n spa]iu s`nt
veriga tare a sistemului concep-

tual [i practic propus de {erban,
regizor care lupt\ cu un mental
teatral inhibat [i anchilozat. Per-
sonajele prismatice, colizionale,
pe care le po]i `n]elege doar
dac\ nu le prive[ti dintr-un sin-
gur unghi, l-au atras `ntotdea-
una: „Nu po]i s\ fii Iago dac\-l
ur\[ti, dac\-l prive[ti critic, din
afar\. Ca s\-l `ntruchipezi ai o-
bliga]ia s\-i intri pe sub piele,
s\-l vezi din\untru“.

Trilogia antic\, montare de
referin]\ `ntr-o Românie care re-
venea la normalitatea libert\]ii
colective, a fost spectacolul de-
ton\rii suferin]ei perfect interio-
rizate. Cruzimea era silabisit\ [i
ars\ ca o incanta]ie dincolo de
timp [i spa]iu. Dup\ cum afirma
Ana Maria Narti, „{erban cite[-
te tragedia cu tot trupul“.

Andrei {erban este promoto-
rul unui teatru evenimen]ial [i

experien]ial, interesat s\ desco-
pere surse contradictorii ale dra-
maticului, tensiuni subversive,
[i s\ le armonizeze.

Livada de vi[ini a revolu]io-
nat percep]ia `nchistat psihologi-
zant\ a lui Cehov: „Spectacolul
meu cu Livada a produs un [oc
`n teatrul american... am fost
`ncurajat s\ dezvolt cu actorii o
atmosfer\ de circ, de vodevil, o
form\ de teatru exploziv care po-
vestea nu o dram\ psihologic\,
ci o comedie uman\“. ~n Liva-
da, sincopele t\cerii se transfor-
m\ `n cel mai halucinant [i con-
ving\tor limbaj.

Andrei {erban posed\ cultu-
ra lecturii de ad`ncime a textu-
lui, pe care foarte pu]ini regi-
zori români o au. Unchiul Vania
era construit pe o sobrietate per-
fect\, iar Pesc\ru[ul, montat la
Tokyo [i la New York, ]inea cont

de ambientul fiec\rei culturi. ~n
oper\, Povestirile lui Hoffmann,
Trubadurul, V\duva vesel\, Wer-
ther etc. au accentuat tenta]ia
experimentului cople[itor la {er-
ban, dizident al iner]iei.

O biografie este arhivarea
unui teatru personalizat. Memo-
ria devine ea `ns\[i fic]iune ma-
nipulat\. Felie de imagina]ie mu[-
cat\ din plin. Uneori adaug\
fapte, alteori le [terge, blur`n-
du-le pentru a le lumina la final.
Sau la `nceput. A doua pagin\ a
c\r]ii spune aproape totul:
„Scriind, risc, deci, s\ relatez lu-
cruri care nu s-au `nt`mplat
exact a[a cum le descriu, dar pe
care imagina]ia, `ncerc`nd s\
compenseze golurile memoriei,
le va face s\ par\ reale, c\ci, ca
[i `n teatru, ea exercit\ o for]\
irezistibil\“. Probabil singura ca-
re conteaz\.
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{erban  FOAR}|  (serfoar@yahoo.com)

TELENOVELA  NOVA
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interviu 

Volumul reprezint\ o selec]ie de ar-
ticole [i interviuri care au fost publi-
cate `n revistele: „AnaLize“, „22“,
„Observator cultural“, „Dilema Ve-
che“, „Sfera politicii“, „Capitala“,
„Contrapunct“, „Info Kappa“ [i `n co-
tidianul „Curentul“, [i, potrivit autoa-
rei, toate aceste articole [i interviuri
au fost publicate `n contextul unui
establishment cultural ostil feminis-
mului. „Ostilitatea vine adesea din ig-
noran]\, dar vine [i din autoap\rare.“

Din cuprins: N\scu]i din femei [i din
culturi misogine • (De)formatorii de
opinie • P`inea [i cu]itul • Despre fe-
ministe imaginare [i copiile lor „e-
[uate“ • „Antifemini[ti, nu v\ speria]i!“ •

Cum a devenit Mihaela MirAnA • „Feminismul face bine la sex- ap-
peal“ • „La noi, dup\ 40 de ani nu mai e[ti femeie. Devii alt\ form\
de «organizare a materiei»“ • La por]ile feminismului politic • Nici
Casandre, nici romantici • Politica omagiilor

Mihaela Miroiu, Nepre]uitele femei. Publicistic\ feminist\,
colec]ia „Ego. Publicistic\“, Editura Polirom,

280 de pagini, 17.90 RON

Welsh se consider\ mai degrab\ un „activist social“ dec`t un scrii-
tor, romanele [i povestirile sale av`nd ca personaje tineri din cultura
marginal\ a consumatorilor de droguri.
Renton, Spud, Begbie s`nt c`teva din-
tre figurile care-[i spun povestea `n ro-
man, folosind limbajul agresiv [i argo-
tic al sco]ienilor din Leith. Problemele
lor legate de consumul de heroin\, di-
lemele sexuale, `ntors\turile ironice de
situa]ie s`nt dublate de referin]e con-
stante la conflictele etnice, religioase
[i fotbalistice, care fac parte din meca-
nismele comunit\]ii din care provin.

Irvine Welsh, Trainspotting,
traducere din limba englez\ [i note

de Andra Matzal, colec]ia

„Biblioteca Polirom“, Editura

Polirom, 424 de pagini, 27.90 RON

SEMNAL

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

Apoi, uitar\ ziua, anu’,

de or\, ce s\ mai vorbim;

[alupa unduia sublim,

avea tangaj, avea [i rùliu, –

deasupra se rotea un uliu...

„Ce uliu, zise ap\sat,

Ninel, c\ nu s’tem `ntr-un sat?!“

F\r\ ripost\, P\uni]a

se-nchipui, atunci, sub vi]a

de vie,-n bra]ele de fier

ale v`njosului [ofer

care era b\rba-su, Gic\,

[i se-aciui c-un fel de fric\

la pieptul lui Ninel, – normal

de trist, ca orice animal,

dup\ coit; dar care, dup\

un num\r, n-aprindea,-n [alup\

c`te-un trabuc din cel mai fin

tutun, ci, ca un zvelt delfin,

s\rea `n ap\ l`ng\ barc\

[i se f\cea c\ vrea s-o-ntoarc\

cu fundu-n sus, – spre spaima ei,

lipsit\, altfel, de temei,

dar tot mai mare [i de-aieve

la g`ndul c\,-mbibat de seve

ca tirul petrolier de naft,

nea Gic\ o s\-i dea un caft

cum merit\ a[a o proast\...

I-a fisurat numai o coast\.

Cum citesc scriitorii

Mai `ncoace, promo]ia de recitatori ai C\r]ii
Române[ti. Emil Brumaru cite[te cu talent [i
cu o melancolie pe care cititorii obi[nui]i nu
i-ar ghici-o. Sociu cite[te „obosit“, nu at`t
plictisit de propriile versuri, c`t ar\t`ndu-se
incomodat de o postur\ improprie aceleia
de poet. Foar]\ scandeaz\ pe silabe versuri
altfel greu recitabile, mefient fa]\ de realit\-
]ile mondene despre care scrie versuri atent
lustruite. Komartin recit\ cu aprindere, iar
patosul s\u `nc\lze[te poemele uneori prea
uscate, lucide, tehnice. Elena Vl\d\reanu se
inflameaz\ repede, parc\ sup\rat\ de ceva.
Simona Popescu e sever\, autoritar\, `n ciuda
limbajului juc\u[, de parc\ ar vrea s\ te
conving\ cu for]a de „pledoaria ei pentru po-
ezie“. Despre Soviany am vorbit s\pt\m`na
trecut\.

Poezie  pe  muzic\

Cel mai talentat recitator dintre poe]i (nu [i
cel mai bun poet, ce-i drept), cel care a [tiut
s\ profite cel mai mult de posibilit\]ile aces-
tui „nou mediu“ este `ns\ Robert {erban, cu
volumul s\u Cinema la mine-acas\. El re-
cit\ teatral o poezie care e f\cut\ anume s\ fie
recitat\ teatral. Folose[te numai cuvinte „de
toate zilele“, pe care oricine le poate pricepe.
Rare s`nt `ncerc\rile de a construi o imagi-
ne poetic\ mai complex\, iar acolo unde asta
se `nt`mpl\, efortul consum\ un poem `ntreg.

~n plus – aten]ie! – autorul a descoperit
c\ un CD suport\ [i altceva dec`t vocea au-
torului [i a folosit muzic\ pentru reliefarea
tonalit\]ii c`te unei poezii. Cartea sa devine,
`n felul acesta, mult mai prezent\ `n con[ti-

in]a ascult\torului, cu schimb\ri marcate de
ritm. {erban recit\ [i el c`nd mai ap\sat,
c`nd mai relaxat, iar vocea sa se moduleaz\
actorice[te: fie melancolic\, fie [ugubea]\.
O melodie duioas\, cu ciupituri de chitar\,
acompaniaz\ o poezie „trist\“ (exist\, la
R.{., poezii vesele [i triste, ca [i la Top`rcea-
nu acum aproape un veac); o melodie tr\s-
nit\, pe ritmuri „tribale“, subliniaz\ umorul
unui poem precum Cinema la mine-acas\,
pe care nu rezist s\-l citez: „acas\/ `n sin-
gur\tate/ sau al\turi de vreo femeie/ pl`ng
uneori la filme// [tiu/ s`nt prost/ iar prostia
m\ face emotiv/ cele mai banale pove[ti/ de-
spre moarte/ despre via]\/ `mi provoac\ u-
neori lacrimi [i muci c`t o grip\// ele au toate
aceea[i reac]ie/ m\ iau `n bra]e/ m\ str`ng la
piept/ m\ m`ng`ie pe cap/ uneori `mi [terg
ochii/ ce femeie rezist\ unui b\rbat care
pl`nge?// acas\/ la filme despre moarte/ de-
spre via]\/ eu pl`ng [i fut“.

Chiar dac\ mul]i resimt fondul melodic
ca pe o adulterare a lirismului genuin, exist\
un gen de poezie care, de la Minulescu [i
Top`rceanu la (de ce nu?) Adrian P\unescu,
c`[tig\ mult printr-o recitare bine acompa-
niat\. Iar Robert {erban face parte din ace-
ea[i familie fericit\.

Doris  MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE

Sadoveanu citea sadovenian. Arghezi pi]ig\ia `ntr-un mod care nu se potrivea deloc cu Psalmii
s\i sau cu `nneguratul Testament, dar foarte benefic pentru Zdrean]\. Bacovia moldoveniza mai
pu]in plin de sine dec`t Sadoveanu, dezinteresat de eufonia versurilor sale – nu-i a[a? –
„simboliste“. G. C\linescu citea isteric, fals, grandilocvent. Nichita St\nescu oficia bahic, „lent
vorbitor“, [i obi[nuia s\ salveze de sub valul amenin]\tor de banalit\]i poemele pe care le
improviza chiar atunci (?) printr-un ultim vers surprinz\tor. Gellu Naum `[i citea, la b\tr`ne]e,
„pohemele“ cu un fel de elan obosit, cuceritor. Mircea C\rt\rescu... iat\ o surpriz\! C\rt\rescu
nu `[i cite[te bine poeziile (ceea ce, evident, nu schimb\ lucrurile, el r\m`ne acela[i poet
extraordinar). Pe CD-ul Poeme `n garan]ie editat de Casa Radio, efectele vocale generoase din
texte precum Garofi]a sau Stelu]e `n genele ei s`nt neglijate, ascunse sub o rostire aton\, egal\
cu sine, `n ciuda cititorului ceva mai participativ.



Interviu realizat de Elena Vl\d\reanu

Ai declarat odat\ c\ toat\ via]a ]i-ai do-
rit s\ fii poet. Ce `nsemna „poet“ pen-
tru tine `n urm\ cu: 1) cincisprezece
ani, 2) zece ani, 3) cinci ani?

~n urm\ cu 15 ani a murit tata [i, cum spu-
neam [i `n primul vers din primul poem din
prima mea carte, „mi-am v\zut prima oar\
numele tip\rit“. ~n ziar, la necrologuri. Scri-
sesem deja vreo treizeci de poezii de care ta-
ta, s\racul, era foarte m`ndru [i chiar voia s\
mi le publice. M\ apucasem de m`zg`lit ver-
suri din gelozie: la blocul vecin era o feti]\
cu ale c\rei succese [colare `mi tot scotea
maic\-mea ochii. ~n scopuri pedagogice, de-
sigur. ~ntr-o zi mama m-a informat, `n stilul
ei maternal-strivitor, caracteristic moldo-
vencelor, c\, vai, ce s\-]i povestesc, Diana
scrie [i poezii. Mare scofal\, mi-am zis, as-
ta a[ putea s\ fac [i eu. {i m-am apucat de
rimat „brum\“ cu
„hum\“ [i
„t`rziu“
cu

„pustiu“. {i o f\ceam cu o u[urin]\ `nsp\i-
m`nt\toare pentru v`rsta aia. Interesant e c\,
imediat dup\ ce a murit tata, am abandonat
versifica]iile. Probabil pentru c\ `mi murise
agentul literar. Abia dup\ vreo doi, trei ani
am reluat povestea cu poezia.

~n urm\ cu zece ani terminam liceul [i
m\ preg\team pentru o carier\ de, cic\, ma-

re filosof (fusesem la olimpiada na]iona-
l\, deh). Acel 1,20 pe care l-am luat
la examenul de logic\ – am `ncurcat
pur [i simplu subiectele – a fost un
e[ec benefic, p`n\ la urm\. Am stat
acas\ [i am citit o ton\ de c\r]i, `n

special c\r]i de poezie.
Cu cinci ani `n urm\, eram de-

ja m`ncat de literatur\. Fusesem
adoptat de Club 8, un grup de oa-
meni [i de scriitori minuna]i. {i
maturi – `n cele ale literaturii, c\

altfel…
Cred c\ diferen]a de v`rst\ m-a ajutat

foarte mult, am furat din experien]a lor.
Dac\ p`n\ atunci nu m\ g`ndisem foarte se-
rios s\ fiu scriitor – de[i `mi doream asta –

dup\ experien]a Club 8 am [tiut c\ asta
e ceea ce trebuie s\ fac. For ever.

Am pierdut multe, am pierdut
chiar o familie `nc\p\]`n`n-

du-m\ `n poezie. {tiu c\
se poate [i altfel, c\ nu
e musai s\ fii un su-

per-boem ca s\
scrii bine. Dar

poemele mele
din zona

asta s-au n\scut, n-am ce face. Vagabonda-
jul, confuzia, anxiet\]ile, chiar ru[inea erau
de multe ori extrem de dureroase, dar [i fe-
cunde. Ionu] Chiva spunea `ntr-un interviu
c\ boemia nu e bun\ pentru literatur\. Ba e
cam bun\, pentru cine o poate suporta. Dis-
truge inima, dar conserv\ sufletul, c\ci
„desfr`na]ii s`nt milostivi, pe c`nd cei puri
s`nt intoleran]i“. Ioan Sc\rarul, un sf`nt, a
zis asta.

Acum chiar e[ti poet. E cum visai?
Este o `mplinire?

Cam la fel, singura diferen]\ e c\ acum
nu-mi mai este ru[ine s\ recunosc c\ scriu.
{i nici nu mai vreau s\ r\spund la `ntrebar-
ea – tenden]ioas\, `n general – „De ce
scrii?“. ~ncerc s\ dau un r\spuns, dar unul
pentru mine, nu pentru tot felul de examina-
tori pis\logi. ~ntrebarea din capul lor e, de
fapt, alta: „Ce-]i iese, am\r`tule, din as-
ta?“. Oho, habar n-au ei. Mi-e mil\ de cei
care nu gust\ literatura. V\d de multe ori,
c`nd merg la Bucure[ti, indivizi superplic-
tisi]i care privesc `n gol pe geam [i casc\.
Nu `n]eleg de ce nu-[i iau o carte cu ei.
Chiar [i Arta de a fi tu `nsu]i, cum am v\zut
c\ citea un derutat luna trecut\, `n intercity.
Mai nou, de c`nd lucrez la Polirom, citesc
din obliga]ie, cu toate astea nu mi-am pier-
dut deloc pl\cerea lecturii, dimpotriv\, am
c\p\tat un imens respect pentru carte [i pen-
tru cei care o fac.

Cel mai recent volum al t\u, c`ntece
eXcesive, tocmai a primit Premiul pen-
tru Poezie al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. Ai concurat cu „grei“: Brumaru,
Stoica, Soviany. ~n aceast\ situa]ie,
po]i vorbi despre un sentiment de
m`ndrie?

Normal, cum s\ nu? Dar am tr\it [i un mo-
ment de stupoare. Pe Brumaru [i pe Stoica
`i citesc din adolescen]\, mi se p\reau ni[te
supereroi ai poeziei, nici `n cel mai dement
vis al meu nu mi-a[ fi putut imagina c\ o s\
ajung s\ fiu nominalizat al\turi de ei. Iar
Scrisori din Arcadia a lui Soviany este o car-
te excelent\, o carte care va r\m`ne cu sigu-
ran]\ `n istoria literaturii. ~n seara decern\rii
premiului am avut un moment de st`nje-
neal\, un u[or – [i stupid, `n fond – senti-
ment de culp\. Banchetul de dup\ s-a ]inut
`ntr-un cazinou; c`teva minute m-am g`ndit

serios s\ pun tot premiul pe un num\r.
Dac\-mi ie[ea, scoteam bani de un aparta-
ment. Dac\ nu, m\ alegeam cu o poveste.
Cum spune O. Nimigean – „c`nd e[ti termi-
nat e foarte bine, ai devenit `n sf`r[it poet“.
N-a[ fi fost tocmai terminat, dar nici prea
bine nu m-a[ fi sim]it.

Ce zici: oare juriului chiar i-a pl\cut vo-
lumul t\u sau crezi c\ a fost o strate-
gie?

~]i dai seama, Elena, c`t de greu mi-e s\-]i
r\spund la o asemenea `ntrebare. Mi-a pl\-
cut foarte mult gestul t\u, acela de a refuza
premiul Euridice `n favoarea Ruxandrei No-
vac. Dar nu am `n]eles un lucru: de unde
[tii tu c\ Ruxandra e un poet mai bun dec`t
tine? Eu prefer s\-i las pe cititori [i pe cri-
tici s\ decid\. C`nd scriu, cam [tiu ce trebu-
ie t\iat. Dar asta e toat\ obiectivitatea pe ca-
re mi-o permit. Nu [tiu dac\ a fost o strate-
gie, nu prea cred. Doi dintre membrii juriu-
lui, Daniel Cristea-Enache [i Dan C. Mi-
h\ilescu, mi-au l\udat cartea cu mult timp
`nainte de nominaliz\ri. Deci [i-au asumat
op]iunea, or mie asta mi-e de ajuns. ~n plus,
s-a scris destul de mult [i de bine despre
c`ntece eXcesive. {i e cam ridicol s\ ne
`nchipuim c\ s-au adunat membrii juriului [i
au hot\r`t, la unison, c\ anul \sta e musai s\
mearg\ pe o anumit\ linie. E cam insult\to-
are ideea asta. Singura mi[care strategic\ a
fost schimbarea regulamentului, decizia de a
nominaliza [i autori care nu s`nt membri ai
Uniunii. E o m\sur\ corect\, av`nd `n vede-
re faptul c\ majoritatea tinerilor scriitori nu
s`nt `nscri[i `n aceast\ asocia]ie. Atitudinea
lor e de multe ori critic\, ceea ce nu se `n-
]elege `ns\ e c\ oricine [i orice are nevoie de
critic\, [tiu c\ e banal ce spun, dar pr\pa-
stia dintre tineri [i aceast\ institu]ie a fost
creat\ de conducerea ei, care a v\zut mult
timp `n orice afirma]ie critic\ o ofens\, o
`ncercare de demolare. La r`ndul lor, tinerii
s-au f\cut de multe ori vinova]i de igno-
ran]\, mul]i dintre ei ne[tiind, de fapt – pen-
tru c\ nu e destul\ transparen]\ –, ce e USR
[i cu ce se ocup\. Eu s`nt perfect de acord
ca USR s\-i ajute pe scriitorii bolnavi,
b\tr`ni, s\raci. ~ntrebarea e: de ce benefi-
ciaz\ de acest ajutor [i indivizi cunoscu]i
pentru trecutul lor ru[inos, indivizi care nu
numai c\ nu [i-au cerut scuze pentru mize-
riile lor, dar ocup\ [i func]ii de tot felul,

„Am pierdut multe, am pierdut chiar o familie `nc\p\]`n`ndu-m\ `n
poezie. {tiu c\ se poate [i altfel, c\ nu e musai s\ fii un super-boem

ca s\ scrii bine. Dar poemele mele din zona asta s-au n\scut, n-am ce
face. Vagabondajul, confuzia, anxiet\]ile, chiar ru[inea erau de multe
ori extrem de dureroase, dar [i fecunde.“
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interviu `ntrebarea moarte n-are
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D\-mi un nume de poet [i

un nume de prozator.

Unul singur? Ce-mi ceri tu, E-
lena, se cheam\ monoteism, or
eu nu mai s`nt monoteist din
clasa a cincea, c`nd am trecut
de la un singur zbir, tovar\[a
`nv\]atoare, la mai mul]i. ~mi
pare r\u, e prea greu sa aleg.
Totu[i, hai s\ r\spund cumva:
`n ultima vreme `l citesc cu a-
ten]ie pe Robert Lowell, maes-
trul poeziei biografiste.

Ce carte cite[ti acum?
Convinge-m\ [i pe mine
c\ merit\ s\ o citesc.

Ultima carte pe care-am citit-o
a fost a lui Andrei {erban, O
biografie. ~n afara faptului c\
este povestea unui mare artist
(el `[i spune craftman, dar eu
nu-mi permit sa-l numesc a[a),
un mare artist pe care insti-
tu]iile române[ti nu-l agreeaz\ –
[i asta mi-l face [i mai simpatic –,
cartea e [i o lec]ie: un regizor
care, la numai dou\zeci [i ceva

de ani, [i-a f\cut
un nume `n New
York, o ia de la ze-
ro [i trece printr-un
proces dificil de re`nv\]are,
ajutat de Peter Brook care,
la r`ndul lui, renun]ase la
gloria facil\ pentru a redesco-
peri r\d\cinile artei teatrale.

A[a ceva ar trebui s\ facem
to]i, imediat cum, dup\ pri-
mele succese, descoperim c\
ne cam place iner]ia c\ldu]\,
maniera [i a[a mai departe.

„E bine ca tinerii s\ fie recunoscu]i la timp,

ca s\ nu se otr\veasc\ din cauza frustr\rilor“

„Un mare artist pe care institu]iile române[ti nu-l agreeaz\...“
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N\scut la Bo-

to[ani, pe 20

mai 1978

~i place s\ spu-

n\ c\ nu are un

domiciliu perma-

nent: `n func]ie

de chef, e `n

Boto[ani, Ia[i

sau Bucure[ti.

borcane bine

legate, bani

pentru `nc\ o

s\pt\m`n\ (Ju-

nimea, 2002)

fratele p\duche

(Vinea, 2004)

c`ntece eXce-

sive (Editura

Cartea Româ-

neasc\, 2006)

~n 2002 i s-a de-

cernat Premiul

na]ional pentru

poezie „Mihai

Eminescu“

(pentru debut)

~n 2006 a primit

premiul Uniunii

Scriitorilor din

România pe

anul 2005 pen-

tru volumul

c`ntece

eXcesive

VOLUME:

PREMII:

c`nd nu s`nt de-a dreptul prosperi oameni de
afaceri? {i multe alte bube de acest gen ca-
re-i `mping pe unii s\ adopte o atitudine ex-
tremist\. Nu s`nt de acord, de exemplu, cu
Ciprian {iulea. El condamn\, `n numele
unui liberalism s\lbatic, „asistarea“ scriito-
rilor. De ce, `ntreab\ el, s\ fie ace[tia privi-
legia]i? Nu s`nt privilegia]i, s`nt produc\-
tori de bunuri de care beneficiaz\ toat\ co-
munitatea, iar comunitatea trebuie s\ dea [i
ea ceva `napoi. {i c`[tig\ din asta mai pu]in
dec`t cei care c`nt\ `n metrou. E, `n esen]\,
acela[i lucru, scriitorii contribuie [i ei la es-
tetizarea realit\]ii. {i s`nt convins c\ vor
ap\rea din ce `n ce mai mul]i mecena, româ-
nii vor cump\ra mai multe c\r]i, va fi, `n ge-
neral, mai bine pentru literatur\ [i pentru li-
tera]i [i o institu]ie ca USR `[i va avea rolul
ei. Nu e wishfull thinking, oricine poate ve-
dea semnele acestei `mbun\t\]iri. Asta nu
`nseamn\ c\ anul acesta voi intra `n USR.

~nc\ nu s-a schimbat `n mod esen]ial. A[-
tept. De exemplu, s`nt de c`]iva ani membru
ASPRO, dar habar n-am ce se `nt`mpl\ aco-
lo. N-am primit nici m\car un mail din par-
tea lor. La fel e [i la USR, organizare proas-
t\, lips\ de profesionalism. Cum bine a ob-
servat [i Alex Matei, s-au cheltuit mul]i bani
pe Colocviu – o list\ uria[\ de invita]i, din
care jum\tate n-au demonstrat `nc\ nimic `n
literatur\ – [i s-au dat ni[te burse de crea]ie
jalnice. Nu era mai bine invers? {i nu po]i
s\ nu te enervezi c`nd vezi c\ bucure[tenii
n-au putut lua masa `mpreun\ cu cei din
provincie. E o mitoc\nie. Pe ce, mai exact,
s-au cheltuit cele 38.000 de euro, dac\ Uni-
unea nu [i-a hr\nit oaspe]ii, cum se face de
c`nd lumea? Dar majoritatea contestatarilor
Uniunii locuiesc `n Bucure[ti [i, probabil,
au avut unele meciuri cu oamenii din condu-
cere [i a[a s-ar explica furia lor. De aici, de
la Ia[i, lucrurile se v\d pu]in astfel.

Tu ]i-ai fi dat premiu? Dintre cele trei
volume ale tale (borcane bine legate,
bani pentru `nc\ o s\pt\m`n\; fratele
p\duche; c`ntece eXcesive), tu pe care
l-ai premia?

P\i, mi l-a[ fi dat. Dac\ e ultima carte bun\
pe care am scris-o? Dac\ n-o s\ mai am
niciodat\ o asemenea [ans\? {i chiar cred
`n cartea asta, numai eu [tiu `n ce condi]ii
existen]iale am scris-o. Iar celelalte dou\
volume – adic\ unul [i jum\tate – au fost [i
ele premiate [i nominalizate la premii, nu
mai am eu ce s\ le dau.

Care este dup\ tine cel mai important
aspect al unui premiu?

C\-l iei, c\ nu r\m`i cu o frustrare care te
poate acri `n timp. De aia e bine ca tinerii
s\ fie recunoscu]i la timp. Ca s\ nu se otr\-
veasc\ din cauza frustr\rilor. La fel de mult
m-a bucurat [i faptul c\ s-a v`ndut aproape
tot tirajul. Nu vreau s\ m\ bat cu c\r\mida
`n piept, dar chiar mi se pare un lucru extra-
ordinar. M\ bucur c\ poezia iese din under-

ground. ~n literatur\ nu e ca-n jazz, trebuie
s\ ai un public c`t mai mare, altfel degeaba
mai scrii. {i s`nt mul]i congeneri de-ai mei
care merit\ acest public.

C`t ai lucrat la c`ntece eXcesive?

Doi ani, `n trei ora[e, `n patru reprize – ce-
le patru cicluri ale c\r]ii. Prima parte a
c\r]ii e scris\ `n „timp real“, e un poem-
jurnal.

Cum scrii? Ai vreun… ritual anume
sau pur [i simplu scrii c`nd vine?

Nu – sau cel pu]in nu s`nt con[tient c\ am
vreun ritual. Scriu [i direct la calculator, [i
pe h`rtie, `n cr`[me, `n trenuri [i autobuze,
mai nou [i la job, c`nd prind c`te un mo-
ment. Dup\ cum se vede, toate aceste locuri
s`nt locuri de a[teptare, locuri `n care s`nt
cumva constr`ns s\ stau. Astfel, poezia e [i
un drill simbolic, unul cu care `ncerc s\-mi
sap un drum spre ie[ire.

Ce `nseamn\ „X“ din „eXcesive“? Pen-
tru c\, presupun, trebuie s\ `nsemne
ceva? Bun, este „X din numele ei“.
Dar, ceva ceva mai mult…

X e un semn foarte interesant. E, cum spu-
neam `n carte, [i semnul interdic]iei, dar [i
al speran]ei, „semnul de pe ferestrele case-
lor `n construc]ie“. E, bine`n]eles, un semn
`nc\rcat de seXualitate. EXisten]\, teXt [i
toate celelalte. SeXy [i castrator (seam\n\
cu un foarfece). Dar astea s`nt, de fapt,
prostii. M-a[ putea juca a[a la nesf`r[it. R\-
m`ne, `n primul r`nd, „X din numele ei“.

c`ntece eXcesive este dedicat\ feti]ei
tale, Ioana, [i multe poeme din prima
parte s`nt despre ea sau despre pe-
rioada de a[teptare. C`nd crezi c\ va
citi prima dat\ o poezie scris\ de tine?

M\ cam `nfrico[eaz\ perspectiva. M\ tem
c\ n-o s\-mi `n]eleag\ pove[tile, c\ o s\-[i
fac\ o imagine deformat\ – `n r\u, dar [i `n

bine. Sau poate doar o s\-[i arunce o privi-
re plictisit\ pe textele mele. De ce nu? S`nt
at`tea c\r]i mult mai interesante pe lumea
asta. Dar sper s\-i foloseasc\ totu[i la ceva
aiurelile mele. Cunosc scriitori care se
pl`ngeau c\ odraslele nici nu le bag\ `n
seam\ c\r]ile. Mi se pare cel pu]in ciudat s\
nu ai aceast\ curiozitate elementar\. Dar [i
mai spectaculoas\ e povestea lui John Len-
non. Fiul s\u – el `nsu[i, acum, c`nt\re] – a
aflat abia c`nd a `mplinit 12 ani c\ exist\ o
trup\ care se cheam\ Beatles [i c\ taic\-su a
c`ntat `n ea.

Trebuie s\ existe un text la care s\ ]ii

mai mult dec`t la celelalte. Pe care i l-ai

da prima dat\ la citit?

Nu [tiu, dar mi-ar pl\cea ca textele cu tent\
social\ s\ fie inactuale peste 10, 15 ani.
Vreau s\ cred c\ Ionu]a va tr\i `ntr-o ]ar\ `n
care toate umilin]ele astea zilnice despre ca-
re vorbesc `n unele poeme s\ par\ ni[te bi-
zarerii `nvechite. Dar s\ r\m`n\ poeziile de
dragoste, m\car alea s\-i mai spun\ ceva.

S\ spunem c\ ai avea la dispozi]ie o

bil\ alb\ [i una neagr\, ca Robert Tur-

cescu. Cui i-ai da bila alb\, cui i-ai da

bila neagr\ [i de ce? Oricine poate

primi bile: familia, prietenii, cei din ju-

rul t\u, politicienii.

O bil\ roz, ba chiar tot setul, i-a[ da iubitei
mele, Viviana, o adev\rat\ Maestr\ a Bucu-
riei – tot ceea ce tr\im `mpreun\ e o conti-
nu\ reveren]\ `naintea vorbelor lui Freud:
„Ne ocup\m prea mult de durere [i uit\m s\
ne c`[tig\m bucuria“. Cum eu s`nt m`ncat de
tot felul de anxiet\]i [i angoase, prezen]a ei
`mi face un enorm bine (pe care sper s\ i-l
pot returna `nzecit). Un mare pariu pentru
mine ar fi s\ pot face o poezie a fericirii.
Dar o poezie bun\, nu reclame la happiness.
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REPERE:

`ntrebarea moarte n-are interviu

Ce te provoac\ cel mai mult
atunci c`nd scrii? Unde g\se[ti
impulsul?

De obicei am un fel de epifanii, de
mici [ocuri. {i nu scriu dec`t despre
lucruri importante pentru mine. {i as-
ta e cel mai important: s\ nu-]i fie
fric\ de emo]ie – [i de poveste –,
adic\ s\ nu-]i fie fric\ s\ o tr\ie[ti [i
s\ nu-]i fie team\ s\ o scrii. Steckel
spunea c\ poe]ii au un handicap, nu
reu[esc s\ tr\iasc\ sentimentele [i
compenseaz\ prin text. Cred c\ Stec-
kel n-a fost la mine prin cap. Sau nu
s`nt destul de poet. Versul lui Ma-
zilescu „am inventat poezia [i mi-am
pierdut inima“ indic\ un sens exact
opus, con[tientizarea „pierderii ini-
mii“ arat\ un preaplin de inim\, o ma-
turitate emo]ional\ [i chiar moral\.
A[a cum autoflager\lile lui Lowel s`nt
semne ale curajului poetului. C`]i oa-
meni s`nt `n stare s\-[i recunoasc\
sl\biciunile? Pentru asta poe]ii merit\
tot respectul. Dar, `n general, ocupa-
]ia asta pare mai desuet\ dec`t remaie-
rea ciorapilor sau cizm\ria.

O vreme ai lucrat `n pres\. Te
ajuta `n poezie?

Da, dar `ntr-un fel pervers – m\ sco-
tea din min]i ceea ce se `nt`mpla `n
jur, eram foarte atent la mizeria so-
cial\ [i poezia venea ca o r\zbunare,
ca un denun]. Nu mi-am `nchipuit
niciodat\ c\ poeziile mele ar putea
schimba ceva, oric`t de pu]in. Nu cred
`n arta angajat\, ideologizat\. Dar po-
ezia poate fi o form\ de jurnalism,

una care are avantajul expresivit\]ii.
{i al libert\]ii – po]i spune ce vrei `n
poezie.

{tiu [i c\ pe atunci, c`nd erai jur-
nalist, ai avut tot soiul de proble-
me cu diver[i senatori PRM din
Boto[ani, pe care `i c\lcai pe
coad\. Po]i s\-]i aminte[ti cel
mai inconfortabil moment din
acea perioad\?

Momentul `n care mama a venit spe-
riat\ acas\ [i mi-a spus c\ un consilier
local ne-a amenin]at. Ea chiar se teme
de \[tia, sc`rbe cu putere. Dup\ dou\
zile am luat o b\taie ur`t\ `n fa]a blo-
cului meu. ~n toate declara]iile, inclusiv
cele date Agen]iei de Monitorizare a
Presei [i, informal, Ambasadei SUA –
cu care ziarul nostru avea o leg\tur\
puternic\ – am rugat s\ nu se asocie-
ze `n mod for]at cele dou\ evenimen-
te: amenin]\rile [i caftul.

Pentru c\ nu aveam dovezi clare c\
securistul \la mi-a aranjat fa]a, de[i era
la mintea coco[ului c\ el a f\cut-o. {i
nici nu am apelat, prin trafic de influ-
en]\, la prietenii no[tri americani. As-
tea – calomnia, abuzul de autoritate –
s`nt metodele peremijdilor [i eu nu
vreau s\ am nimic de a face cu stilul
lor.

Momente „inconfortabile“ am avut
[i cu celelalte ziare [i ziari[ti din Bo-
to[ani. M-au `ngropat `n calomnii,
m-au atacat `n toate felurile doar pen-
tru c\ f\ceam mi[to de ei. B\ie]ii \ia
mediocri [i unsuro[i, [antaji[ti, incul]i,
ple[cari – nu to]i, s`nt unii pe care
ora[ul nu-i merit\ – `nc\ mai s`nt

sup\ra]i pe mine. Iar asta s-a v\zut
dup\ ce am luat premiul – nici o ga-
zet\ din Boto[ani nu a dat [tirea.

Li s-a `nt`mplat ceva celor care
]i-au f\cut necazuri?

Nu [tiu ce li s-a `nt`mplat. Securi[tii
cad mereu `n picioare. Am publicat `n
ziar un interviu cu Cassian Maria Spi-
ridon, `n care acesta povestea cum un
grangur din Boto[ani l-a anchetat [i
l-a b\tut `n decembrie ’89. Prefectul
l-a demis pe acesta din func]ie. {i?
At`t? Individul \la, pe c`nd era ofi]er,

a omor`t un b\iat de 17 ani. {i-a f\cut
vil\ din ni[te diguri de pe Prut. N-are
nici o problem\, tot `n vila aia st\. {i
e pu]in [i vina celor ca Spiridon – de
ce nu-l cheam\ `n justi]ie?

Am auzit c\ acum lucrezi la un

roman. E adev\rat? Cum te sim]i

`n proz\?

M\ simt nesigur. Trebuie s\ fiu foarte
atent, s\ `ncerc s\ v\d textul de unde-
va de sus, `n ansamblu, [i `n acela[i
timp s\ nu ies din atmosfer\. Mi-am
f\cut-o cu m`na mea – am acceptat s\

apar\ 15 p\r]i din roman `n „Eveni-
mentul zilei“. Iar asta m\ oblig\ s\-l
termin, chiar dac\ varianta final\ va
fi, probabil, mult diferit\ de ceea ce
apare `n ziar. ~ncerc s\ fiu c`t mai
pu]in poet, se [tie c\ exist\ capcana
asta `n care cad poe]ii c`nd uit\ c\, de
fapt, scriu proz\ [i rezultatul e, de
multe ori, un hibrid dubios.

Dar nici nu vreau s\ pierd poezia,
chiar dac\ va fi una dur\. E un roman
eclectic, un amestec de stiluri [i voci,
construit pe un principiu care-mi pla-
ce foarte mult – `ncerc s\ `nghit c`t
mai multe lucruri, din diverse zone.

A fi poet pare mai desuet dec`t remaierea ciorapilor sau cizm\ria
Dan Sociu al\turi de

Emil Brumaru – lansarea
colec]iei de poezie a Editurii
Cartea Româneasc\, `n Club

A (27 octombrie 2005)



Primele juc\rii
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Primele juc\rii

bicicleta
Am fost mereu un r\sf\]at. ~nchipui]i-v\:
eram singurul copil din sat care avea
ma[inu]e cu telecomand\, mitraliere
sofisticate, p\pu[i enorme, mingi super-
colorate, triciclet\ [i trompet\, ba chiar [i
o hint\ enorm\ `n spatele gr\dinii, eram
singurul care avea binoclu, o felicitare
care c`nta, biciclet\ dintr-aia mic\ etc. 

Dan Coman
C`[tigam absolut toate jocurile pentru c\

asta era condi]ia pe care o puneam: cine

vroia s\ se joace cu mine trebuia s\

piard\. Acceptau to]i. ~ntreaga mea copi-

l\rie st\ sub semnul victoriei. Ani `ntregi

n-am f\cut altceva dec`t s\ c`[tig. ~mi

pl\cea al naibii de mult treaba asta.

Am fost mereu un r\sf\]at. ~nchi-

pui]i-v\: n-am pierdut nici o tab\r\ pio-

nereasc\, nici o excursie, aveam zeci

de pungi pline cu insigne pioniere[ti, pu-

team s\ port oric`nd [nurul albastru, dar

`l preferam mereu pe cel ro[u (nu [tiu de

ce), c`[tigam toate concursurile, toate

ceasurile [i toate aparatele foto, unchiul

meu era [ef la pionieri, treaba asta cu

pionierii era una dintre juc\riile mele

preferate, normal, c`[tigam `ntotdeauna.

Am fost mereu un r\sf\]at. ~nchipui-

]i-v\: `n satul `n care locuiam tata era

preot, curtea noastr\ era una cu cimiti-

rul, biserica aia mic\ din lemn era propi-

ce jocurilor sofisticate, eu deveneam

preotul, ceilal]i erau mor]ii, c`[tigam [i

aici, `i `ngropam pe to]i, jubilam.

Am fost mereu un r\sf\]at: toate ju-

c\riile lumii `mi apar]ineau. {tiam asta.

Nu exista un alt `nving\tor. Toate juc\ri-

ile [i toate jocurile lumii erau ale mele.

Dar dintre toate acestea una singur\

m\ ademene[te acum [i m\ umple de

nostalgie. O biciclet\. Iat-o:

cum se f\cea sear\, cum m\ furi[am

`n cas\ [i m\ a[ezam la mas\, l`ng\

geam (era singura noastr\ `nc\pere, aici

dormeam [i m`ncam [i leneveam to]i

patru – eu, frate-meu [i p\rin]ii). M\ a-

[ezam l`ng\ geam, d\deam perdeaua la

o parte [i, `n timp ce se `ntuneca lent,

privind peretele exterior al casei, `mi `n-

chipuiam c\ s`nt pe o biciclet\ imens\ [i,

cu aceast\ biciclet\ imens\, u[or-u[or

m\ porneam `n t\cere. Nu [tiu unde m\

duceam, nu mai ]in minte, [tiu doar c\

momentul acesta era minunat, urcam

pe bicicleta mea [i gata, nu mai conta

nimic, eram fericit. Nu visam nici c\ s`nt

pe vreun vapor, nici pe vreun camion ori

altceva, nu f\ceam nici un zgomot pen-

tru c\ bicicleta mea imens\ aproape

plutea, `naintam cu ea `n lini[te, tot mai

ad`nc `n lini[te, asta `mi amintesc cu

precizie, `ntr-o lini[te cum n-am mai sim-

]it niciodat\ de atunci…

Am fost mereu un r\sf\]at. Doar c\

acum, a[ez`ndu-m\ la geam [i d`nd la o

parte perdelele, acum nu m\ mai a[ez

singur, ci, ]in`nd-o pe fiic\-mea pe ge-

nunchi, `i ar\t pisicile [i oamenii [i

ma[inile – [i zgomotul lor `mi umple ca-

pul de triste]e.

Lada
Nu-mi explic prea bine de ce primele
juc\rii de care m-am sim]it ata[at\
dateaz\ de la v`rste mai degrab\
mari: dup\ 9 ani, de pild\. Vede]i c\
nu spun a[a, cu aproxima]ie, fiindc\
[tiu precis c\ aveam 9 ani c`nd am
l\sat pe plaj\, la Eforie, un c\]elu[ de
plastic, tare [i ur`t. C\zuse din geanta
de plaj\ l`ng\ be]ele din lemn pe care
le abandonam, ca `n fiecare var\, `n
nisip, `n ultima zi. C\l\toream cu
trenul [i nu avea rost s\ ne chinuim
cu ele `napoi la Bucure[ti, a[a c\ le
cump\ram `n fiecare iulie de la pia]a
din Eforie, pe c`]iva lei. Aspre, ne
`n]epau palmele c`nd `ncercam s\
leg\m de ele col]urile cearceafului cu
care ne feream de soare.

Tania Radu
~n ziua „dramei“, era trecut de
cinci dup\-masa. De sus, de

pe falez\, am v\zut be]ele `nfipte `n
nisip [i, l`ng\ ele, pe plaja pustie,
nodul de plastic colorat, c\]elu[ul
sc\pat din bagaje. O intens\ triste]e
fellinian\ m-a lovit [i nimeni nu m-a
putut opri s\ cobor `n goan\ sc\rile
de piatr\, alerg`nd melodramatic [i te-
ribil de sincer s\-mi recuperez feti-
[ul. Cred c\ atunci am asociat pentru
prima oar\ marea cu o melancolie te-
ribil de excitant\, care-mi fragiliza
echilibrul emotiv `ntr-un fel cu nimic
comparabil.

Am c\utat `ndelung prin amintiri
dup\ juc\riile v`rstei mici. NU S~NT!
Nu [tiu de ce. Nu-mi amintesc dec`t
de vreo dou\-trei, pe care niciodat\
nu le-am prea iubit [i pe care, nu se
[tie prin ce par[ivenie a sor]ii, le-am
avut p`n\ nu demult: un c`ine mare,
alb cu maro, umplut cu rumegu[ [i
gros ca un c`rnat; un elefant cu
zurg\l\u, cu aspect destul de boie-

ros, a c\rui provenien]\ nu o
cunosc; o p\pu[\ imens\,
cu capul de carton l\cuit [i
corpul din p`nz\, c\reia
i-am f\cut tone de injec]ii
[i i-am aplicat tratamente
cosmetice imprudente. A
supravie]uit `n casa p\-
rin]ilor mei p`n\ la jo-
curile fiicei mele [i a
sucombat trist, atacat\

iremediabil de molii.

Juc\ria  mea  ini]iatic\
a  fost  îns\  o...
Juc\riile le-am descoperit `n
pragul adolescen]ei, `mbo-
g\]ite de presentimentul c\

tocmai urma s\ m\ despart de ele.
Desp\r]irea o plasez `ntr-o zi anu-
me, c`nd m\ `ntorsesem din tab\r\.

Aveam vreo 13 ani, probabil
afi[am deja m`hniri puberale. Am
g\sit `n camera unde dormeam un
cadou nea[teptat: `ntr-un vechi gea-
mantan de vinilin, mama `mi a[eza-
se juc\riile ca `ntr-o bo`te ŕ musi-
que, `n postúri bine studiate, iar a-
cest tablou vivant (pe care-l sc\ldase
`n confetti) a r\mas `n mine pentru
totdeauna ca un delicat apel neros-
tit: „Nu uita de copil\rie!“.

Juc\ria mea ini]iatic\ a fost `ns\
o... lad\. Memoria `mi spune – f\r\
argumente! – c\ era o lad\ de cam-
panie, pentru f\in\. Vopsit\ gri-ver-
zui, cu desp\r]ituri numeroase pe
toat\ ad`ncimea ei mai mare ca bra-
]ul meu de copil, ne-a fost adus\ `n
curte `ntr-o zi de var\ [i l\sat\ pro-
babil nu mai mult de dou\ zile, pen-
tru c\ ]in minte v`rtejul de reverii `n
care am adormit, la g`ndul c\ a doua
zi diminea]\ m\ voi `ntoarce `n labi-
rintul irezistibil.

Am tr\it atunci vie]i multiple `n
fiecare dintre c\m\ru]ele l\zii, ima-
gin`nd personaje, `nt`mpl\ri, `n care
s-au comprimat timpuri nesf`r[ite,
ca inexplicabile raccourci-uri. Verti-
jul acelor ore n-a fost dep\[it de ni-
mic tr\it mai apoi. Am crezut [i mai
cred c\ acolo mi s-a revelat - `ntr-o
limb\ anume ne`n]eleas\ - `ntreaga
existen]\ de mai t`rziu, pe care nu
fac dec`t s\ o reconstitui, secven]\
cu secven]\, tr\ind.

Cum, necum s-au strecurat din memoria noastr\ [i au r\mas `n urm\.
Ne-au oferit bucurie, dar [i nervi, chiar lacrimi, c`nd ne erau luate din m`n\.
Primele juc\rii. Din lemn, din plastic, din c`rpe. S\ ne amintim. Cine ne
cump\ra juc\rii? Cele pe care le primeam erau `ntotdeauna cele pe care le
doream? P\pu[i sau ma[inu]e? Ce f\ceam cu ele? Le leg\nam, le
jumuleam, le rupeam picioarele sau ro]ile? Le-am pierdut sau mai zac `nc\
printr-un col] al casei? Le-au descoperit copiii no[tri sau le p\str\m pentru
ei? De ce? Din nostalgie? S-a mai `nt`mplat de cur`nd s\ cump\r\m juc\rii
pentru noi sau pentru altcineva? Cum le-am ales, ce ne-a atras?

Dosar realizat de Elena Vl\d\reanu



Dan C. Mih\ilescu
Acolo mi-am rev\zut, `ntr-o
str\fulgerare beatificat\, P\pu-
[oiul: un b\ie]el din plastic [i
carton scorojit, `ncruntat, `m-
br\cat `n uniform\ gri, de sala-
hor, cu bretele (fiind pe la 1956-
58, vezi bine c\ va fi fost o ju-
c\rie de inspira]ie sovietic\), o-
brajii ro[ii, buze rujate [i nasul
lips\. Nu [tiu de ce nu l-am bo-
tezat, se vede c\ n-aveam in-
stincte adamico-orfice. ~i spu-

neam pur [i
simplu

P\pu[oiul [i-l veneram ca pe o
mic\ zeitate sever\, ludic\ ame-
nin]are a muncii t\cute [i tena-
ce, ca de zidar devotat, hipera-
plicat `n mu]enie.

{tiu sigur c\ nu am f\cut cu
P\pu[oiul nimic din ce fac fete-
le cu p\pu[ile lor. Nu-l dezbr\-
cam ca s\-i fac injec]ie, nu-i
sp\lam salopeta, nu-l `nveleam
`n pl\pumioare improvizate, nu-l
corcoleam „apotropaic“ [i nu-l
bruscam ca substitut al r\zbu-
n\rii pe realitate. ~l respectam,

pu]in `nfrico[at
de t\cerea lui

(precis m\
intriga c\ 

nu-mi r\spunde!) [i-i `ndoiam
picioarele ca s\ se poat\ a[eza,
s\ se odihneasc\.

Abia acum m\ g`ndesc la
modul psihanalizabil la el, anu-
me ca la un posibil surogat pa-
tern sau fratern. (Ai mei au di-
vor]at c`nd eu aveam trei ani,
toat\ via]a am t`njit devastator
dup\ o familie rotund\ [i stu-
foas\, cu un tat\ adev\rat, cu
mul]i fra]i [i surori, cu mesele
tihnite de duminic\, alaiuri de
botezuri, nun]i, onomastici, re-
velioane... toate `ncorporate `n
t\cerile mele `ndelungi cu P\-
pu[oiul.)

„Hai,  mo[  Martine,
culc\-te,  dormi  aici!”

A doua juc\rie a fost incontur-
nabilul Teddy Bear maro [i bo-
tos, evident c\ f\r\ un ochi [i cu
paiele ie[ite pe la col]uri, `ns\ el
nu-mi impunea nici pe departe
ca P\pu[oiul. Cel mai mult `mi
pl\cea s\-l culc `n lada studiou-
lui (nu [tiu de ce-mi p\rea b\-
tr`n [i invariabil obosit), printre
pernele [i p\turile duhnind a
lev\n]ic\, [i-mi sun\ [i acum `n
auz [oapta grijulie cu care-l
`mpufo[am: „Hai, mo[ Martine,
culc\-te, dormi aici“.

Oricum, pe la patru, cinci ani
am `nceput s\ buchisesc extatic,
iar c\r]ile – nu m\ fandosesc,
z\u – m-au absorbit `n a[a hal,
`nc`t abia pe la 13-14 ani am re-

venit n\valnic la ideea de joac\,
atunci c`nd ap\ruser\ filmele cu
Jean Marais, muschetari, Gérard
Baray, Belmondo, cu Misterele
Parisului, Cartouche, Lagardčre,
apoi Mongolii, Vikingii, Sparta-
cus, m\ rog, superproduc]iile cu
care ne urcam pe pere]i de pl\-
cerea educa]iei virile. Atunci mi-a
f\cut bunic\-miu, care era for-
jor, o floret\ magnific\, lung\
de un metru [i cu bumb `n v`rf,
cu care am dat clas\ b\ie]ilor de
pe str\zile vecine [i cu care m\

duelam singur ore-n [ir, pe c`m-
pul din spatele casei, ame]it de
[uierul lamei [i de mirosul `nne-
bunitor al buruienilor `ncinse de
soare.

Alte juc\rii n-am avut, pen-
tru c\ foarte repede au ap\rut la
noi `n curte ogarii de v`n\toare
[i buna mea c\]elu[\ Tosca. ~n
schimb, cu v`rsta, odat\ cu cali-
tatea de so] [i tat\, a ap\rut alt\
]icneal\: am `nceput s\ „salv\m
juc\rii“ am\r`te, ugly toys h\r-
t\nite [i nedorite de nimeni, `n-

cep`nd cu cele dou\ maimu]e din
c`rp\, Tigaie [i Mucigai, salvate
de la o tonet\ din gara Bac\u `n
toamna lui 1977, c`nd am venit ̀ n
prima permisie din armat\, ca
s\-mi v\d feti]a nou n\scut\. Si-
gur, toate s`nt pline ochi cu su-
fletul turnat `n fiecare, `n spe-
cial `n Suzuki, o form\ pufoas\
de 10 cm., pe care am avut-o cu
noi la toate spitaliz\rile [i ope-
ra]iile fiec\ruia, sau ursul koala
care doarme bine-mersi l`ng\ noi,
pe noptier\, de fix 27 de ani...

P\pu[oiul [i floreta
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S`ntem – `n multe cazuri – doar ni[te
copii pro[ti costuma]i `n piei t\b\cite,
costisitoare, sub creme fine,
epiderme de adult. Colec]ionari
p`nteco[i sau stafidi]i, chelbo[i sau
pleto[i ai durerilor [i bucuriilor Lumii.
A[a cum la 6 ani idolatrizam
Cadillacul de culoarea vi[inei, Made
in China, parcat `n nop]ile reci sub
[ifonier, azi privirile noastre ling
caroseriile limuzinelor atrase, ca
de-un magnet, de centrul ora[ului, de
fa]adele de s\pun ale b\ncilor, de
vitrinele din neon ale magazinelor.
S`nt cu Boby pe scara mirosind a
detergent, ne lipim, pe r`nd, t`mplele
de cimentul umezit, privim, sub ro]ile
din cauciuc, miniatura automobilului
`n care nu ne vom plimba niciodat\.
E secretul nostru, `n aerul ca apa
neagr\ de Amazon, nimeni nu va mai
privi asta.

{tefan Manasia
Continu\m s\ colec]ion\m. C\r]i-ju-
c\rii, averi-juc\rii, ramirezi-juc\rii, a-
partamente-juc\rii, femei-juc\rii, joburi-
juc\rii, copii-juc\rii, amintiri, memo-
rii-juc\rii...

Fuck it, chestia asta are `n ea ceva ce
nu poate fi spus f\r\ s\-l n\cl\ie[ti `n
cuvinte, f\r\ s\-l ascunzi, ca-ntr-un
sm`rc, `ntr-o descriere blecherian\.

Aveam 4 ani, urcam `nd\r\tnic – ta-
ur r\nit – `n podul buc\t\riei de var\,
c`nd viespile `[i ap\rau punga ceroas\
at`rn`nd din tavan, iar eu trebuia s\ co-
bor `n grab\ `nveninat, pl`ng`nd...

Sabia de plastic ro[u r\m`nea `n
pod, intangibil\, printre boarfele str\-
bunicului, alice [i portofele scorojite.
D\deam asalt dup\ asalt, dar viespile
sticloase m\ respingeau, p`n\ ce ]ipe-
tele au chemat-o, dintre cr\ti]i aburin-
de, pe Maica, protectoarea cu [apte
clase a copil\riei mele. Maica [i-a ur-
cat trupul m\t\h\los [i imun `n pod, a

recuperat sabia [i lacrimile kinderului
s-au topit `n plasticul ciclamen, `n m`-
nerul alb sp\l\cit.

Convingerea  lui  Relu

M\ atr\geau juc\riile atipice, obiectele
vechi `nvestite de mine cu puteri de
idol indonezian, ca `n episoadele din
Twylight Zone: ceasuri mecanice [i len-
tile `ngropate sub nuc, o prijinea cu ]e-
s\tura destr\mat\, flacoanele verzi de
[ampon `n forma c\lu]ilor de mare, cu-
tiile cu lame Astor, bomboniere metali-
ce, ace de patefon, gloan]e, r\d\cini al-
be contorsionate de pe prundul r`ului,
drugi de fier ca ]evile mitralierelor `n
Copil\ria lui Ivan.

Am [aptesprezece ani, stau cu Relu
pe treptele de beton ale Gr\dini]ei.
Bem vodc\ [i, `n fa]a noastr\, Teodora,
feti]a lui, se joac\ cu pietricele [i ra-
muri c\zute `n groapa cu nisip. Relu e
convins c\ juc\riile astea vor stimula
inteligen]a, imagina]ia feti]ei. Fiziono-

mia lui bizantin\ c`nd `mi explic\ asta
[i haloul splendid, transparent, inex-
pugnabil `n care Teodora e `nv\luit\.
Oric`t\ delicate]e ar secreta acum su-

fletele noastre, o r\utate adult\ d\ t`r-
coale pietricelelor, ramurilor cu licheni,
m`inilor mici, balansoarelor [i toboga-
nului din curtea Gr\dini]ei.

S\ [ti]i c\ nu m-a]i luat chiar prin
surprindere: `n urm\ cu c`]iva ani
am ajuns s\ vizitez muzeul
juc\riilor din Praga, undeva pe
Hrad, un loc mirific, aproape
eviscerant, plin de inefabil, de[i
arhipopulat de infinitatea reveriilor
[i fantasmelor infantine ale
vizitatorilor din toate col]urile

lumii. Acolo, ca [i-n leag\n ori la
cimitir, eram cu to]ii egali [i t\cu]i,
cobor`tori `nfiora]i `n f`nt`na
copil\riei, aflat\ invariabil la
purt\tor, de unde fiecare – s`nt
sigur de asta – scotea tremur\tor
amintirea primelor juc\rii, a
marilor dorin]e ne`mplinite, a
jocurilor f\r\ `ntoarcere.

Primele Juc\rii ([i nu ultimele)



S-a terminat edi]ia a XIII-a
a Festivalului Interna]ional
de Teatru de la Sibiu. Dup\
11 zile de frig [i ploi,
robinetul cu spectacole
s-a `nchis. Se redeschid
acum [antierele. Sibiul `[i
aranjeaz\ „fa]a“ pentru
anul viitor, c`nd va fi
capital\ cultural\
european\. Arti[tii au
plecat, spectatorii au
revenit la via]a lor
obi[nuit\, organizatorii `[i
trag sufletul. {i mai trag,
sper, [i ni[te concluzii. La
ultima parte `i ajut\m [i
noi. Deci...

Oana Stoica

Dansul  nostru
cel  de  toate  zilele

Vedeta festivalului a fost `n acest
an dansul. Cele mai valoroase [i
incitante spectacole au venit din
aceast\ zon\. {i c`nd zic incitan-
te, zic bine, c\ci, cu o zi `nainte
de finalul FITS, c`nd, sincer, nu
mai a[teptam nimic, am v\zut
spectacolul braziliencei Lia Ro-
drigues, Such Stuff As We Are
Made Off. Corpuri goale `n lu-
mina reflectoarelor se contorsio-
neaz\ lent, `n t\cere, desen`nd i-
magini mitice. Sculpturi `n de-
venire, `n continu\ transformare,
duetele sau grupurile de dansa-
tori alunec\ unul peste altul, mo-
del`ndu-se `ncet ca lutul. Zeul
Shiva sau Discobolul, personaje
din picturile lui Michelangelo se
reveleaz\ `ntr-un tablou f\r\
ram\ `n care spectatorii s`nt in-
clu[i. Momentul de `mpietrire,
c`nd s`ntem l\sa]i s\ privim cor-
purile care se expun f\r\ nici un
indiciu, creeaz\ contrapunctul ne-
cesar primei revela]ii. Spasmele

`i adun\ pe dansatori lying on
the floor unul peste altul, `n pi-
ramida mor]ii din camerele de
gazare. De aici `ncolo registrul
se schimb\. Apar costumele, mu-
zica [i ritmul alert de salsa pe
care dansatorii `[i afirm\ ener-
gic un mesaj pacifist. M\rturisi-
rea despre teroare ca dimensiu-
ne uman\. Revelarea umanit\]ii
fracturate de ur\. Afirmarea i-
dentit\]ii ca fiin]\ complex\, a-
sumarea autodistrugerii progra-
mate. Toate alc\tuiesc un teatru-
dans politic de o plasticitate po-
etic\ [i energetic\ rar `nt`lnit\.

{i  totu[i  teatrul...

Unul dintre pu]inele spectacole
valabile teatral din FITS, `n afa-
ra celor române[ti despre care nu
voi scrie acum, c\ci s-a scris
destul, dar asupra c\rora voi re-
veni, este al unei trupe ruse[ti,
School Studio Moscow Arts
Theatre. Membrul fantom\ de
Vasili Sigarev, autorul Plastili-
nei, este o minidram\ neorea-
list\ despre via]a marginalilor
societ\]ii, tineri `neca]i de alco-
ol [i mizerie, unii aplatiza]i, al-
]ii p\str`nd `nc\ un strop de u-
manitate. Membrul fantom\ este
so]ul decedat al Olg\i, care `ns\
`l crede viu [i `l simte dureros `n
fiecare b\rbat pe care-l `nt`lne[te.
Spectacolul este reprezentarea u-
nei [coli de actorie c\tre care
privim, din p\cate, admirativ de
la distan]\. Firesc, nuan]e, asu-
marea personajului, dozarea pre-
cis\ a emo]iilor, gradarea per-
fect\ a ritmului, toate fac parte
dintr-un joc actoricesc postmo-
dern cu r\d\cini stanislavskiene.
{i nu [tiu de ce, poate tocmai
pentru c\ joac\ bine, actorii ru[i
par [i mai frumo[i...

Killer  Zholdak  &  bad  actor

Andriy Zholdak este un specta-
col. Masiv, look funny, agitat,
repezit, regizorul ucrainean ]ine
sala la o conferin]\ a[a cum

cred c\ ]ine [i actorii la o re-
peti]ie. Dac\ beneficiaz\ [i de
bun\ traducere, cum s-a `n-
t`mplat la Sibiu, c`nd translator
a fost Maria Dinescu, spectaco-
lul este total. Zholdak s-a putut
desf\[ura `n voie la FITS `n dis-
cursul s\u despre cum s\ ucizi
actorul prost. Ideea central\ a
sistemului zholdakian este re-
nun]area actorului la identitate
`n favoarea unei plonj\ri `n rol
pentru a-i capta sensul. Asta
chiar dac\ momentele de gra]ie
revelatoare s`nt pu]ine `ntr-un
spectacol [i nu dureaz\ fiecare
mai mult de 30-40 de secunde.
Nici nu s-ar putea cere mai
mult, spune Zholdak, pentru c\
o stare de revela]ie mai lung\,
mai intens\ ar `nnebuni actorul.
Regizorul `mbl`nze[te actorul
printr-un antrenament de multe
ori dur (`nfometarea sau `nseta-
rea timp de c`teva zile pentru ca
rolul s\ se topeasc\ mai bine pe
mulajul interpretului). Conform
teoriei camerei goale (care este
rolul), actorul a[az\ `ncet sub
`ndrumarea regizorului obiecte
cu care populeaz\ spa]iul, `l um-
ple. V\z`nd proiec]iile din spec-
tacolul Romeo [i Julieta de la
Harkov, a[ spune c\, la actorii
lui Zholdak, mobila zboar\ deja
pe fereastr\. Spectacolul a fost
interzis `n Ucraina, iar explica-
]ia s-ar putea g\si `n zona poli-
ticului. Nudurile prezente con-
stant pe scen\ [i consumarea
propriilor dejec]ii nu au f\cut
cas\ bun\ cu p\rerea pre[edin-
telui Ucrainei Viktor Iu[cenko,
afi[at\ pe un panou `n specta-
col, conform c\reia teatrul tre-
buie s\ fie spiritual. Sistemul lui
Zholdak de a ucide actorul r\u,
`n forma prezentat\, are `ns\ un
singur practicant, pe Zholdak `n-
su[i. Eliberarea actorului de el
`nsu[i este valabil\ `ns\ `n tea-
trul contemporan [i necesar\ `n
cel românesc, unde actorul nu
practic\ de multe ori dec`t un
exerci]iu de autoadmira]ie.
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Festivalul Interna]ional de Teatru de la Sibiu

Teatru la robinet

Spectacolul australienilor de la Circa,
The Space Between

Sfaturi  pentru  prieteni

Selec]ia spectacolelor trebuie categoric revi-

zuit\. Fiind un loc [i un moment de concen-

trare a arti[tilor [i speciali[tilor români [i

str\ini, FITS reprezint\ o oportunitate de pro-

movare a teatrului românesc. Dar c`nd nu

avem ce ar\ta, este mai bine ca op]iunea s\

se `ndrepte spre spectacole bune din afar\.

Din acest punct de vedere, dezvoltarea canti-

tativ\ a FITS `n defavoarea calit\]ii trebuie s\

`nceteze. 2007 este un an important pentru

Sibiu, iar selec]ia spectacolelor din festival

poate fi hot\r`toare pentru soarta FITS.

Organizarea are `nc\ deficien]e care s`nt

suportate de români, `ns\ de ne`n]eles pentru

str\ini. Lipsa locurilor de cazare a acutizat

senza]ia b`lbelor de organizare, iar echipa a

r\mas [i `n acest an prea pu]in numeroas\

pentru a face fa]\ f\r\ sincope problemelor

ap\rute. Anul viitor volumul de munc\ se va

m\ri considerabil, iar echipa FITS

trebuie s\ se dezvolte [i s\ performeze la ni-

vel de profesionalism occidental. Cum am

tr\it c`teva edi]ii foarte bune din acest punct

de vedere, [tiu c\ se poate. Sper ca anul vii-

tor acest lucru s\ se [i vad\.

La final... numai de bine. {i s\ ne vedem

s\n\to[i `n 2007. C`t despre spectacolele ro-

mâne[ti [i str\ine de la FITS 2006, voi scrie

`n numerele urm\toare. Pe bune!

La final de festival
The  best  &  the  beauty

Cei mai buni au fost ru[ii.
{i la spectacolele lectur\,
[i la c\r]i lansate (Marina
Dav`dova cu Sf`r[itul unei
epoci teatrale), [i la spec-
tacole de teatru (Membrul
fantom\).

Cea mai incitant\ zon\ a
fost dansul, cu c`teva spec-

tacole de v`rf (The Space
Between al companiei aus-
traliene Circa [i Such
Stuff As We Are Made Off
al braziliencei Lia Rodri-
gues).

The best space a fost `n-
treg Sibiul acaparat de
spectacol, cu tot cu maca-
rale, camioane [i excava-
toare.

The best of the best a fost
atmosfera creat\ `n jurul
festivalului. Arti[tii, vipu-
rile [i jurnali[tii s-au adu-
nat noapte de noapte `n
clubul din curtea teatrului
unde au avut loc masa,
dansul [i felicit\rile. A
plouat [i nu au fost mai
mult de 3 grade Celsius
noaptea, dar nu s-a plecat
`nainte de 5 diminea]a.

Antagon Theatre,
Frame Games



Dac\ `n lumea liber\ tehnologia
video devenise accesibil\ publi-
cului larg – fapt care a dus la
dezvoltarea produc]iei video in-
dependente [i la o reflec]ie cri-
tic\ asupra acestui puternic me-
diu de comunicare –, regimul
comunist avea o politic\ perfect
opus\, de atrofiere a percep]iei
vizuale a românilor. Doar `n a-
cest fel `[i putea exercita mono-
polul asupra imaginilor. V\ mai
aminti]i [i de criza, poate subtil
`ntre]inut\, de materiale [i apa-
ratur\ foto din anii ’80?

Filmul arti[tilor germani Ha-
run Farocki [i Andrei Ujic\, ul-
timul de orgine român\, intitulat
Videogramme eine Revolution/
Videograme ale unei revolu]ii,
este o analiz\ a modului `n care
se construie[te un discurs [i un
sens al unui eveniment prin in-
termediul camerelor video. Fil-
mul, realizat pe structura unui
documentar impar]ial `n care in-
tervine analiza obiectiv\ a unui
narator, are ca materie prim\ di-
versele materiale filmate `n tim-
pul Revolu]iei. Camerele video,
prin unghiul de filmare, pozi]ia

[i mi[carea lor, creeaz\ propriul
adev\r, care de multe ori este
diferit de realitatea obiectiv\.
Aceste scene filmate, al\turi de
montaj, unde se pun „semnele de
punctua]ie“ ale propozi]iei vi-
zuale, poart\ ̀ n sine germenii ma-
nipul\rii, una dintre caracteris-
ticile esen]iale ale televiziunii.

Ilie  Alexandru,  un  J.R.  local

~n proiectele sale, filme video,
fotografii, instala]ii, artistul a-
merican Sean Snyder analizeaz\
codurile vizuale ce influen]eaz\
felul `n care percepem un con-
text, `n ideea de a releva struc-
turile sale politice [i economice.
Interesul s\u special pentru arhi-
tectur\ [i mass media este expli-
cat prin inten]ia de a identifica
ideologiile care stau `n spatele
acestora. Instala]ia Dallas South-
fork in Hermes Land, Slobozia
pune `n discu]ie modul `n care
portretul businessman-ului texan
de succes promovat `n toat\ lu-
mea dup\ criza petrolului de la
mijlocul anilor ’70 `n serialul
Dallas a devenit modelul unui
veros om de afaceri din C`mpia
B\r\ganului, `n primii ani de
dup\ Revolu]ie, c`nd acumula-
rea primitiv\ de capital prin mij-
loace frauduloase era la ordinea

zilei. Ilie Alexandru din Slobo-
zia s-a v\zut ca un J.R. local [i,
`n inten]ia de a-[i copia c`t mai
fidel modelul, a construit pe do-
meniul s\u o replic\ a conacului
Southfork din serialul american,
cartierul general al familiei E-
wing, unde se luau deciziile stra-
tegice din afaceri [i se consu-
mau „dramele“ familiale. ~n in-
stala]ia sa, const`nd dintr-o ma-
chet\ a „ranch“-ului texan, foto-
grafii [i dou\ filme video, Sean
Snyders are un comentariu asu-
pra modului hilar [i comic `n care
globalizarea a afectat [i ]\rile
foste comuniste `n primii ani de
tranzi]ie c\tre capitalism. Din film
afl\m c\ „ranch“-ul din Slobo-
zia este cu 20% mai mare dec`t
originalul, care nu era nici pe de-
parte o cl\dire impun\toare. Doar
tehnicile de filmare `n superan-
gular [i elementele butaforice l-au
p\c\lit pe Alexandru [i probabil
pe mul]i al]ii...

Cele dou\ proiecte artistice
men]ionate au putut fi v\zute `n
expozi]ia Strategii ale `nv\]\rii
a curatoarei Florence Derieux de
la Galeria „Cupola“ din Ia[i, `n
cadrul Bienalei Interna]ionale
de Art\ Contemporan\ „Perife-
ric 7“.

fast-foodSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 80, 10-16 IUNIE 2006 13

lovitur\ de teatru arta grea
)

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

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

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE Dou\ proiecte despre România

Fotomontaj de John Heartfield, parodiind Horst-Wessel-Lied
(1935; reprodus dup\ Le Troisième Reich et la musique, Fayard,
Paris, 2004)

Cruelle politique!

De la Berlioz la Brigada de asalt
„Cruelle politique!“ exclam\
Mefistofele `n finalul unei
celebre arii de Berlioz. „Ah,
s\ le pl`ngem destinul...!“
Goethe, al c\rui text Berlioz `l
punea pe muzic\, vorbea
despre un... purice, ata[at de
un prin] binevoitor. L\sa]i s\
se `nmul]easc\, prin
bun\voin]a prin]ului, fra]ii [i
surorile puricelui aveau s\
aduc\ la disperare `ntreaga
curte, „care nu `ndr\znea s\
spun\ nimic“, doar se
sc\rpina, de unde [i finalul
ariei lui Mefistofele.

„Cruelle politique!“ `mi venea [i
mie s\ c`nt s\pt\m`na trecut\ ur-
m\rind t\cerea profund\ a cotidie-
nelor, intitulate toate libere, de in-
forma]ie, democratice, fa]\ de Aria
Calomniei intonat\ de c`]iva ziari[ti
de la „Ziua“, deci[i s\-l condamne
la dispari]ie pe ministrul român de
Externe. Un ie[ean de ba[tin\. V\
mai aminti]i de Rossini? Aria aceea
cu v`ntule]ul ce se transform\ `n di-
tamai colpo di cannone „Coman-
dante, d\ ordinul!“ se `ncheia aria
lor, dar n-am r\bdare s\ caut [i

eventuale surse muzicale prin cule-
gerile de poezii legionare ale vre-
murilor Comandantului Horia Sima.
Dac\ e adev\rat `ns\, cum se scria
la 3 iunie `n „Cotidianul“, c\ „Jus-
ti]ia recunoa[te legalitatea mi[c\rii
legionare“, `n ciuda legisla]iei anti-
extremiste promulgate recent de
„comandantul de nav\“, mai cu-
noscut `n lume ca pre[edintele Tra-
ian B\sescu, atunci, cine [tie, s-ar
putea s\ asista]i la o nou\ poluare,
cu proaspete manele [i c`nticele gar-
diste. Feri, Doamne!

Observ [i dezvoltarea `n timp a
repertoriului muzical al unor zia-
ri[ti de la „Ziua“ (al unora, scriu,
fiindc\ mai exist\ cel pu]in alte
dou\ categorii, unii care se solida-
rizeaz\ mim`nd indignarea fa]\ de
cei ce protesteaz\ `mpotriva actului
de condamnare amintit [i al]ii, pre-
zenta]i pe site-ul ziarului ca „Oa-
menii Zilei“, care `nc\ nu se...
scarpin\). Or fi insensibili la pu-
rici? – m\ `ntreb. S\-l asculte pe
Berlioz sau c`ntecul la fel de cele-
bru al lui Mussorgsky, tot despre
insectele cu pricina.

Oricum, dezvoltarea repertoriu-
lui muzical mi se pare evident\, de-
oarece, `n urm\ cu vreo zece ani, o
arie intonat\ la „Ziua“ cerea „st`r-
pirea“ doar a dou\ „molii“ moldo-
vene, Norman Manea [i Leon Vo-

lovici. Aria fusese [i atunci into-
nat\ `n t\cerea general\ a cotidie-
nelor democrate. Vre]i s\ [ti]i cum
arat\ aceea[i „g`ndire“ `n muzica
mai nou\? Gra]ie unor site-uri ex-
tremiste, v\ stau la dispozi]ie mai
multe CD-uri, de genul celor inti-
tulate Prezent (potrivit reclamei „a-
coperind toate genurile de muzic\
na]ionalist\, de la neoclasic\ la a-
pocaliptic folk [i oi“) sau Brigada
de asalt – O Românie Na]ionalist\
(cu „rock na]ionalist“ autohton). Iar
rezultatele acestei educa]ii muzicale
s`nt vizibile `n multe comentarii pos-
tate de tineri `n presa cotidian\...

M\rturisesc c\ `ntreaga istorie
evocat\ aici mi-a bruiat bucuria
primirii unui nou set CD britanic,
IMG/ BBC Legends, consacrat diri-
jorului Constantin Silvestri. {i el
transformat `ntr-un soi de molie, `n
alte vremuri, ceea ce l-a f\cut s\
plece din România. Dar despre el,
`n scrisoarea viitoare.

P.S.: N-am acoperit `n mod in-
ten]ionat num\rul de semne alocat
acestei rubrici pentru a permite ca
textul s\ fie publicat cu litere mai
mari; c`t mai mari. S\ poat\ fi ci-
tit [i f\r\ ochelari...

Praga, 4 iunie 2006

Revolu]ia român\ din decembrie 1989 a fost
prezentat\ `n direct pe majoritatea canalelor
de televiziune din Europa. Evenimentul
mediatic a trezit interesul europenilor pentru
tragedia românilor care `ncercau s\ ias\ din
co[marul ceau[ist. F\r\ s\ ne d\m seama

`ns\, eram prin[i `n capcana mediatic\ din
cauza c\reia credeam c\ tot ceea ce
vedeam pe sticla televizorului era adev\rat.
Acest fapt este explicabil prin „mo[tenirea“
celor dou\ ore de program din timpul lui
Ceau[escu, din anii ’80.



Coordonatorul edi]iei a a[ezat
dup\ fiecare scrisoare un mic
CV al autorului acesteia. Majo-
ritatea erau comuni[ti, dar co-
munismul cred c\ trebuie pus `n
context, ca reac]ie la o form\ de
oprimare. Spre deosebire de cei
din Rezisten]a francez\, lupt\to-
rii no[tri, cei din rezisten]a din
mun]i, luptau ̀ mpotriva comunis-
mului, alipindu-se conjunctural
ori pe bune sau fiind asimila]i
post factum mi[c\rii legionare,
de dreapta. Chestii delicate. Dar
nu despre asta vreau s\ vorbesc
(nici nu m-a[ pricepe), ci despre
cum sun\ ultimii stropi de via]\
ai unui om `n aceste scrisori. V\
aduce]i aminte `nregistr\rile te-
lefonice ale victimelor atacuri-
lor din 11 septembrie 2001? Ci-
neva din World Trade Center su-
nase acas\ s\ spun\ c\ e incen-
diu `n cl\dire, dar c\ cei dragi nu
trebuie s\ se `ngrijoreze. Pasage-
rii cursei United 93 (despre care
Paul Greengrass a f\cut un film
cu acela[i titlu, cutremur\tor, pe
care l-am v\zut la Cannes `n a-
fara competi]iei) sunau ca s\ spu-
n\ ce s-a `nt`mplat, dar [i s\-i a-
sigure pe ai lor c\-i iubesc.

Majoritatea scrisorilor adu-
nate `n La vie ŕ en mourir. Let-
tres des fusillés par pe buc\]i sau
`n `ntregime ni[te scrisori de
dragoste. De multe ori, victime-
le `ncep s\ redacteze scrisorile
de adio imediat ce s`nt `n[ti-
in]ate c\ la ora cutare vor fi `m-
pu[ca]i. Chiar [i sub presiune,
de fiecare dat\ victima e mai
`ngrijorat\ de cei dragi dec`t de
propria soart\. Ea `i roag\, `i
implor\ de mai multe pe ai s\i
s\ nu sufere prea mult, s\ `[i re-
fac\ via]a (dac\ e vorba despre
so]ie), s\ fie convin[i c\ se vor
re`nt`lni `n Rai. ~ntr-o scrisoare
impresionant\, un b\rbat o roag\
pe so]ia lui s\ lupte din toate pu-
terile s\ tr\iasc\, s\ nu se lase
dobor`t\ (le [i murise un b\ie]el
nu cu mult timp `n urm\), pen-
tru ca CV-ul sec de dup\ scri-
soare s\ spulbere orice speran]\
`n for]a de realizare a ultimelor
cuvinte: so]ia, arestat\ ̀ n acela[i
timp cu so]ul, dar `nchis\ `n alt\
parte, a fost transferat\ ulterior
la Auschwitz, unde a [i murit.

~n alt\ parte d\m peste o fa-
milie care nu a supravie]uit prea
mult ̀ ncuraj\rilor din ultima scri-
soare a fiului. Mam\, tat\, sor\,

nepo]i, unchi – cu to]ii au murit
la Auschwitz. S`nt foarte pu]ine
scrisori redactate `n stilul sec al
testamentelor, dar exist\ [i din
astea. Altele preiau am\nunte din
realitatea ultim\ – omul scria
ultimele cuvinte pe o latrin\, f\-
r\ lumin\, altul nu mai avea ]i-
g\ri, altul spunea bancuri, altul
c`nta cu colegii, altul se bucura
c\ e soare. N-am terminat car-
tea, dar p`n\ acum n-am g\sit
un singur om care s\ le comuni-
ce alor s\i c\ `i e fric\. Unul
spune c\ a sim]it o team\ teri-
bil\ p`n\ i s-a comunicat condam-
narea la moarte.

The  Winnd  That  Shakes
The  Barrley, c`[tig\torul
premiului  Palme  d’Or

La o zi dup\ ce am cump\rat
cartea (abia a[teptam s\ se ter-
mine festivalul ca s\ m\ ocup de
ea), am v\zut The Wind That
Shakes The Barley, `n regia lui
Ken Loach, film care ulterior [i

spre surprinderea tuturor a pri-
mit Palme d’Or-ul. ~n film e
vorba despre `nceputurile Ar-
matei Republicane Irlandeze,
`nceputuri desf\[urate sub sem-
nul rezisten]ei amatoristice [i
dezorganizate. ~nl\untrul mani-
erei tradi]ionale a cineastului bri-
tanic (`n ciuda subiectului dile-
matic) `[i fac loc cel pu]in dou\
secven]e extrem de puternice prin
gradul lor de verosimilitate.
Una este cea `n care tinerii lup-
t\tori trebuie s\-l pedepseasc\
prin `mpu[care pe unul de-al
lor, mult mai t`n\r. Cel care tre-
buie s\-l `mpu[te, adic\ eroul
filmului (Cillian Murphy), se
conformeaz\ p`n\ la urm\, dar
felul `n care e conceput\ scena,
`n care aparatul se mi[c\ ur-
m`ndu-i pe eroi [i prelu`ndu-le
nesiguran]a (era vorba totu[i de-
spre un prieten de-al lor) are cu
totul alt\ granula]ie dec`t ce ve-
dem `n mod obi[nuit la cinema
`n materie de moarte. O alt\ sec-
ven]\ la fel de vie e cea `n care,

`n timpul unei confrunt\ri cu
englezii, le moare primul om.
{i aici Loach vorbe[te dinl\-
untrul situa]iei. E, `ntr-adev\r,
nasoal\ vestea. Cillian Murphy
aude la `nceput numai c\ „unul
de-ai no[tri e mort“, dar e n\uc,
nu prea [tie cum s\ reac]ioneze
[i `ncotro s-o ia. Oricine ar fi [i
oricum e nasol. ~n schimb, asa-
sinarea eroului mi s-a p\rut mai
palid\ ca grad de realitate ̀ n com-
para]ie cu cele 3-4 scrisori pe
care apucasem s\ le citesc. Pare
ca din film, nu ca din via]\. ~n
scrisori am g\sit o presim]ire a
mor]ii care mi s-a p\rut foarte
aproape de adev\r. Unul dintre
`mpu[ca]i scrie, referindu-se la
preg\tiri – ce cui las, unde s`nt
banii, pe cine s\ contacteze ai

mei ca s\-mi preia lucrurile etc. –,
c\ „m\ simt ca [i cum a[ pleca
`ntr-o c\l\torie, dar nu prea [tiu
unde“. E adev\rat, am auzit as-
ta de nu [tiu c`te ori, dar `n-
cerca]i s\ v\ imagina]i senza]ia.
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Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

Filmele
sale au succes
oriunde ajung: la
festivaluri, `n s\lile

de cinema, pe micul
ecran. ~n anii ’80, Radu

Mih\ileanu pleac\ din
România ca s\ scape de
regimul Ceau[escu, iar
satul copil\riei, V\lenii de
Munte, l-a reg\sit `n Africa.

Elena Vl\d\reanu

Pe 1 iunie, `nainte de a
ajunge la Cluj-Napoca,
unde, p`n\ pe 11 iunie,
se desf\[oar\ Festivalul
Interna]ional de Film

Transilvania, regizorul
francez de origine ro-
mân\ Radu Mih\ileanu
a trecut pe la Institutul
Cultural Francez din
Bucure[ti. Aici a dat
startul unei retrospecti-
ve cu filmele sale.
P`n\ pe 11 iunie ru-

leaz\ Va, vis et deviens,
Train de vie, dar [i filme
mai pu]in cunoscute ro-
mânilor, Trahir sau Les
Pigmées de Carlo.
Acesta din urm\ a avut
premiera `n 2002 [i este
pentru prima dat\ pre-
zentat `n România. Car-
lo Ercole este regizor [i,
pentru realizarea noului
s\u film, are nevoie de
pigmei care s\ `i fac\ fi-
gura]ia. ~n miezul nop]ii
`l treze[te pe asistentul
s\u Marc [i pleac\ ime-
diat `n Republica
Centralafrican\ pentru a

c\uta figuran]ii de care
are nevoie. Sarcina lor
se dovede[te a fi nu
tocmai u[oar\, pentru
c\ Marc [i Ercole ajung
`n Bangui exact `n tim-
pul alegerilor, o pe-
rioad\ destul de agitat\.
Datorit\ unei tinere fe-
mei foarte seduc\toare,
Désirée, cei doi vor in-
tra `n contact cu pigmeii
[i vor fi fascina]i de mo-
dul de via]\ al acestora.

Le témoignage d’un
artiste `ncheie s\p-
t\m`na dedicat\ celui
care, la `nceputul aces-
tui an, a c`[tigat un
César pentru scenariul
filmului Va, vis et de-
viens. Filmul, de aproa-
pe o or\, este de fapt
un interviu cu regizorul
realizat de Manuela Go-
lescu pentru postul de
televiziune Senso.

Mih\ileanu spune `n
acest interviu povestea
celui mai recent film al
s\u, Va, vis et deviens.

~n cadrul `nt`lnirii cu
presa din 1 iunie, `nt`l-
nire care a precedat
proiec]ia filmelor, Radu
Mih\ileanu a declarat c\
`n cur`nd va `ncepe s\
lucreze la un film de-
spre via]a femeilor mu-
sulmane. „Pentru c\ eu
s`nt evreu, m\ simt da-
tor s\ fac un film despre
musulmani a[a cum s`nt
ei, oameni de o frumu-
se]e extraordinar\“,
spune regizorul, recu-
nosc`nd c\ este intere-
sat de via]a de zi cu zi
a oamenilor, de ceea ce
g\tesc femeile, de ce
`nva]\ copiii la [coal\,
nicidecum de „mizera-
bilismul spectaculos al
jurnalelor de [tiri“.

Filmele lui Radu Mih\ileanu la Institutul Francez din Bucure[ti

Am preluat frumosul titlu al filmului (care mi-a pl\cut)
semnat de Mircea Veroiu ca s\ v\ spun c\ am g\sit la
FNAC-ul din Cannes o carte deosebit\. (De fiecare dat\
c`nd citesc c`teva pagini, ies din ea cu senza]ia c\ am
petrecut dou\ ore `ntr-un cimitir.) Cu tot aerul ei
morbid, este, ca s\ zic a[a, mi[to. Este prima lucrare
care str`nge ultimele scrisori ale lupt\torilor din
Rezisten]a francez\, prin[i [i executa]i (prin decapitare
sau `mpu[care) de nem]i [i de Poli]ia francez\.
Scrisorile s`nt din anii 1941-1944.

„S\ mori r\nit din dragoste de via]\...“

The Wind That Shakes The
Barley, `n regia lui Ken Loach

Guy Moquet, `mpu[cat pe
22 octombrie 1941



Povestea lui are toate datele u-
nui film. S-a n\scut `n Queens,
New York, iar despre familia sa
se spune c\ `[i c`[tiga existen]a
din traficul de droguri. Nu-[i
cunoscuse tat\l niciodat\, iar
mama sa a fost ucis\ `n timpul
unei tranzac]ii, c`nd 50 Cent (pe
vremea aceea numele s\u era
Curtis James Jackson) avea doar
opt ani. Atunci c`nd a lansat
primele piese `n New York, 50
Cent era cunoscut deja ca trafi-
cant. Publicul cump\rase de la
el marf\…

Jam Master Jay (el `nsu[i o
legend\ a hip-hop-ului) i-a f\-
cut primele oferte pentru o ca-
rier\ muzical\. ~n volumul au-
tobiografic From Pieces to
Weight: Once Upon a Time in

Southside Queens, 50 Cent po-
veste[te c\ la primele `nt`lniri
cu produc\torii purta o vest\
antiglon] pentru c\ nu renun-
]ase `nc\ la „cariera“ de trafi-
cant.

Trecerea la muzic\ nu s-a
produs u[or, lansarea albumu-
lui s\u de debut, Get Rich or
Die Trying, fiind precedat\ de
o campanie a revistei „The
Source“ `mpotriva sa. 50 Cent
era acuzat c\ a devenit informa-
tor pentru poli]ie.

Au urmat declara]ii incen-
diare ale artistului, care le re-
pro[a unor interpre]i de hip-
hop mai cunoscu]i dec`t el c\
nu fac rap, ci prefer\ s\ c`nte...
A fost cazul lui Ja Rule. Ironia
a f\cut `ns\ ca Ja Rule s\ `[i

piard\ din credibilitate atunci
c`nd l-a acuzat pe 50 Cent c\ `[i
face publicitate pe seama muzi-
cienilor mai cunoscu]i dec`t el.
Ja Rule nu a g\sit alt moment
s\ `i repro[eze rivalului s\u goa-
na dup\ publicitate dec`t `n
plin\ campanie de promovare a
propriului s\u album.

{i-a  jucat
propria  via]\

Controversele legate de 50 Cent
redau cu fidelitate concuren]a
dintre grupurile hip-hop ameri-
cane. Problemele erau cauzate
fie de rivalitatea dintre g\[tile
hip-hop de pe coasta de Est [i
cea de Vest a Statelor Unite, fie
de refuzul lui 50 Cent de a pl\ti
cau]iunea pentru unul dintre co-
legii s\i din G-Unit, trupa cu
care muzicianul a debutat. Din-
colo `ns\ de aceste controverse
ale hip-hop-ului american con-
temporan, personalitatea lui 50
Cent este inconfundabil\. Ames-
tecul de duritate [i bucurie pen-
tru faptul c\ `nc\ tr\ie[te a fost
unul dintre motivele pentru ca-
re regizorul Jim Sheridan s-a
hot\r`t s\ filmeze povestea lui
50 Cent. P`n\ atunci, Sheridan
regizase `n special filme care
aveau ca subiect lumea irlande-
zilor, precum Piciorul meu st`ng,
~n numele tat\lui sau ~n Ameri-
ca. Filmul Get Rich or Die Try-

ing a fost lansat `n 2005, rolul
principal fiind interpretat de 50
Cent `nsu[i.

„Nu ca s\ v`nd discuri spun
c\ am fost `mpu[cat de nou\
ori, ci pentru c\ \sta-i adev\-
rul“, scrie 50 Cent `n pre-
fa]a autobiografiei sa-
le.

50 Cent va
concerta la
Bucure[ti pe 14
iunie, la Arenele
Romane

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Leb\doiul negru

Africa Festival, 25-28 mai 2006,
Würzburg, Germania. Cel mai
mare festival de muzic\ [i cul-
tur\ african\ din Europa. Am
fost [i eu acolo, chiar `n ultima
zi, duminic\, la ]anc ca s\ v\d,
s\ miros, s\ pun m`na, s\ r\s-
colesc, s\ aud [i s\ m\ b`]`i. ~n
primul r`nd, a trebuit s\ arunc, la
intrare, sticlu]a de ap\ pe care-o
aveam la mine, plus p`inea cum-
p\rat\ de la brut\rie. Agen]ii de
paz\ au crezut probabil c\ am
venit s\-mi m\n`nc p`inea la ei
la festival, `n loc s\ cump\r por-
]iile de linte [i tot felul de alte
minun\]ii tipic africane. Gre[eala
lor [i nervii mei (care `ns\ s-au
calmat repede). Festivalul e or-
ganizat `n aer liber, pe t\p[anul
care `nso]e[te Mainul. E plin de
standuri, corturi [i mese, de lu-
me colorat\ [i bine-dispus\.
Ne-am plimbat mai `nt`i pe la
standuri (sub un copac – un
one-man-show cu jazz, linguri]e
[i p\l\rii; copiii se distrau copios)
cu: bijuterii de toooate felurile,
p`nzeturi, haine, papuci, instru-
mente de percu]ie, perne, linguri
de lemn, sculpturi, tatuaje cu
henna [i nici nu [tiu dac\ are
rost s\ mai continuu, c\ o s\ `n-
cep s\ povestesc despre pe[tii
de metal, codi]ele africane din
p\r ro[u [.a.m.d. La cap\tul ba-
zarului, sub pod, c`nta o forma-
]ie de percu]ie. Se f\cuse cerc
`n jurul ei, iar `n mijloc dansa un
tip s\rit de pe fix, cu toate fe-
meile de culoare pe care le g\-
sea `n public. N-am crezut nicio-
dat\ c\ dansurile africane pot fi
at`t de erotice. Vedeam p`n\
acum doar mi[c\rile preluate eu-
foric de hippio]ii `n trans\, `ns\
n-am b\nuit c\ dansul `ncepe
mai `nt`i de la sus]inerea privirii
celuilalt (care poate fi teribil de
puternic\), apoi continu\ cu r\s-
punsul ritmat [i r\zboinic la pa[ii
partenerului, la gesturi, la expre-
sia fe]ei. Numai uit`ndu-te c`teva
minute `n [ir, ]i se pare c\ se
scurge toat\ energia din tine
(sau, dimpotriv\, c\ se adun\,
gata s\ sar\ `n aer). N-am mai
fost `n stare s\ m`nc\m nimic,
ne-am cump\rat ni[te l\n]i[oare
[i ne-am dus acas\. Unde am
citit `n ziar c\ un t`n\r leb\doi
negru de pe lacul Aasee din
Münster (venit, probabil, tocmai
din Australia) s-a `ndr\gostit de
o barc\ de 10 ori mai mare dec`t
el, `n form\ de leb\d\ (alb\).
Toat\ ziua `noat\ `n jurul ei [i nu
las\ pe nimeni s\ se apropie. E
un exemplu minunat de `nt`lnire
inter-cultural\, `ntre negru [i alb,
carne [i plastic, restul lumii [i
Europa.
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R\zvan  }UPA

MUZIC|
PE LITERE

TVR a ini]iat s`mb\t\, 27 mai, cel mai
mare proiect na]ional de identificare a
valorilor, ac]iunilor [i personalit\]ilor
care au conturat, de-a lungul anilor,
profilul cultural [i na]ional al românilor.
Postul public de televiziune `i provoac\
pe telespectatori la un exerci]iu de
identitate [i sinceritate, la o
recunoa[tere a celor mai importante
personalit\]i române[ti ale tuturor
timpurilor.

Campania „Mari Români“ a st`rnit de-
ja, conform TVR, interesul multor te-

lespectatori. Ace[tia au trimis sute de
e-mail-uri cu `ntreb\ri, SMS-uri, tele-
foane, exprim`ndu-[i `ngrijorarea c\ `n
lista celor mai importan]i români se
afl\ persoane care se bucur\ de nomina-
liz\ri din partea publicului tocmai da-
torit\ faptului c\ s`nt mediatizate exce-
siv, dat fiind statutul lor social, func]ia
public\ etc. Realizatorii proiectului
„Mari Români“ s-au g`ndit s\ propun\
telespectatorilor, `n fiecare zi, o `nt`l-
nire de c`teva minute cu mari persona-
lit\]i române, care nu se bucur\ de
mediatizare, dar care au realizat ceva
important pentru România, care [i-au

pus amprenta asupra existen]ei româ-
nilor. ~n fiecare zi, o pilul\ tv de c`teva
minute va readuce ̀ n memoria telespec-
tatorilor nume uitate sau mai pu]in ve-
hiculate `n mass media, dar care s-ar
putea reg\si `n lista celor mai mari ro-
mâni ai tuturor timpurilor.

G\zduit de C\t\lin {tef\nescu, Iri-
na P\curariu, Gianina Corondan [i Ra-
du Naum, programul „Mari Români“
se desf\[oar\ `n dou\ etape: nomina-
liz\rile [i votul. Campania de nomina-
lizare a fost lansat\ `n data de 27 mai
2006, `n cadrul unui program-eveni-
ment, [i dureaz\ p`n\ pe 1 iulie. Nomi-
naliz\rile se pot face apel`nd gratuit un
num\r de telefon fix (0800.020.800,
doar `n re]eaua RomTelecom), acce-
s`nd site-ul www.mariromani.ro sau
trimi]`nd un SMS, cu tarif normal, la
nr. 1861. Mai `nt`i, vor fi anun]ate ce-

le 100 de personalit\]i care au ob]inut
cele mai multe nominaliz\ri din partea
telespectatorilor, urm`nd s\ `i cunoa[-
tem apoi pe cei 10 români care vor in-
tra ̀ n cursa pentru titlul de „cel mai ma-
re român al tuturor timpurilor“. Este
momentul `n care se d\ startul celei
de-a doua etape.

~n perioada iulie-august se vor rea-
liza 10 documentare, c`te unul pentru
fiecare dintre cei 10 finali[ti. ~n sep-
tembrie [i octombrie, pe parcursul a
cinci s\pt\m`ni, cei 10 competitori vor
putea fi sus]inu]i de telespectatori `n
cadrul unor dezbateri transmise `n di-
rect de TVR 1. Pe 21 octombrie, Televi-
ziunea Român\ va transmite `n direct
spectacolul final al proiectului „Mari
Români“, show `n care va fi desemnat
cel mai valoros român al tuturor timpu-
rilor.

Telespectatorii TVR, `ngrijora]i de mediatizarea excesiv\ a vedetelor

„Te exprimi sau mori“ – p`n\ acum nu mi-am dat
seama ce st`ngaci sun\ `n limba român\ lozinca
impus\ de 50 Cent, „express yourself or die“. „Spui ce
ai de spus sau mori“ parc\ are o nuan]\ normal\, doar
c\ este mult mai impersonal dec`t ceea ce exprim\
cuvintele rapper-ului american. Nimic nu se vinde mai
bine dec`t o poveste impresionant\. ~n cazul lui 50 Cent,
legenda spune c\ a fost `mpu[cat de nou\ ori [i a
supravie]uit. Un joc pe calculator, un film dup\ via]a lui
de p`n\ acum (este n\scut `n 1975) [i 25 de milioane de
exemplare v`ndute din albumele sale au f\cut din 50
Cent una dintre cele mai impozante figuri ale scenei
hip-hop de dup\ moartea lui Tupac.

50 Cent: Hip-Hop cu
sufletul la gur\
50 Cent: Hip-Hop cu
sufletul la gur\
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Ce `nsemn\tate are pentru
dumneavoastr\ alegerea `n
calitatea de membru al
Academiei de Arte din
Berlin?

C`nd vorbim despre coroni]e [i
distinc]ii, intr\m `ntr-o dispozi-
]ie festiv\ [i copil\reasc\... S\
z`mbim, deci, [i s\ prelu\m doar
informa]ia: Academia de Arte
din Berlin este o institu]ie pres-
tigioas\, care num\r\ printre
membrii s\i nume de mare rezo-
nan]\. Al\turi de „Nobelii“
Günter Grass, Imre Kertesz, Ha-
rold Pinter, g\sim arti[ti precum
Ingmar Bergman [i Andrzey
Wajda, Maurice Bejart [i Pina
Bausch, Karlheinz Stockhausen
[i Sofia Guibadulina. Cam asta
ar fi `nsemn\tatea [tirii, acum.
~n viitor, c`nd voi deveni „ac-
tiv“, am s\ [tiu mai multe.

Cum privi]i aceast\ rea-
pari]ie `n libr\riile
române[ti a ~ntoarcerii huli-
ganului, acum, `n preajma
anivers\rii de 70 de ani? Ea
vine `n urma

unor anun]ate noi tradu-
ceri, dar [i a unei reedit\ri
`n Germania. 

Cartea va ap\rea, `ntr-adev\r, a-
nul acesta, `n Fran]a, Olanda [i
China, anul viitor `n Portugalia
[i Polonia. A doua edi]ie româ-
neasc\ vine dup\ epuizarea pri-
meia [i dup\ excelente comen-
tarii critice `n presa cultural\ din
]ar\, datorate, mai ales, unei noi
genera]ii de lectori. Cartea a fost
scris\ `n române[te, limba au-
torului, [i este preocupat\ de Ro-
mânia. Presupune, deci, o anu-
me complicitate cu cititorul ro-
mân, care mi-a[ dori s\ desco-
pere, `n paginile ei, nu doar is-
toria turbulent\ a unui destin in-
dividual, a unei comunit\]i, a u-
nei epoci, ci [i o viziune origi-
nal\ `n reconstruc]ia literar\ a
trecutului, `n instrumentalizarea
creatoare a memoriei.

O echip\ a Televiziunii
Române v-a vizitat, recent,
la New York [i a realizat un
film cu dumneavoastr\,

care este `n faza de
montaj. Ce a[tept\ri
ave]i de la aceast\
produc]ie? 

Este prima dat\ c`nd a-
cord un interviu Televi-
ziunii Române. Reali-
zatoarea, Mihaela Cr\-
ciun, a dorit un Portret,
deci s-a filmat mai
mult, iar colaborarea a
fost pl\cut\. ~nc\ nu
[tiu ce a ie[it, nici c`t
[i ce anume va r\m`ne.

Televiziunea nu este,
probabil, cel mai adec-
vat mijloc de expresie
pentru un scriitor. ~n
pofida caracterului i-
nevitabil spontan al ex-
perimentului [i a pe-
rioadei ̀ n care s-a pro-
dus, nu dintre cele
mai bune pentru mi-
ne, sper s\ existe `n
aceast\ pelicul\ sec-
ven]e semnificative.
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Norman Manea:

„Televiziunea nu este, probabil, cel mai
adecvat mijloc de expresie pentru un scriitor“

„Suplimentul de cultur\“ `i dedic\ o pagin\ celui
mai tradus scriitor român `n str\in\tate: Norman
Manea. ~n aceast\ s\pt\m`n\, cartea sa cea mai
cunoscut\, ~ntoarcerea huliganului, a reintrat `n
libr\rii, fiind reeditat\ dup\ apari]ia sa din 2003 `n
colec]ia „Fiction Ltd“ a Editurii Polirom. De
asemenea, Televiziunea Român\ preg\te[te, `n
preajma anivers\rii de 70 de ani a scriitorului, un
portret inedit – pentru prima dat\, Norman Manea
acord\ unei televiziuni române[ti un amplu interviu
`n exclusivitate. Despre aceast\ produc]ie a TVR ne
va vorbi chiar realizatoarea sa – Mihaela Cr\ciun

New York, o zi cu soare, pe care am
adus-o de la Suceava, cum remarca
Norman Manea. „Fragi, mai s`nt fragi
`n Bucovina? Aici nu g\sim fragi,
g\sim toate dr\ciile p\m`ntului, dar
fragi nu exist\.“

Mihaela Cr\ciun, realizator TVR

A[a a debutat ineditul demers al echipei
de filmare de la TVR Interna]ional, a-
juns\ acas\ la unul dintre cei mai cu-
noscu]i scriitori români pe plan inter-
na]ional, tradus `n 20 de limbi, candidat
la Premiul Nobel pentru literatur\. ~n pal-
maresul bucovineanului s-au adunat deja
Premiul Mac Arthur („Nobelul ameri-
can“), Premiul interna]ional de literatur\
Nonino [i, recent, titlul de membru al
Academiei de Arte din Berlin. Aveam a-
ceste informa]ii, `i citisem c\r]ile, unele
`nc\ `n anii liceului, la {tefan cel Mare
(unde `nv\]ase [i el), m\ bucurasem de
recenziile elogioase din presa interna]io-
nal\, dar mai ales de cele ale tinerei ge-
nera]ii de critici din România.

~ncercam, `n timpul document\rii pen-
tru interviu, s\-mi dau seama dac\ adver-
sit\]ile st`rnite `n r`ndul unor confra]i ro-
mâni au efect ireversibil asupra autorului.
Curiozitatea cea mai mare: ce reprezint\
acum ]ara pentru el [i de ce `i este cel mai

dor. ~mi dau seama c`nd scriu aceste
r`nduri pentru „Suplimentul de cultur\“ c\
filmului nostru `i lipse[te o imagine esen-
]ial\: Norman Manea culeg`nd fragi la
R\d\u]i sau `n p\durile din jurul Sucevei.
Cine [tie? Poate `n episodul urm\tor. Scri-
itorul a p\r\sit România `n 1986, la 50 de
ani, România a r\mas esen]ial\ biografiei
sale.

~n filmul de la TVR v\ ve]i `nt`lni cu
Norman, cum `i spun studen]ii, pe terasa
unui zg`rie-nori, `n partea de vest a ora-
[ului, unde locuie[te. Ve]i afla de ce NY
continu\ s\ fie pentru el un hotel ospita-
lier [i vom reface, `mpreun\ cu Cella, dis-
creta [i rafinata lui doamn\, drumul lor
zilnic de acas\ p`n\ pe faleza Hudsonului.
Dac\ a]i citit ~ntoarcerea huliganului, ve]i
fi familiari cu locurile. Ne era team\ c\ va
ploua, dar „vremea bun\ adus\ de la Su-
ceava“ a ]inut cu noi.

Se fere[te teribil de p\l\vr\geal\. Am
vorbit despre România [i despre exil. Sur-
priza vine `ns\ la Bard College. Ne-am
hot\r`t `n ultima clip\ s\ plec\m acolo
(200 km, spre nordul Statului New York
[i spre Toronto), l\s`nd `n urm\ imaginile
standard ale marelui ora[, pe care le fil-
maser\m de pe terasa blocului cu 42 de
etaje unde locuie[te Norman Manea. De[i
era `n convalescen]\ (dup\ o interven]ie
pe cord), [i-a asumat riscul c\l\toriei [i al

film\rii la Bard. Peisaj familiar. Parc\ ne
apropiam de Sucevi]a sau Moldovi]a! De-
venise melancolic. Obiectivul camerei de
filmat a surprins un b\rbat adolescentin
(pe 19 iulie va `mplini 70 de ani), bl`nd [i
deschis dialogului.

~n casa sa de la Bard `l ve]i vedea pe
profesorul Norman `ntr-un col] al birou-
lui, la o fereastr\ mare, spre o p\durice
cu veveri]e [i c\prioare, convers`nd cu noi,
afabil [i acut. O atmosfer\ de tihn\, un
c\min de un bun gust des\v`r[it, care `i
reprezenta ̀ ntru totul pe Cella [i Norman:
sensibili, discre]i, extrem de agreabili.
Film\m campusul universitar, pietrele fu-
nerare ale Hannei Arendt [i Heinrich Blu-
cher, capela din secolul al XIX-lea a cole-
giului, spectaculoasa nou\ sal\ de con-
certe a faimosului arhitect Frank Gehry, pe
simpaticul prof. Norman citind corespon-
den]a de la tinerii care vor s\ se `nscrie la
seminarul s\u din toamn\ cu Llosa.

Spre sear\ revenim la NY, avem per-
misiunea s\ film\m [i `n atelierul Cellei
Manea, restaur`nd o gravur\ de Picasso.

S`nt fragmente din singurul interviu fil-
mat pentru România cu cel mai tradus
scriitor român, Norman Manea, realizat
`n SUA de Mihaela Cr\ciun [i Remus }i-
goianu. ~l ve]i vedea `n aceast\ var\ la Te-
leviziunea Român\!

Norman Manea [i fragii din Bucovina

Pagin\ realizat\
de George Onofrei


