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Hai cu maneaua!

Partea a doua a dosarului realizat
de Cristi Neagoe
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Primul t`rg
de self publishing
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Robert B\lan despre o manifestare atipic\:
„Do it Yourself“, la C\rture[ti

Raport final
la BOOKFEST
„

“

„Suplimentul de cultur\“ a analizat prima edi]ie a Salonului
Na]ional de Carte „Bookfest“. Citi]i `n acest num\r texte de
Robert B\lan, Elena Vl\d\reanu, George Onofrei [i Constantin
Vic\ despre desf\[urarea de for]e a lumii editoriale, reunite sub
acoperi[ul unuia dintre pavilioanele Romexpo.

Un director acuz\,
un ministru refuz\
 Muzeul „Enescu“, prins la mijloc
`ntr un scandal la nivel `nalt
-

Ministrul Adrian Iorgulescu a tratat-o cu duritate pe Ilinca
Dumitrescu, prezent\ la conferin]a de pres\ de mar]i, 20 iunie,
ce a adus `n discu]ie, printre altele, [i conflictul declan[at `ntre
directorul Muzeului „George Enescu“, Uniunea Compozitorilor [i Muzicologilor din România (UCMR) [i Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC) privind modul de `mp\r]ire a Palatului Cantacuzino. „V\ doresc mult\ s\n\tate, doamn\, [i v\ a[tept\m la
interviu, c\ aici v\d c\ a]i putut veni“, i s-a adresat Adrian Iorgulescu directoarei Muzeului „Enescu“. Ministrul a men]ionat
c\, „la proba scris\“ a concursului de evaluare, Ilinca Dumitrescu a primit doar nota 4,75, cu mult sub limita minim\ de
admitere, care este media 8.
„Mi s-a c\utat nod `n papur\ pentru a fi `ndep\rtat\“, se ap\r\ Ilinca Dumitrescu `ntr-un interviu acordat „Suplimentului
de cultur\“.
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nu reu[e[te
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Lucian Dan TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Un popor ospitalier
C`nd cobori pe un aeroport românesc, dup\ ce te-ai obi[nuit
c`teva zile cu polite]ea, fie ea superficial\ sau rece cum le place
bunilor români s\ spun\, a occidentalilor, nu te [ocheaz\ nici mizeria, nici evidenta s\r\cie prin compara]ie cu alte aeroporturi
ale lumii occidentale. R\m`i [ocat, `n primul r`nd, de brutalitatea,
de m`rl\nia, pur [i simplu, de care dau dovad\ românii. De la vame[i la controlori, de la v`nz\toarele din aeroport p`n\ la femeile
de serviciu. M`rl\nie cu care, `n scurt timp, te obi[nuie[ti. Ie[i din
aeroport, intri `n ora[, iar aglomerarea urban\ de impolite]e, ca
s\ folosesc m\car o clip\ un eufemism, te face s\ ui]i, rapid, de
cea din aeroport.
Jurnali[tii de la „Reader’s Digest“ au publicat s\pt\m`na trecut\ un studiu care n-avea cum s\ nu ne stea `n g`t: au testat
gradul de polite]e al locuitorilor `n 35 de ora[e mari ale lumii. {i
au aflat ceea ce noi [tiam deja: c\ Bucure[tiul se afl\ din acest
punct de vedere pe ultimul loc `n Europa [i pe penultimul `n lume
dintre ora[ele avute `n vedere. Un plin pumn `n figur\ celor care
se mai m`ndresc cu odiosul cli[eu „popor ospitalier“, care mai
vorbesc, cu patos, despre p`inea [i sarea de pe [tergarul alb autohton. De[i unii, oarecum jena]i, dar `n mai mare m\sur\ atin[i
`n orgoliul na]ional, atrag aten]ia c\ topul e relativ, c\ n-au existat
criteriile profesioniste, c\ e vorba de str\vechea ur\ a occidentalilor fa]\ de noi, c\, pe scurt, orice ar fi, noi mereu ne vom iubi. {i,
`n plus, nu ne vindem ]ara, na, ca s\-i stea occidentalului `n g`t!
Ne-am obi[nuit s\ ne pl`ngem, mai tot timpul, de halul `n care
e guvernat\ ]ara [i s\ indic\m, cu degetul acuzator, permanent
`ntr-acolo c`nd ne referim la problemele pe care le avem. Merg`nd pe cli[eul ]\rii frumoase [i bogate, cu munte, mare [i de toate,
am dezvoltat o mic\ paranoia, m\ rog, mic\ sau mai mare, c`nd ne
referim la turism. Paranoia `n sensul c\ am ajuns s\ combin\m `n
min]ile noastre incapacitatea guvernan]ilor de a crea cadrul pentru turism cu ideea c\ s`ntem deliberat [unta]i de occidentali, care
nu mai au chef s\ deschid\ por]i turistice spre alte zone, precum
România, de team\ c\ vor pierde ei `n[i[i vizitatori.
De fapt `ns\, pe l`ng\ serviciile proaste, pe l`ng\ faptul c\ ora[ele noastre `nc\ refuz\ s\-[i arate poten]ialul turistic, o mare problem\, o imens\ problem\ e b\d\r\nia noastr\, a tuturor. V\ aminti]i ghidurile turistice occidentale `n care se g\sesc `ndemnuri
de genul: „Aten]ie la buzunare!“, „Nu urca]i `n taxiuri care nu-[i au
afi[ate pre]urile!“, „Lua]i-v\ h\r]i bine documentate, pentru c\ e greu
de g\sit oameni care s\ v\ `ndrume!“ [i a[a mai departe? Ele s`nt
scrise de oameni care au fost `n România. De oameni pe care, oric`t de mult am vrea, nu-i putem contrazice dec`t min]ind noi `n[ine. Pentru c\, la r`ndu-ne, noi s`ntem aten]i la toate aceste lucruri, [tiindu-le c`t se poate de reale.
România o fi o ]ar\ frumoas\ [i a[a mai departe. Dar c`t\ dorin]\ `i mai r\m`ne occidentalului s\ descopere asta, dup\ ce taximetristul grobian care l-a dus la hotel n-a avut chef s\-i descarce
bagajele, dar l-a taxat de vreo 100 de euro, dup\ ce recep]ionerul l-a privit `n sc`rb\ [i i-a dat ni[te indica]ii aiuristice, dup\ ce
menajera l-a trezit dis-de-diminea]\, ]`fnoas\, spun`ndu-i c\ ea
n-are timp de pierdut din cauza leneviei lui [i dup\ ce s-a dus
`ntr-un restaurant [i osp\tarul l-a b\gat `n seam\, cu o moac\ acr\,
dup\ vreo jum\tate de or\, susur`nd apoi printre din]i o `njur\tur\
neao[\ dup\ ce observ\ c\ nesim]itul nu [tie român\ [i-l bate la
cap s\-i explice meniul?
Topul celor de la „Reader’s Digest“ o fi, `ntr-adev\r, unul relativ.
Mitoc\nia pe care o `nt`lne[ti `ns\ zilnic nu numai `n Bucure[ti, ci
prin toat\ România, nu are nimic relativ. Ea e o chestie sigur\, evident\, constant\ [i imperturbabil\. P`n\ c`nd lucrurile nu se vor
schimba, relativ, pe l`ng\ topul sus-men]ionat, r\m`ne numai turismul românesc. Relativ inexistent.

„

BOOKFEST

“

Salonul C\r]ii, reflectat `n statisticile oficiale ale AER
Dep\[irea crizei spa]iului,
buna mediatizare, procentul
mare de v`nz\ri, aprecierile
din partea vizitatorilor `i fac
pe organizatorii Salonului
C\r]ii „Bookfest“ s\ declare
aceast\ manifestare ca pe
un mare succes. „M\ bucur
c\ nu ne-am mai `ncurcat
cu ministerul“, a spus
Gabriel Liiceanu,
pre[edintele Asocia]iei
Editorilor din România
(AER), principalul organizator al evenimentului.

Robert B\lan
Prin atragerea ca partener media a unei televiziuni, Realitatea
TV (care a investit `n programele
despre salon 38.000 de euro), [i
prin colaborarea cu o firm\ de
publicitate, McCann Erikson
(care a investit 16.000 de euro),
„Bookfest 2006“ a fost cel mai
mediatizat eveniment de acest
gen p`n\ acum. Sumele pomenite nu s`nt incluse `n bugetul t`rgului, adic\ aceste sume nu au intrat `n contabilitatea AER, dup\
cum spune Gabriel Liiceanu.
Din taxele de participare ale expozan]ilor, sponsoriz\ri [i bilete
de intrare (care s-au ridicat la

La premii s-a renun]at anul acesta, spune Gabriel Liiceanu,
pentru c\ de fiecare dat\ ele au n\scut discu]ii [i suspiciuni
`n privin]a modului de acordare. Dar dac\ la edi]ia de anul viitor se vor mai acorda sau nu, dac\ acest t`rg va mai fi `n
continuare organizat de AER, dac\ aceast\ asocia]ie se va
implica [i `n elaborarea standului românesc la salonul de la
Frankfurt, Gabriel Liiceanu nu mai [tie.

11% din bugetul total), organizatorii au str`ns 230.850 de euro.
Iar toate cheltuielile legate de
t`rg s-au ridicat fix la aceea[i sum\ (230.850 de euro), nici un
euro mai pu]in sau mai mult.
Dincolo de aceast\ ciud\]enie,
majoritatea expozan]ilor, 69%, au
apreciat organizarea salonului
ca fiind foarte bun\, numai 8%
dintre ace[tia declar`ndu-se complet nemul]umi]i.
Mul]umirea vine probabil [i
din v`nz\rile foarte mari. De departe, cartea cea mai v`ndut\ a
fost Codul lui Da Vinci. Jum\tate dintre editorii prezen]i la
acest salon au declarat v`nz\ri mai
mari dec`t la decedatul „Bookarest“.

Principala mul]umire:
c\r]ile mai ieftine
Conform anchetelor derulate de
agen]ia de studii Admis Advisors, doar 30%, adic\ 21.590 de
persoane din totalul celor care

au vizitat t`rgul, au pl\tit totodat\ [i bilet de intrare, copiii, elevii, studen]ii [i pensionarii beneficiind de gratuitate. De altfel,
media de v`rst\ predominant\ a
vizitatorilor a fost peste 55 de
ani (37%), cea de a doua categorie de v`rst\, cuprins\ `ntre
25 [i 55 de ani, fiind prezent\
doar `n propor]ie de 23%.
Aproape to]i cei care au venit s\pt\m`na trecut\ la Romexpo (89%) au [i cump\rat c\r]i,
chiar dac\ cei mai mul]i au declarat c\ au vizitat t`rgul `n primul r`nd pentru a-[i face o idee
despre cum se prezint\ pia]a româneasc\ de gen. Achizi]ionarea de c\r]i la pre] redus sau
cump\rarea acelor volume care
nu se g\sesc `n libr\rii se num\rau la r`ndu-le printre principalele motive pentru care oamenii au declarat c\ au venit la
t`rg. {i doar dou\ procente din
totalul vizitatorilor au apreciat
salonul ca slab sau foarte slab.

„DO IT YOURSELF“

Tu `]i faci cartea!
Pentru cei care s-au s\turat de cultura oficial\,
de tip\ritura clasic\ sau pur [i simplu pentru cei
care vor s\ vad\ [i altceva, libr\ria C\rture[ti a
organizat `n paralel cu Salonul de Carte o altfel
de manifestare. „Do it yourself“, t`rgul de selfpublishing, a avut loc `n subsolul [i `n podul
acestei libr\rii, `n ultimele trei zile ale „Bookfest“.

© foto: Vlad Nanc\

Robert B\lan

2 SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 82, 24-30 IUNIE 2006

Conceput ca o continuare a fanzinului „~ncepem“, inti]iat de organiza]ia 2020 acum
doi ani, T`rgul de la C\rture[ti a fost unul
dedicat publicisticii independente din România. „~ncepem“ era o form\ de a `ncurajare a arti[tilor, fiecare contribuind cu partea sa pentru publica]ie, materialele fiind

Raport final
T`rgul `n r\ut\]i [i lucruri dr\gu]e
C\r]i. Multe. Mai frumoase (de exemplu, cele scoase de Taschen, la
600 RON bucata) sau mai pu]in frumoase (cele de la Editura Coru]
Pavel), mai scumpe sau mai pu]in scumpe, mai noi sau mai vechi.
Lume mult\ (mai ales s`mb\t\ [i duminic\), aer condi]ionat (la care
visam `n `nghesuiala de la TNB numit\ „Bookarest“), locuri de
joac\ pentru odraslele cititorilor, cantine cu pre]uri de restaurante
de superlux (de ne`n]eles cum o sticl\ de suc trecea bini[or de 3
RON, ca s\ nu mai spun c\ o tartin\ de fix un deget b\tea pragul
de 6 RON), vecin\tate dat\ de sf`r`ial\ [i miros de mici & nelipsita
[aorma & bere cald\ & kurtos kalacs & pre]uri umflate & }iriac
Auto. ~ntr-un cuv`nt, „Bookfest“, prima edi]ie, care a `nlocuit
defunctul „Bookarest“. Regia: Asocia]ia Editorilor din România.

Elena Vl\d\reanu
C`rcotisme: impresie
vs realitate
Impresie: spa]iul din halele 15-13
de la Romexpo a p\rut mai aerisit. Realitate: aerisit a fost `n
zona cu edituri minore [i c\r]ulii neatractive, aerisit a fost p`n\
`n weekend.
Impresie: „Bookfest“-ul a
adus aer occidental `n tradi]ia
t`rgurilor de carte române[ti.
Realitate: a adus, dar numai pe
buc\]i, adic\ poate prin prezen]a biroului T`rgului de Carte de
la Frankfurt [i a c\r]ilor `n limbi
str\ine la pre]uri incredibile (pe
bune, Shakespeare `n limba mamei lui, la 3 lei bucata, ca s\ nu
mai spun de Cambridge Dictionary, la 35 de lei).
Impresie: „Bookfest“-ul s-a
impus de la prima edi]ie ca „altCartea pe care mi-am
dorit-o a fost... o cutie cu
c\r\mizi miniaturale, dar
adev\rate, cu care se
putea construi, iar
c\r\mizile puteau fi
refolosite dup\ ce st\teau
`n ap\ trei-patru ore. Dar
c\r\mizile astea costau
vreo 120 de lei, deci c`t
vreo cinci c\r]i.

ceva“ `n materie de t`rg de carte. Realitate: o fi altceva, dar
nu e musai ceva mai bun. Amintesc acum de anii de glorie ai
„Bookarest“-ului, c`nd, pe l`ng\
chestiile incluse `n programul
t`rgului (lans\ri, dezbateri), erau multe evenimente paralele
(lecturi, recitaluri, scriitori str\ini invita]i).
Impresie: „Bookfest“-ul a
fost vizibil, lumea care nu a ajuns la t`rg a putut vedea pe Realitatea TV ce se `nt`mpl\. Realitate: „Bookfest“-ul s-a v\zut,
direct [i indirect, pe Realitatea
TV, dar cu Iuliana Ciugulea `n
rol de moderatoarea-care-trebuie-s\-strice-totul, pentru c\ oricum era (nu p\rea!) pe dinafara oric\rui subiect de dezbatere.
Apoi, Dumnezeu s\ m\ ierte,
vizibili au fost oamenii apropia]i
trustului Realitatea ([i nu mai
spun cui).
Impresie: Nu s-a v\zut at`ta
elegan]\ ca p`n\ acum la un t`rg
de carte. Realitate: Aiureli! Cu
excep]ia standului RAO, care `]i
lua ochii m\car pentru c\ era
foarte central, [i a altor c`teva
(Humanitas, Polirom, ALL, Paralela 45), celelalte au fost ca `ntotdeauna: un metru jumate pe
un metru jumate, f\r\ chef de
lucruri nemaiv\zute, doar „hai,
`nc\ pu]in, ne facem datoria [i o
`ntindem“. Bine`n]eles c\ nu au

„Boutique“-ul instalat `n cadrul t`rgului de organizatori
pentru amatorii de suveniruri
lipsit standurile cu zorzoane [i
be]i[oare parfumate, Fengshuiul [i
misticismele, de genul „s\ ne preg\tim pentru moarte“ (God! – n.
red.).
Impresie: Vizitatorii au fost
mai mul]i dec`t la alte t`rguri.
Realitate: Hm! Au fost mul]i,
dar doar `n weekend (se pare c\
s`mb\t\ au fost 8.000 de pl\titori de bilete). „Bookarest“-ul,
m\car pentru c\ era `n buricul
t`rgului, mugea de oameni de
diminea]\ p`n\ seara, pe toat\
perioada. ~n plus, biletul de intrare de 4 RON (echivalentul unui Vian/ Updike de la Univers)
nu a fost tocmai ne`nsemnat. Un
buget al unui vizitator „de toat\
ziua“, pe l`ng\ eventualele cump\r\turi... livre[ti, trebuia calculat cam a[a: 2,2 lei (drum
dus-`ntors centru-Pia]a Presei) +
4 lei (bilet de intrare) + 3,5 lei
(sticl\ de suc sau ap\ ½ l) + 20
de lei (minimum m`ncare, fel
principal) + 8 lei (desert, op]ional). Total: 29, 7 lei (cu „op-

]ional“: 37, 7 lei). Alternativ\: c\rat `n geant\ sticl\ cu ap\
[i sandvi[ de acas\.

Terminat cu c`rcotismele.
Lucruri dr\gu]e
Chiar cred c\ oamenii au `nceput s\ cumpere c\r]i. Am impresia c\ a devenit trendy s\ cite[ti, nu cum era acum c`]iva
ani, c`nd doar tocilarii erau v\zu]i cu c\r]i sub nas. Am v\zut
doamne dr\gu]e [i elegante, oprite s\ respire la un cico la ie[irea din t`rg, l\ud`ndu-se una
alteia cu teancul de cump\r\turi: c`te zece-dou\zeci de c\r]i.
Chiar cred c\ s-a cump\rat
carte. Era culmea s\ pleci f\r\
s\-]i alegi un volum-dou\. Chit
c\ nu-]i permiteai c\r]i noi [i seduc\toare, tot puteai s\-]i cumperi ceva de la standul Editurii
Univers sau de la standul c\r]ilor str\ine, unde c\r]i bune nu
dep\[eau 10 RON.
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Radu Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Enclava Bucure[ti
Zilele trecute, cum Alina tocmai se uitase la [tiri pe un post TV
central, o `ntreb [i eu cum o s\ fie vremea. V\d c\ o bufne[te
r`sul [i o `ntreb ce s-a mai `nt`mplat. „Nimic“, zice ea, „doar c\
tocmai au anun]at vremea `n ]ar\. {i-au spus c\ o s\ fie `n continuare rece [i o s\ mai [i plou\, dar, din fericire, numai `n vestul
]\rii. Din fericire...“ Cu alte cuvinte, din fericire nu `n Bucure[ti. E
un pas `n plus spre autismul localist cu care ne-au obi[nuit [tiri[tii
care, dup\ ce vorbesc despre un atentat `n Egipt sau Ierusalim
cu zeci de mor]i, printre care femei [i copii, spun cu aceea[i senin\tate: „Din fericire, printre victime nu se num\r\ cet\]eni români“, de parc\ românii ar fi un fel de porfirogene]i, al c\ror s`nge trebuie ap\rat f\r\ ezitare, indiferent c`t s`nge de m`na a doua
ar curge pe l`ng\.
Se vorbe[te mult, mult prea mult despre complexul provincialului [i despre dispre]ul superior al bucure[teanului. Mult [i adesea f\r\ rost. Nu cred nici c\ „provincialii“ s`nt neap\rat frustra]i
[i nici c\ bucure[tenii s`nt – ca regul\ general\ – `nfumura]i sau
distan]i. B\nuiesc `ns\ c\ pozi]ia central\ pe care o ocup\ nu
doar capitala ]\rii, cu Guvernul, Parlamentul [i mai to]i factorii de
decizie [i administrare concentra]i acolo, creeaz\ la un moment
dat senza]ia (chiar incon[tient\) c\ orice se `nt`mpl\ pe raza Bucure[tiului e mai important dec`t evenimentele din restul ]\rii [i c\
orice nenorocire e `nsutit\ dac\ se n\puste[te peste micul, foarte
micul Paris (ca s\ respect\m sensul sintagmei originare – citat\
`ntotdeauna trunchiat –, ce se referea de fapt doar la o buc\]ic\
mai central\ [i mai elegant\ din ora[, plasat\ `ntr-un mare
ora[-sat mizer). Gripa aviar\ era anun]at\ ca fiind periculoas\, dar
atunci c`nd a ajuns `n Bucure[ti, vocile reporterilor [i prezentatorilor au luat tonuri isteroid-catastrofice. Vremea proast\ e o [tire
trist\ pentru luna iunie, dar nu chiar a[a de proast\ dac\, din fericire, nu plou\ `n Bucure[ti.
{i-am mai auzit asemenea lucruri. Am aflat la un moment dat
„o veste bun\ pentru to]i [oferii“: se redeschisese, se reparase
sau se decongestionase [oseaua dintre Bucure[ti [i Bra[ov. Nu
[tiu de ce o asemenea veste ar fi fost bun\ pentru to]i [oferii,
chiar [i pentru acei prieteni ai mei care merg aproape s\pt\m`nal
la Oradea, Craiova sau Budapesta, dar nu pe ruta Bucure[ti-Bra[ov. Tot pentru „to]i [oferii“ s`nt [i excelentele ve[ti despre extraordinara autostrad\ a Soarelui. De altfel, dac\ stai s\ judeci dup\
ceea ce vezi [i auzi `n mass media, cele mai importante drumuri
[i c\i ferate ale României s`nt cele care leag\ Bucure[tiul de Marea Neagr\ [i de sta]iunile de munte (Bra[ov, Bu[teni [.cl.). Dintr-o
perspectiv\ paneuropean\, autostrada Soarelui nu leag\ nimic.
Dintr-una strict localist\, bucure[tean\, ea leag\ capitala de litoral – adic\ pe cei care decid cine [i ce e important `n România
de locul unde se relaxeaz\ `n concediu. {i ce poate fi mai important dec`t relaxarea celor care hot\r\sc ce e important?
Dar n-a[ vrea s\ se cread\ cumva c\ s`nt unul dintre provincialii revolta]i `mpotriva centralismului capitalei. O asemenea revolt\ mi se pare caraghioas\. Altfel, recunosc c\ `i admir pe oamenii \ia care izbutesc s\ tr\iasc\ `ntr-un ora[ at`t de sufocant,
a[a cum `i admir pe cei ce supravie]uiesc `n Afganistan sau reu[esc s\ traverseze ghe]urile uciga[e ca s\ cucereasc\ Polul
Sud. Problema ar fi c\ pe m\sur\ ce alte ora[e mai mari ale ]\rii
se dezvolt\ [i-[i reduc dependen]a fa]\ de centru, acolo se st`rnesc inevitabil reac]ii centrifugale, de respingere fa]\ de acel centru.
Iar ele nu s`nt dec`t ni[te contrareac]ii la o indiferen]\ care b\nuiesc c\ nici m\car nu e una con[tientizat\ [i care miroase ea `ns\[i a provincialism. De capital\, dar tot provincialism. C\ci chiar
dac\ soarele de la Bucure[ti r\sare, pe cei mai mul]i dintre noi
vestea asta nu ne `nc\lze[te cu nimic dac\ `n provincie plou\.

primul t`rg de self publishing din România
apoi str`nse [i legate `n zece reviste. „Am
f\cut patru numere, pe al cincilea nu l-am
mai realizat“, spune Vlad Nanc\, mentorul
acestor manifest\ri. „Am zis s\ organiz\m
un eveniment `n care oamenii `[i aduc lucr\rile lor f\cute de la un cap la altul, fie c\
este vorba de fanzine, de c\r]i, de reviste“.
Ini]ial, organizatorii au dorit s\ fac\ un
eveniment mai mare, unul care s\ cuprind\
mai multe zone creative. P`n\ la urm\, din
alte zone n-a fost prezent dec`t filmul lui
Jean Lorin Sterian, Principiul dragostei comunicante, organizatorii restr`ng`ndu-se la
ceea ce [tiu cel mai bine, publicistica [i proiectele de art\. ~n pod a fost spa]iu pentru
expunerea unor proiecte individuale, `n
timp ce subsolul a ]inut loc de laborator
pentru proiecte concentrate `n jurul unor
nuclee ca „Hard Comics“, „Clubul Ilustra-

torilor“ sau revista „IDEA“. Iar acest spa]iu
a fost folosit `n acela[i timp [i pentru dezbateri [i prezent\ri.

„~ncerc\m s\ `ncheg\m o comunitate“
Cum principalul scop al manifest\rii a fost
acela ca arti[tii s\ se cunoasc\ `ntre ei, marea mul]umire a organizatorilor const\ `n
faptul c\ la acest t`rg s-au `nscris foarte
mul]i arti[ti independen]i. Partener al evenimentului a fost [i Centrul Ceh, care a asigurat prezen]a la Bucure[ti a unor arti[ti independen]i din aceast\ ]ar\, dar [i alte manifest\ri paralele (free drawing, performance)
`n Galeria 26. „Ar fi fost poate interesant [i
pentru cei care public\ volume, editurile de
mainstream, s\ vad\ ce se `nt`mpl\ `n zona
asta. S`nt proiecte de c\r]i foarte mi[to. Merit\ publicate“, spune Vlad Nanc\.

Organizatorii nu se g`ndesc `nc\ la v`nzarea lucr\rilor. Exist\ c`teva magazine clandestine sau `n faz\ de proiect, dar scopul lor
este `n primul r`nd asigurarea vizibilit\]ii.
Libr\ria C\rture[ti, care `n opinia lui Cristi
Neagoe este tot un fel de proiect „Do it
yourself“, nu `[i propune `nc\ s\ [i comercializeze aceste lucr\ri. „~ncerc\m s\ `ncheg\m o comunitate, s\ facem disponibil un
spa]iu `n care s\ se `nt`lneasc\ oameni ce au
tendin]e creative comune [i care nu se cunosc“, spune Cristi Neagoe. Deocamdat\,
important pentru organizatori este s\-[i transmit\ mesajul. Evenimentul ar trebui s\ inspire oamenii s\ se se autoorganizeze [i s\ se
autoproduc\. „Do it Yourself! Nu a[tepta
pe cineva s\ vin\ s\ te invite!“, spune Vlad
Nanc\.
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Un editorial de George ONOFREI

Genera]ia a[teptat\
[i apoi sabotat\
S`mb\ta „mare“ a T`rgului de Carte „Bookfest“. Pentru ora
pr`nzului era anun]at\ `n presa trustului „Ca]avencu“ `nt`lnirea
„Genera]iei a[teptate“, mai precis a politicienilor [i scriitorilor
desemna]i de echipa ziarului „Cotidianul“ s\ fac\ parte din
viitoarea elit\ a ]\rii.
Fa]\ `n fa]\ s-au aflat circa 20 de persoane, c\rora li s-au ad\ugat, `n transmisia realizat\ de Realitatea TV, nu mai pu]in de trei moderatori: Iuliana Ciugulea din partea postului
de televiziune, Pavel Lucescu [i Cezar-Paul B\descu din
partea ini]iatorilor proiectului. Transmisia a `nceput cu c`teva
minute `nt`rziere, deoarece politicienii nu s-au str`ns la timp.
Motiv pentru care, vreme de c`teva minute, s-a discutat despre c`t de punctuali s`nt scriitorii `n ziua de azi [i c`t de „jemanfi[i[ti“ s`nt tinerele vl\stare ale politichiei. Domni[oara
Ciugulea a spus frumos „Bun\ ziua“ la camer\, i-a prezentat pe moderatorii „Cotidianului“, dar a omis s\ men]ioneze...
numele invita]ilor. Tema general\ a discu]iei – cel pu]in `n
partea sa televizat\ – a fost compatibilitatea (sic!) dintre junii politicieni [i junii scriitori.
T`n\rul [i excomunicatul Boureanu de la PNL [i-a f\cut
num\rul pe lungimea vreunui sfert de ceas, `ntreb`ndu-se
(pe bun\ dreptate) ce caut\ cele dou\ categorii „socioprofesionale“ fa]\ `n fa]\. Un moderator `ncearc\ glumi]a cu „voia]i s\ v\ punem spate `n spate?“. Chestie ce-i pare genial\
altui [ef de dezbatere, care le [i sugereaz\ invita]ilor s\-[i apere spatele unii altora. „Domnu’ Boureanu, i-a]i citit pe ace[ti scriitori?“. Guralivul parlamentar b`iguie un citat aproximativ din Lumini]a Marcu. Scurte momente cu Elena Vl\d\reanu, Lumini]a Marcu, Robert {erban [i Dan Sociu (ultimii
doi obliga]i s\ se prezinte singuri, ca la [coal\). Dup\ care se
dezl\n]uie pre[edintele PIN-ului, Cozmin Gu[\, care vorbe[te `ntruna p`n\ la pauza publicitar\ despre rolul t`n\rului
politician – de a-i da jos pe „\i“ b\tr`ni [i a pune m`na pe putere. Se cade de acord asupra faptului c\ scriitorul caut\ recunoa[terea individual\, „egoist\“, `n vreme ce `n politichie
nu po]i ajunge sus dec`t sus]inut de colegii de partid.
Exasperat de cursul discu]iei [i de faptul c\ moderatorii
nu se sinchisesc s\ respecte minimul protocol (a prezenta
pe toat\ lumea [i a adresa c`te o `ntrebare fiec\ruia), Filip
Florian atac\: „M\ simt penibil c\ particip la aceast\ emisiune [i `mi cer scuze c\ m\ aflu aici!“.
S`nt convins c\ nici unul dintre telespectatorii Realit\]ii
n-a priceput absolut nimic din toat\ t\r\[enia. Unu: nu s-a
suflat o vorb\ despre ce `nseamn\, de fapt, proiectul „Cotidianului“ cu „Genera]ia a[teptat\“ – c`nd s-a n\scut, cum
s-a desf\[urat, care au fost criteriile de selec]ie etc. Doi: cu
siguran]\, `n afara figurilor politice pe care le [tiau de la televizor, privitorii habar n-aveau cine s`nt indivizii chema]i, de
bun\ seam\, de umplutur\ `n platoul emisiunii. Poate erau
din publicul angajat s\ aplaude. ~n condi]iile `n care Realitatea TV a cheltuit 38.000 de euro pentru transmisiile de la
t`rg, [i-ar fi putut permite m\car un moderator profesionist,
mai ales c\ postul are destui! Pentru c\ ceea ce s-a v\zut
s`mb\t\, 17 iunie, `ntre 13.20 [i 14.00 la televizor, a fost
chiar demn de OTV.

“

Sentimentul românesc al Bookfest
Un t`rg ca oricare altul.
Nimeni nu a inventat
normalitatea, a[a cum
s-a tr`mbi]at peste tot.
Apelul la normalitate,
dirijat de un PR eficient,
seam\n\ izbitor cu
inventarea ro]ii, a
focului [i a altor
instrumente pe care se
pune greu copyright.
Problema „Bookfest“
este c\ nu [i-a
coordonat discursul cu
realitatea din teren. Nici
m\car cu Realitatea TV.
Constantin Vic\
Toat\ lumea [tie c\ acest t`rg a
rezolvat problema spa]iului insuficient. Nimeni nu spune faptul
c\ t`rgul, fiind salon, deci ceva
elitist, a exclus foarte multe edituri. C\ nu a reu[it s\ ofere o imagine de ansamblu a pie]ei editoriale. Nici nu [i-a propus. {i
atunci, nefiind de utilitate public\, de ce a cerut finan]are de
la minister? {i alte contradic]ii
m-au urm\rit pe mocheta t`rgului `n cele cinci zile. Unii l-au
comparat cu un salon occidental.
Eu nu am v\zut picior de scriitor european. Dar am detectat o
supra-expunere mediatic\ a acelora[i scriitori români care fac
jocurile (nimeni nu s-a `ntrebat
p`n\ acum care e REGULA jocului) `n dauna celor tineri care,
surpriz\, s`nt singurii ceru]i pe

pia]a occidental\ de carte. Nu
`n]eleg cum pentru Gabriel Liiceanu, Dan C. Mih\ilescu, CTP
& comp se pot g\si ore de emisie, iar pentru „genera]ia a[teptat\“ exist\ doar 30 de minute
`n care chem\m 10 scriitori plus
vreo 7 agarici politici (cu o notabil\ excep]ie) [i `i l\s\m pe cei
din urm\ s\ fac\ iar jocurile,
dup\ mintea lor pu]in\ [i parazitat\. Da, `n medie, au fost dou\
minute pentru scriitorii tineri

Un biznis oarecare

Ce este „Genera]ia a[teptat\“
Pe 13 octombrie 2005, „Cotidianul“ a pornit un proiect jurnalistic ambi]ios: lansarea unei elite tinere. „A[a s-a n\scut desenul unui grup de oameni `nzestra]i pentru performan]\. Ei
au fost c\uta]i `n acele spa]ii spirituale, etice [i profesionale
care descriu standardele de civiliza]ie ale societ\]ii: politic\,
economie, justi]ie, [tiin]\, arte, sport, religie [i societate civil\“, se precizeaz\ pe site-ul www.generatia-asteptata.ro.
La dezbaterea de pe 17 iunie, de la „Bookfest“ au participat scriitorii: Lucian Dan Teodorovici, Florin L\z\rescu, Elena
Vl\d\reanu, Dan Sociu, C\t\lin Lazurca, Cecilia {tef\nescu, Adrian Schiop, Teo Herghelegiu, Lumini]a Marcu [i Filip
Florian [i, pe de alt\ parte, politicienii Adrian Cioroianu, Cristian Boureanu, Cristian Adomni]ei, Roberta Anastase, Monica
Iacob Ridzi, Dan Mihalache [i Cozmin Gu[\.

Studioul Realit\]ii, folosit pentru demonstra]ii de arte mar]iale
`n pauzele dintre transmisii

M-am plimbat mult, mai ales `n
primele trei zile. S`mb\t\ a fost
aglomerat, ca la defunctul „Bookarest“. {tiu, mesajul `n media
difer\ un pic de opinia mea.
Toat\ lumea [tie c\ t`rgul a fost
un succes. Da, dar nu primul
succes. Nu a fost nici m\car cel
mai interesant. {i i-au lipsit multe ingrediente. Cred c\ i-a lipsit
spectacolul diversit\]ii. Chiar dac\ teoretic ea a existat: spa]iul
special pentru copii, spa]iul
pentru orbi, micile cafenele, expozi]iile – ini]iative bune [i realizate profesionist. Dar ceva a

Liiceanu renun]\ la [efia AER
Gabriel Liiceanu a anun]at luni, 20 iunie,
c\ nu va candida pentru un nou mandat de
pre[edinte al Asocia]iei Editorilor din România (AER), la Adunarea General\ a organiza]iei din 27 iunie. Directorul Editurii
Humanitas a condus asocia]ia din 1999.

Acesta a precizat c\, dac\ nu i s-ar fi `ncheiat mandatul `n aceste zile, [i-ar fi dat
oricum demisia din func]ia de pre[edinte,
la finalul Salonului c\r]ii „Bookfest“.
Asocia]ie profesional\ `n domeniul edit\rii de carte, AER a fost fondat\ `n 1991

fracturat imaginea diversit\]ii.
Poate tocmai supra-expunerea
mediatic\ a anumitor persoane,
c\r]i sau p\reri, acea cale unic\
intens promovat\ de partenerii
[i nepartenerii media.
Editurile s-au l\udat cu v`nz\ri spectaculoase, un argument
pentru succesul t`rgului. Dar
parc\ inten]ia a fost cea a unui
salon de carte, unde dezbaterile
s\ primeze, unde dialogul, datul
cu opinia [i jocul argumentelor
s\-[i aib\ rostul, s\ fie rostul
`ntregii adun\ri. „Bookfest“ nu
a fost nici agora, nici cadru de
spa]ii alternative. A fost cel
mult o interfa]\ `ntre public [i
vedete. El nu a schimbat cu nimic statu-quo-ul `n care ne sc\ld\m, `n care nu exist\ interac]iune [i interactivitate `ntre public, autori, edituri [i c\r]i. Iar
mi[carea de mediere a mesajelor, bine coordonat\ de o agen]ie, e dovada c\ „Bookfest“
nu a fost o `nt`lnire de salon, ci
un biznis oarecare, ca orice t`rg
organizat la Romexpo. Dac\ acest lucru s-a dorit, e bine. Dar
dac\ s-a dorit mai mult, atunci
nu am f\cut nici un pas `nainte.

[i are printre membri edituri ca Humanitas,
Polirom, RAO, Curtea Veche, Amaltea,
Vremea. Asocia]ia promoveaz\ interesele
membrilor s\i, dar a [i realizat, `n 2001, anchete statistice privind pia]a de carte din România, a comandat o cercetare privind obiceiurile de lectur\ ale românilor [i a organizat `n anumi]i ani standurile române[ti la
marile t`rguri de carte de la Paris [i Frankfurt.
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confiscate (cu ajutorul prezentatorilor) de c\tre politicieni. Concluzia: lucrurile sub]iri [i alese
se discut\ `ntre cei grei, iar celor tineri li se taie iar\[i dreptul
la voce. Ei nu [tiu s\ spun\ lucruri pe gustul publicului? Oare
chiar trebuie s\ c`nt\m `n cor acelea[i banalit\]i [i sofisme?
{tiu [i placa televiziunii: cei tineri nu fac audien]\. Nu au cum
c`nd s`nt `ntreba]i prostii, c`nd li
se pun [abloane de r\spuns.

pop-cultura

)

teorie [i practic\

Florin L|Z|RESCU

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

B\taie pe microfon
S`nt un tip sociabil. Am eu a[a,
un fel de `ncredere nebun\ `n
puterea comunic\rii cu cel\lalt.
Nu-mi trebuie prea mult\ b\taie
de cap pentru a g\si prilej de
vorb\ fie [i cu un necunoscut,
indiferent de `mprejurare: la
chio[cul de ziare, pe stadion, `n
tren sau la teatru. ~ntotdeauna
simt nevoia s\ spun ceva, s\ comentez o chestie, s\ fac o observa]ie etc. Cel mai mult m\ bucur\ c\, `n acela[i timp, pe fa]a
mea e `nscris\ [i o invita]ie la
conversa]ie. Chiar `mi amintesc
una, foarte scurt\, petrecut\ pe
trecerea de pietoni. S-a `nt`mplat a[a: `n mijlocul str\zii,
m-am intersectat cu un om oarecare. Ne-am surprins am`ndoi
privirile de gur\-casc\ `ndreptate c\tre o Dacie veche ce c\ra
`n portbagajul de deasupra un
mort `n sicriu. {i a[a, `n trecere, `mi zice pietonul, cu glas
trist, ca de la frate la frate:
„Uite, `nc\ unul care a terminat
treaba!“. Am plecat mai departe, fiecare cu treburile noastre.

S`mb\t\, 17 iunie, la Salonul
C\r]ii „Bookfest“, `n cadrul
Studioului de carte realizat de
Realitatea TV, am fost invitat la
o discu]ie `ntre tineri scriitori [i
politicieni, av`nd ca tem\ „genera]ia a[teptat\“. Pe de o parte:
T.O. Bobe, Gianina C\rbunariu,
Marius Chivu, Filip Florian,
Teodora Herghelegiu, Claudiu
Komartin, Dan Lungu, Lumini]a Marcu, Ruxandra Novac,
{tefan Peca, Adrian Schiop,
Dan Sociu, Robert {erban, Cecilia {tef\nescu, Lucian Dan
Teodorovici, R\zvan }upa, Elena Vl\d\reanu. De cealalt\:
Adrian Cioroianu, Cozmin Gu[\, Daciana S`rbu, Victor Ponta, Bogdan Olteanu, Roberta Anastase, Cristian Boureanu, Titus Corl\]ean. Moderatori: Cezar Paul-B\descu [i Pavel Lucescu. Din varii motive – zero
chef, blazare, `n]elepciune, pierderea trenului spre cas\, o bun\
anticipare a ceea ce urma s\ se
`nt`mple –, o parte dintre scriitori [i politicieni au lipsit. Ne-am

adunat totu[i destul de mul]i
pentru a purta o conversa]ie.
Canci! (pardon de expresie).
Eu unul am sim]it (cum rar mi
se `nt`mpl\) c\ nu vreau s\ vorbesc cu „\[tia“ (politicienii) [i,
mai r\u, c\ n-am ce vorbi cu ei.
C`nd am apucat s\ deschid gura, am c\p\tat senza]ia cu gust
amar c\ vorbesc la bec. Regret
c\ `nainte de intrarea `n emisiune n-am scris pe o foaie de h`rtie ceea ce o s\ spun\ Cozmin
Gu[\ sau Cristian Boureanu.
Primul, evident, nu s-a putut ab]ine s\-l ironizeze pe Traian B\sescu, cel de-al doilea, s\-[i
pl`ng\ suspendarea [i s\ turuie
despre votul uninominal al c\rui
aprig sus]in\tor este. Mai nimeni nu p\rea preocupat de tema emisiunii, ci mai degrab\ s\
stea c`t mai mult la microfon, `n
direct.
Acum, `n fa]a tastaturii – la
„microfonul“ meu f\r\ o prea
mare rezonan]\ –, a[ trage totu[i
c`teva concluzii legate de `nt`lnirea dintre tineri scriitori [i po-

Suplimentul lui JUP

liticieni. ~nt`i, c\ scriitorii [tiu
pe ce lume tr\iesc, s`nt mai apleca]i spre ceea ce `nseamn\
realitatea româneasc\. Tinerii
politicieni, `n bunul obicei al tuturor confra]ilor de breasl\,
mi-au l\sat impresia c\ au uitat
s\ vorbeasc\ cu oamenii, omene[te. Pentru ei exist\ doar un
r\zboi al declara]iilor [i o mas\
gelatinoas\ de aleg\tori din care
vor s\-[i taie o felie c`t se poate
de mare. {tiu cu ce se ocup\ tinerii scriitori care au fost invita]i `n emisiune. Dincolo de literatur\, ace[tia au [i o alt\ meserie – jurnalist, editor, redactor
etc. – pe care [i-o asum\ cu profesionalism. Dac\ nu-[i fac treaba, zboar\ din slujb\ `n secunda
doi. Ideea care a plutit pe tot
parcursul emisiunii – c\ scriitorii s`nt cumva cu capul `n nori,
vis`nd la glorie, dezinteresa]i de
istorie [i de facerea ei – e comic\. Cu scuzele de rigoare c\
dau drept exemplu un prieten,
ceea ce face Teodorovici din
pozi]ia de redactor-[ef al Editurii Polirom `nseamn\ mai mult\
istorie concret\, real\, eficient\
dec`t gargara televizat\ a zece
Boureni la un loc.

Bobo [i Bobi

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

Editorial cu crepusculul

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

Bobi [i Bobo, Voi n-a]i
`nntrrebat, F\rr\ Zah\rr v\
r\sspunnde.. Cu 40 de
carricaturri de Jup
colec]ia „Suplimentul de
cultur\“, Editura Polirom,
192 de pagini, 16.90 RON

Stimat\ redac]ie, dragi cititori.
~mi cer umil scuze `n fa]a ([i `n
spatele) dumneavoastr\ (`n caz
c\ nu vre]i s\ m\ vede]i `n fa]a
ochilor), dar din motive care pe
dumneavoastr\ nu v\ intereseaz\ c`tu[i de pu]in, ba chiar v\
plictisesc teribil, iar pe mine m\
fac de r`s, ru[ine [i cacao, [i de
aceea nu merit\ amintite aici,
n-am putut, pur [i simplu n-am
fost `n stare s\ scriu articolul
care trebuia s\ apar\ `n „Suplimentul de cultur\“ s\pt\m`na
asta. V\ mira]i degeaba, fiindc\
nu-i a[a u[or s\ te cread\ lumea
de[tept, tu oarecum
prostu] fiind. Pentru
c\ acesta este adev\rul. {i anume, s`nt un
mediocru. {i e foarte
greu s\ treci drept altfel dec`t e[ti. E o adev\rat\ [coal\, crede]i-m\. Dac\ numai a]i
putea auzi cum ]`r`ie
neuronii [i cum se contorsioneaz\ lobul meu
frontal ca o cocioab\ pe
cale de pr\v\lire l`ng\
un iaz cu broa[te, ca un
catarg care-[i d\ duhul
`n largul furtunii, `nconjurat de marinarii care... degeaba. ~n sf`r[it,
asta e. S-a terminat, a
trecut, s\pt\m`na viitoare va scrie Bobi un articol plin de haz, ca de obicei, [i totul va fi uitat.
Fiecare dintre noi avem

Alex SAVITESCU

(flazarescu@yahoo.com)

motivele noastre... Ce s\ mai
vorbim. S`nt un vierme. O omid\ de-a[ fi, c\ m\car alea mai
au o [ans\ s\ ajung\ fluturi. Dar
nu, viermii se nasc [i mor viermi. Asta e foarte p\cat... S\ recunoa[tem oricum c\ articolele
nici nu erau interesante [i nici
nu le citea nimeni [i nu e mare
br`nz\ c\ n-am scris nimic s\pt\m`na asta. E mai bine a[a, ca
spa]iul pe care-l ocupau elucubra]iile mele s\ fie dat `n folosin]\ unor oameni responsabili,
care pot scoate ceva bun din el,
poate o recolt\ reu[it\. Pe mine
m-a prins grindina. {i, p`n\ la
urm\, a fost [i alegerea mea.
Uite a[a, n-am vrut s\ scriu nimic. N-am vrut. Pentru c\ a[ fi
putut, ca `n toate r`ndurile trecute, s\ m`zg\lesc ceva, orice, o
prostie, chiar f\r\ un subiect
anume [i f\r\ nici un haz. A[ fi
putut, de pild\, s\ scriu un articol de mea culpa, `n care s\-mi
cer scuze pentru inconvenientul
de a nu fi scris articolul care
trebuia. Dar nu. E mai bine a[a.
Dec`t un articol prost despre nimic, mai bine nimicul. Am [i eu
o m`ndrie. Am totu[i o coloan\
vertebral\. Nu pot s\ apar a[a,
oricum, cu o prostie. Asta e.
~mi cer scuze `nc\ o dat\ pentru
articolul pe care tocmai nu l-a]i
citit. S`nt un vierme. V\ mul]umesc.
Bobo

LA LOC teleCOMANDA

Scrisoare c\tre
fotbalistul din mine
Ar fi o cruzime s\ nu scrii, zilele astea, despre tele-campionatul
mondial de fotbal. Un asemenea gest ar fi echivalent cu un scuipat pe obrazul superbilor suporteri englezi, pe care `i auzi c`nt`nd, meci de meci, superbul God Save the Queen; cu un atentat la cea mai inteligent\ prezen]\ din sport, cea a lui Kaizer
Franz, eminen]a cenu[ie a fotbalului (ce oximoron!, ar [u[ui c`rtitorii obi[nui]i cu Gigi Piperho), omul despre care nu am auzit
vreodat\ cuvinte grele. O [tire de s\pt\m`na trecut\, trompe]it\
de una dintre prezentatoarele rubricilor de divertisment din sport
de pe la noi (cele `n care afl\m cu nesa] ce a mai zis Adi Mutu
c`nd l-a pictat cu noroc vreun porumbel din Torino), gr\ia ceva
despre un protest al feministelor spaniole. Doamnele erau revoltate de autismul care i-a lovit pe b\rba]ii lor de c`nd a `nceput
Weltmeisterschaft 2006. O [tire ca asta, pe care parc\ o v\d ca
fiind deja decupat\ de neobositul domn Oscar `n „ocolurile“ sale,
e cea mai frumoas\ confirmare a faptului c\ planeta – [i acum
urmeaz\ un cli[eu at`t de drag cronicarilor sportivi – „se `nv`rte `n
jurul fotbalului“.
M\ bucur c\ ai reu[it s\ intri `ntr-o total\ stare de ignoran]\, c\
telecomanda ]i s-a blocat pe un singur canal. S`nt convins c-o s\
spui, incon[tient cum te [tiu, c\ nu te intereseaz\, zilele astea,
dac\ Felix e doar un personaj crocant de roman sau unul cu gust
de chips expirat din Dosarele CNSAS. E opt seara, peste dou\
ceasuri Argentina se `nt`lne[te cu Olanda (Kom Op Nederland!,
parc\ te aud…), iar singura chestie care te preocup\ acum nu e
dac\ PC-ul va ie[i de la guvernare (ceea ce ar echivala, fotbalistic vorbind, cu eliminarea Angolei din faza grupelor…), ci dac\
Arjen Robben va reu[i s\ desfac\ ap\rarea sud-american\.
Ai v\zut, cred, `n tribunele mereu arhipline de pe stadioanele
nem]ilor, un milion de figuri mai simpatice dec`t cele ale lui Dan
Voiculescu, Adrian N\stase sau Radu Berceanu. Singura chestie care-i une[te pe actorii no[tri politici cu suporterii mexicani sau
africani s`nt a[a-zisele vr\ji f\cute adversarilor. Totu[i, compara]ia merge doar p`n\ la un punct: c`t de „voodoo“-i[ti or fi costaricanii sau mexicanii, tot Portugalia sau Germania c`[tig\; la noi,
dansul `n jurul scalpurilor produce, se vede, remanieri sau alegeri anticipate.
Nu pot s\ nu m\ g`ndesc cum ar fi ar\tat un Mondial f\cut pe
stadioanele noastre, sub obl\duirea [efilor fotbalului autohton,
care se aseam\n\ cu Kaizer Franz doar atunci c`nd m\n`nc\ primul cuv`nt din porecla lui Beckenbauer. Imagineaz\-]i, doar: nea
Mitic\, [eful comitetului de organizare, poftindu-l pe herr Blatter
la o degustare de folclor `naintea meciului Suedia-Anglia, de pe
„Ceahl\u Arena“ din Piatra-Neam]; Gigi B. c\l\rind Maybach-ul
c\tre hotelul unde s`nt caza]i togolezii, pentru a-i stimula s\ bat\
Brazilia, pentru ca România s\ se califice de pe primul lor din
grupa sa; [i, nu `n ultimul r`nd, Traian B\sescu, juc`nd cazacioc
la petrecerea de dup\ final\ (România-Germania), `mpreun\ cu
doi suporteri nem]i ame]i]i, timp `n care Angela Merkel se uit\ la
ceas, iar Dan Pavel `nc\ `l a[teapt\ pe Gigi la intrare, de la faza
grupelor.

Salut\ri din Petrila de la Hanno Höfer
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hobbitul@yahoo.com: Emil BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com: Ada MILEA

HOBBITUL & ABBSURDICA

Ernu [i ENRON

hobbitul (19:06:57): Absurdico!
abbsurdica (19:07:06): daaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hobbitul (19:07:17): Absurdicooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
hobbitul (19:07:33):
abbsurdica (19:07:37): La multzi ani fericitzifericitzi.........
abbsurdica (19:07:46): Felicitari!!!!
hobbitul (19:07:47): La multzi ani!!!
abbsurdica (19:07:49): pt porc
hobbitul (19:08:20): Da, mi-am lipt pe computer semnele shi ma
uit ca sa le fac!!!
abbsurdica (19:08:21): il taiatzi?
abbsurdica (19:08:40): pe porc
abbsurdica (19:08:46): pe semne
abbsurdica (19:08:48): hm
hobbitul (19:09:01): Mi-a scris ceva Ioana Brdea!
hobbitul (19:09:01): Da nu-mi iese maimutza!!!
hobbitul (19:09:25): Iote:(I)
hobbitul (19:09:25): Nu iese!
abbsurdica (19:09:35): trebe exersata
hobbitul (19:09:40): Ce ma fac?
hobbitul (19:09:51): ce semne trebui?
abbsurdica (19:10:08): vi le scriu io maine
hobbitul (19:10:21): 2 puncte paranteza I paranteza inchisa?
abbsurdica (19:10:21): ca amu tre’ sa fug sa cint colinde horror
hobbitul (19:11:00): Du-te.... la horror... intru pace shi onor!
hobbitul (19:11:17): Da io mooooooooooor!
hobbitul (19:11:41): Hai du-te... nu te tzin io...
hobbitul (19:12:00): Da io totushi ma omoooooooor!
abbsurdica (19:12:09):
hobbitul (19:12:19): Pentru tine shi boborrrrrr!
abbsurdica (19:12:51): pleeeec.........
hobbitul (19:12:52): Azi am ascultat Apolodor de o mie de ori!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
abbsurdica (19:13:11):

C. Rogozanu
Ernu evoc\ trecutul comic-glorios al cet\]eanului uresesist. Aparent `[i asum\ o nostalgie
soft, f\r\ mari preten]ii, de amuzament, `n care s`nt povestite amestecurile alcoolice ale lui
homo sovieticus, `n care s`nt
trecute `n revist\ [ocurile cine-erotice ale aceluia[i, `n care
toaletele intr\ `ntr-un soi de
turbion nostalgic `nduio[\tor.
Dar acesta nu este dec`t un ambalaj comercial pentru c`teva
mesaje dure, asumat de st`nga,
pentru afirma]ii curajoase, tupeiste sau iresponsabile. Cum
altfel poate p\rea o echivalare
relaxat\ a comunismului cu capitalismul? Cum pot p\rea, cu
un discurs intelectual dominator asumat anticomunist `n România, medita]iile asupra m`ndriei cet\]eanului sovietic versus m`ndria cet\]eanului american?
Aici apare acea iresponsabilitate de lux despre care vorbeam la `nceput [i pe care Ernu o propune non[alant. Formularea unei `ntreb\ri cu argumenta]ie simpl\ care s\ nelini[teasc\ profund. Aceasta
e finalitatea, f\r\ dorin]\ de
rezolvare a aporiei. Este un
exerci]iu care prinde foarte
greu `n culturile provinciale.

***
abbsurdica (13:00:36):
abbsurdica (13:14:23): SARBATORI BUCUROASE!!!! Tare nasol o fo’ concertu’ aseara. Cre’ c-or venit totzi antichrishtii s-auda
colinde horror... si-or ramas dezamagitzi. Vaaaai...
abbsurdica (14:44:42): cum am aparut, iar ati disparut!
***
hobbitul (18:05:10): Absurdico, m-ai nenorocit! de ce nu vb cu
mine, domne?
hobbitul (18:05:20): Te-ai suparat!
abbsurdica (18:05:25): Io???? io nu vorbesc?????
abbsurdica (18:05:42): io am tot vorbit singura de-o vreme
hobbitul (18:05:54): Da, m-ai fentat de mii de ori. Io intram, tu
iesheai... vaiii!
hobbitul (18:06:20): Ca am intrat la idee!
abbsurdica (18:06:36): mie mi se parea ca iesheatzi fix cind intram
hobbitul (18:06:41): sa chinui tu asha un om?
hobbitul (18:07:52): Am crezut ca ma spinzur de necaz din cauza
ta... mai ales ca nu shtiam ce dreak tzi-am facut!!!
abbsurdica (18:08:05): vaaaaaaaaaaaaai...........
hobbitul (18:08:28): Ieri am fugit dupa tine toata ziua... Azi deja
intrasem la pastile...
hobbitul (18:08:55): Ca adik de ce sa ma omori tu pe mine de ziua
mea, ba?
abbsurdica (18:09:10): mai e pin’ la ziua dv
abbsurdica (18:09:22): pin’ la anu’...
hobbitul (18:09:33): Ba a fost ieri! ca io pe 25 decembrie sint
nascut...
hobbitul (18:09:49): Asha sa shtii! Tu nu shtiai?
hobbitul (18:10:11): Da m-a decalrat pe 1 ianuarie!
abbsurdica (18:10:12): scrie pe dosu’ cartzii dv. ca pe 1 ian
abbsurdica (18:10:17): aaaaa....
abbsurdica (18:10:31): LA MUUUUUUUULTZI ANI FEERICITZI!!
!!!!
hobbitul (18:11:00): Ba, m-am nascut pe 25 decembrie 1938...
da m-a declarat pe 1 ianuarie 1939... ca sa fiu luat la armata mai
tirziu
abbsurdica (18:11:16): a
hobbitul (18:11:41): Da io nu am facut aramta deloc!!!
hobbitul (18:12:00): Inversez litere...
abbsurdica (18:13:13): si io v-am tot cautat ieri...
hobbitul (18:13:21): Nu-mi iese maimutza!
hobbitul (18:13:49): Ba, tu nu vb... Io ieri am fost disperat din cauza ta!
hobbitul (18:14:09): Am crezut ca ai innebunit brusc!
abbsurdica (18:14:11):
abbsurdica (18:14:24): si m-am si internat...
hobbitul (18:14:28): Ca mereu cind io intram, tu tocmai iesheai!!!
hobbitul (18:14:39): Intr-un singur pat
hobbitul (18:15:20): E un elefant
abbsurdica (18:15:39): cu capu’ picant
abbsurdica (18:15:51): si putzin crocant
hobbitul (18:15:54): Shi curu shocant!
hobbitul (18:16:35): Ca de diamant!!!
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Consum haotic de obiecte
culturale! Doar `ncepe vara.
Mai `nt`i un Ernu care `[i
permite luxul iresponsabilit\]ii, lux extrem de
costisitor `ntr-o cultur\ de
provincie. Apoi, un film
despre megafalimentul
ENRON, o ciudat\ companie
american\ sus]inut\ politic
(de clanul Bush) [i
„piaristic“ care s-a
pr\bu[it cu zgomot
asurzitor `n urm\ cu c`]iva
ani. Un text despre formele
servitu]ii [i ale opresiunii `n
diverse ordini. {i despre tot
soiul de impertinen]e ale
observatorilor realit\]ilor
de azi [i de ieri.
Un complexat nu-[i va recunoa[te niciodat\ superficialitatea inevitabil\ mai ales `n discu]iile despre marile teme istorice ale lumii. Iar aceast\ fric\
de superficialitate `i va inhiba
pe vecie spiritul critic.

„B\ie]ii buni de ieri au
devenit vr\jitoarele de azi“
Ernu se face mic-mic, un foarte
mic cet\]ean al URSS, care-[i
permite s\ observe similitudini
bulversante `ntre, de exemplu,
reclama comunist\ [i reclama
capitalist\, ambele autoreflexive, ambele propun\toare de life-style `nainte de produs, `nainte de calitatea produsului...
C`nd `]i asumi statutul de „om
sub vremi“ [i `]i [i fabrici o voce
autentic\ pentru asta, astfel de
ipoteze cap\t\ farmec [i pun pe
g`nduri „lupt\torii“ anticomuni[ti de profesie. Pentru c\ nu e
vorba despre o simpl\ indiferen]\, ci despre indiferen]\ inteligent\ [i asumare curajoas\ a
unei pozi]ii complet „non-intelectuale“ `n România, cea de
st`nga. Iat\ un atac frumos, curajos la un anumit simplism care
p`n\ la urm\ a [i ineficientizat
complet lupta anticomunist\ prin
prea mult\ emfaz\: „Mare parte

Vasile Ernu, N\scut `n URSS, prefa]\ de Sorin Antohi,

colec]ia „Ego-grafii“, Editura Polirom, 2006
Alex Gibney, ENRON: The smartest guys in the room

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

Emil Brumaru,
Dumnnezeu se uit\
la noi cu binnoclul,
colec]ia „Suplimentul
de cultur\“, Editura
Polirom, 232 de
pagini, 16.90 RON

printre r`nduri
a intelectualilor din spa]iul postcomunist au `nv\]at acest film
banal cu good guys [i bad guys
[i [i-au construit `ntregul discurs pe aceast\ dihotomie. Peste
noapte s-au `nrolat `n ga[ca celor supranumi]i good guys pentru construirea [i prop\[irea unei noi societ\]i, iar b\ie]ii buni
de ieri au devenit vr\jitoarele de
azi [i r\d\cina tuturor relelor.
Practic, s-au schimbat st\p`nii
peste noapte [i au r\mas la locul
lor doar slugile. {tiam c\ intelighen]ia trebuie s\ se angajeze,
dar mai [tiam [i c\ `n primul
r`nd trebuie s\ se `ndoiasc\ – [i
s\ se `ndoiasc\ mai ales de putere“. Avem o suit\ de locuri comune reformulate. Un soi de „[i
\[tia-s la fel!“ popular. Dar
exist\ un patetism al formul\rii
„s\ se `ndoiasc\ de putere“ care
chiar are o for]\ `n a reaminti
misiunea primordial\ individului care-[i c`[tig\ traiul din spirit critic.

Paralel\ `ntre politruk [i PR
Este iresponsabil s\ nu observi
c\ postcomunismul a fost dominat de forme primitive de autoconservare ale nucleelor dure din
comunism. Fo[tii securi[ti au
devenit mari afaceri[ti, s-au
protejat `ntre ei economic, a[a
cum fo[tii demnitari politici
s-au protejat prin discurs public
[i manipulare media. S\ compari comunismul cu un capitalism autohton e chiar o necesitate, nu are nimic de frond\. ~n acela[i timp, Ernu furnizeaz\ o
util\ voce ingenu\ care-i propune individului modern s\ taxeze
impostura `n toate formele ei [i
s\ conserve autenticitatea m\car
`n discurs.
Ernu face (de fapt, reia critici uzuale `n discursurile anticorporatiste) o paralel\ savuroas\ `ntre politruk [i PR: „Ceea
ce m\ intrig\ foarte mult ca ho-

mo sovieticus, [i nu numai, e faptul c\, atunci c`nd eram noi mici
[i mai ales `n adolescen]\, nu
numai c\ nu voiam s\ fim ca ei,
ci `i dispre]uiam trufa[, pe c`nd
ast\zi «stilul PR», «stilul advertising», politrucii prin excelen]\
au devenit visul [i modelul oric\rui t`n\r. Nu am crezut niciodat\ c\ modelul politrucului va
deveni un model de via]\ `n societate. Am v\zut-o [i pe asta“.
Dincolo de amuzament, avem
de-a face cu un sofism care omite, conform defini]iei, o dat\ esen]ial\ din ipotez\: `n vreme
ce acum PR-ii lucreaz\ pentru
un num\r indefinit de clien]i, `n
alte vremi, politrucii lucrau la
aceea[i „firm\“... R\m`ne `ns\
valabil\ mirarea ingenu\ `n fa]a
uneia dintre cele mai „umflate“
profesii din spa]iul capitalist: o
form\ ipocrit\ de control al mijloacelor de comunicare `n mas\
care trebuie denun]at m\car la
un pahar de bere plin cu vodc\
(a se vedea re]eta „scoate ursul
din b`rlog“).

„The smartest guys“ = „cei
mai [mecheri“
~n orice caz, cu g`ndul la aceste
echivalen]e intrigante, pu]in cinice, dar construite strict pentru
`nviorare cerebral\ [i ideologic\, am urm\rit nemaipomenita
aventur\ a companiei ENRON
povestit\ de regizorul Alex Gibney `n ENRON: The smartest
guys in the room. Pe ace[tia Ernu
i-a uitat, despre „b\ie]ii de[tep]i“ vorbim. The smartest guys
se plaseaz\ `ntotdeauna `n terenul l\sat liber de fighturile ideologice dintre the good guys [i
the bad guys despre care vorbeam mai sus. Sintagma „the
smartest guys“ a[ traduce-o prin
„cei mai [mecheri“. S`nt acei afaceri[ti care profit\ de re]ele
politice bine unse cu un num\r
infinit de comisioane [i contribu]ii la campanii electorale; ei

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

TELENOVELA NOVA

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

nu cunosc limite `n jocul la cacealma. ENRON este o companie care a fost umflat\ la burs\
printr-o enorm\ ma[in\rie de
produs imagine, printr-o enorm\ arogan]\ construit\ `n [edin]e de corpora]ie (alea de partid s`nt ni[te palide fantome) `n
care informa]ia fals\, negarea
absolut\ a oric\rui e[ec fac legea. Figuri gen „the smartest
guys“ a produs [i regimul comunist, mai ales prin sistemul
poli]iei politice. A]i observat siguran]a securistic\ a unor Voiculescu sau V`ntu? Ei nu s`nt
nici the bad guys, nici the good
guys: s`nt the smartest. Jongleriile lor transideologice cu o pojghi]\ civilizat\ de „finan]ism“
lucreaz\ de fapt la construirea
unei arogan]e corporatiste periculoase. Documentarul despre
ENRON spune multe despre capitalism, dar [i mai multe despre combina]ia letal\ dintre politic\ [i business, care de multe
ori submineaz\ `ns\[i ordinea
democratic\.

Du[manii ideologici
nu s`nt nocivi
Probabil una dintre cele mai
[ocante scene din film o constituie difuzarea unor `nregistr\ri
ale convorbirilor dintre diver[i

agen]i de v`nzare de energie electric\ de la ENRON: `n timp ce
un `ntreg stat, California, suferea enorm din lips\ de energie,
agen]ii respectivi f\ceau cinic
rost de „surplusuri“ pe care s\
le v`nd\ mai scump [i apoi comentau r`z`nd cum au l\sat o
bucat\ sau alta de metropol\ f\r\ curent. Aici apare iresponsabilitatea provocat\ de c`[tigul
virtual. ENRON a fost un enorm
balon de s\pun umflat de propria arogan]\ [i de „tupeu“ ca
politic\ a companiei. A mers c`t
s\ umple de bani c`]iva b\ie]i
de[tep]i, iar apoi a l\sat f\r\
pensii zeci de mii de americani
de r`nd.
Dup\ `ndelungi medita]ii asupra acestor realit\]i ale unor
defuncte sau actuale superputeri, dup\ ce am `nceput s\ m\
simt reantrenat `ntr-un soi de
r\zboi rece de cafenea, concluzia a fost simpl\. Nu cunosc
du[mani ideologici – \ia s`nt cel
mult penibili, nu s`nt nocivi. Cu
adev\rat corozive s`nt politicile
de „the smartest guys in the room“... {tiu c\ nu aduce a distrac]ie de var\ tot ce-am recomandat aici. Dar, uneori, `n loc
de vreun roman u[urel, merit\
s\-]i rafinezi tr\s\turile fe]ei cu
ceva `ncrunt\ri ideologice.

Doris MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE
M\rturisesc c\ am `nceput lectura romanului
lui Richard Wagner, Catrafuse (trad. Michael
Astner, Polirom, Ia[i, 2006), ap\sat de
serioase aprehensiuni. Vocea naratorului
Werner Zillich, [vab b\n\]ean emigrat `n anii
’70, care ne `nso]e[te de la prima pagin\, nu
este deloc liric\; ea apar]ine unui b\rbat de
vreo 50 de ani, acrit de via]\, care nu se mai
poate lega afectiv de aproape nimic din
propriul trecut. La moartea tat\lui s\u, eroul,
aflat `ntr-o vizit\ de c`teva zile `n România,
rememoreaz\ via]a acestuia [i pe a rudelor
sale pe care [i le mai poate aminti.
Avem `n fa]\ o istorie (una segmentat\ dup\
regulile nara]iunii contrapunctice) a r\t\cirilor [vabilor b\n\]eni `n secolul XX, trec`nd prin experien]a iradierii nazismului dinspre Germania anilor ’30, suferind `n anii ’40
din cauza culpelor `nchipuite pe care România comunist\ le arunc\ asupra lor, deport`ndu-i fie `n B\r\gan, fie de-a dreptul `n Siberia, l\s`ndu-i apoi s\ se `ntoarc\ `n satele
lor b\n\]ene, de unde, f\r\ p\m`nt, deposeda]i de me[te[ugurile lor tradi]ionale, supu[i unei politici clar discriminatorii, ace[tia `ncep s\ emigreze `n Germania, de-acum o ]ar\ str\in\. Aceast\ istorie este spus\, `n romanul Catrafuse, de c\tre un om

carte

Un roman european despre [vabii b\n\]eni
care nu ader\ entuziast la valorile (c`te mai
s`nt ele?) acestei comunit\]i sf\r`mate, de
c\tre un ins aflat `n deriv\, pentru care istoria nu e dec`t dovada des\v`r[itei lipse de sens
a existen]ei.
Relatarea lui Werner Zillich `ncepe dup\
`nmorm`ntarea tat\lui s\u, dar nu e un „kaddish“ spiritualist, care nu s-ar potrivi deloc
opticii ironice, dizolvante a naratorului. Mult
mai terestru, acesta precizeaz\: „~n fond, e
vorba de nostalgie, draga de ea. Mirosul c`rnatului afumat [i gustul gemului de caise,
ele trebuie s\ aduc\ aminte de lumea disp\rut\ a copil\riei de care nimic din Germania
nu-]i aminte[te“. Pl`ngerile mamei sale b\tr`ne, r\mase f\r\ so], `l agaseaz\, rememorarea istoriei sale de familie `i st`rne[te
scurte inflam\ri pentru spectacolul meschin\riei burgheze („M\n`nc doar ceea ce au
g\tit m`inile mele, obi[nuia s\-i spun\ bunicul bunicii. O spunea mereu `n prezen]a altor oameni. Preferabil cu ocazia s\rb\torilor de familie. C`nd `ncercai s\ te pui `ntr-o
lumin\ c`t mai favorabil\ [i totodat\ le-o
mai [i spuneai de la obraz celorlal]i“), propria via]\ i se pare f\r\ sens, descompus\ de
experien]a emigr\rii `n Germania [i apoi a
divor]ului, de munca f\r\ orizont `ntr-o firm\ de construc]ii falimentar\ [i de un adulter potolit cu o coleg\ de serviciu.

Istoria relatat\ `n romanul Catrafuse este
una domestic\. Richard Wagner pare s\ neglijeze poten]ialul simbolic al istoriei [vabilor b\n\]eni, consemn`nd simple `nt`mpl\ri
de familie pe un ton voit demistificator, antiliric. Perspectiva dubl\, dinspre prezentul
post--comunist spre trecutul genera]iei b\tr`ne, ca [i dinspre str\in\tatea maghiar-austriaco-german\ spre lumea româneasc\, contribuie de asemenea la „europenizarea“ temei, la scoaterea ei de sub un p\gubos oboroc etnocentrist. Inteligen]a romanului s\u
const\ `n `ndelunga am`nare a b\nuitului profil epopeic pe care cartea [i-l prefigureaz\
`n timp. ~ns\, la momentul oportun, profilul
acesta r\zbate, f\r\ fervori poetizante, `n
fraze scurte, exacte, severe: „Merg de-a lungul r`ului. De aici au plecat cor\biile spre
Ungaria. Atunci, cu dou\ sute cincizeci de
ani `n urm\. Pe Dun\re `n jos. [...] Azi trebuie s\ spunem: a fost `nceputul nelini[tii.
~nceputul a ceea ce `n continuare ne agit\.
Pe fiecare dintre noi. Alerg\m unul dup\
cel\lalt aiurea prin lume. De parc-ar trebui
tot timpul s\ ne evit\m, av`nd `n acela[i timp
stabilit\ o `nt`lnire. S`ntem emigran]i pe
via]\“. Un roman care, scris cu inteligen]\,
f\r\ prea mult me[te[ug, reu[e[te s\ marcheze tonul just al unei teme necesare, prea
adesea tratat\ dup\ ureche.

– Ailalt\ grup\ nu e Beta,
chiar dac\ Alpha-i cea dint`i
din grupele din care `i
compus plutonu NATO. Bravo
`i spune \steia.
– Ei, bravo,
c\ am f\cut [i eu ceva
armat\.
– {tie careva
care `s grupele, `n NATO,
ale plutonului?
– Ei, bat-o
s-o bat\ de armat\, don
maior, scuza]i-m\, pardon,
da [tie, v\ spui eu, [i calfa
c\ nici o grup\ nu e Alpha,
c\ prima-i Beta [i mai e
una ce-ncepe tot cu B.
– P\i, Bravo, cum zisei.
– Ce mama
m\-sii?... Mai e este una, Gama.
– Gama `s ni[te raze.
– A[,
mai bine-ai face, domle, pa[i
[i ne-ai l\sa `n pace trupa,
c\ nu [tiu nici dac\-]i ai grupa
sangvin\-n buletin.
– O am.
– Te cred, da nu-mi mai bate-n geam!

SEMNAL
Volumul al treilea al operelor lui Jorge Luis
Borges cuprinde eseurile, conferin]ele [i
studiile scriitorului argentinian, adev\rate
capodopere ale genului. Dac\ proza sa este
de cele mai multe ori considerat\ drept „eseistic\“, textele sale teoretice dob`ndesc,
prin fine]e, ascu]imea analizei [i fantezia argumenta]iei, aspectul unor adev\rate piese
literare. Eseurile, reunite [i publicate `n volume (Discu]ii, Nou\ eseuri dante[ti, Biblioteca personal\), s-au distins printr-un glas
propriu inconfundabil [i o critic\ personal\,
de autor, fundamental nonconformist\. O
alt\ caracteristic\ proprie eseisticii lui Borges este procedura dubitativ\, tratarea subiectelor cu extrem\ delicate]e, f\r\ a decreta
un adev\r unic propriu. Unele eseuri trateaz\ subiecte ce vor deveni adev\rate obsesii ale autorului `n scrierile ulterioare: paradoxul lui Zenon din Eleea, cabala sau doctrinele gnosticilor.
Jorge Luis Borges, Eseuri, traduceri [i note de Irina Dogaru,
Cristina H\ulic\, Andrei Ionescu [i Tudora {andru-Mehedin]i,
prezent\ri [i edi]ie `ngrijit\ de Andrei Ionescu, colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria de autor «Jorge Luis Borges»“,
Editura Polirom, 520 de pagini, 47.90 RON

Roman autobiografic `n care autoarea poveste[te un an (1990) din
via]a ei ca angajat al mega-companiei japoneze Yumimoto. Amelie-san, personajul central, are de `nfruntat – [i o face cu cel mai
rafinat umor – conflictul dintre morala [i practicile de lucru japoneze. Nevoit\ s\ serveasc\ ceaiul unei delega]ii de la o alt\ companie, aceasta se descurc\ `n buna tradi]ie japonez\. Rezultatul? Delega]ii g\sesc suspect\ o femeie din Europa care se comport\ ca
o japonez\ [i, `n plus, mai [i `n]elege japoneza. Reac]ia firmei? Amelie-san este avertizat\ c\ nu trebuie s\
`n]eleag\ japoneza, c\ a fost special angajat\ pentru ca s\ nu `n]eleag\ japoneza. „Gafele“ sale deriv\ `ntotdeauna dintr-un conflict cultural `ntre obiceiurile occidentale [i orientale, conflict care constituie [i tema central\ a c\r]ii.
Amélie Nothomb, Uimire [i cutremur,
traducere din limba francez\ de Drago[
Bobu, prefa]\ de Alexandru C\linescu,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Seria de
autor «Amélie Nothomb»“, Editura
Polirom, 192 de pagini, 16.90 RON
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Muzeul „Enescu“, prins la mijloc `ntr-un scandal la nivel `nalt

Un director acuz\, un ministru refuz\

© foto R. Chiru]\

Ministrul Adrian Iorgulescu a tratat-o cu duritate
pe Ilinca Dumitrescu, prezent\ la conferin]a de
pres\ de mar]i, 20 iunie, ce a adus `n discu]ie,
printre altele, [i conflictul declan[at `ntre
directorul Muzeului „George Enescu“, Uniunea
Compozitorilor [i Muzicologilor din România
(UCMR) [i Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC)
privind modul de `mp\r]ire a Palatului
Cantacuzino. Ministrul i-a atras aten]ia Ilinc\i
Dumitrescu c\ a invocat c\ este bolnav\ pentru
a lipsi de la sus]inerea interviului de evaluare a
proiectului s\u managerial, `n schimb apare
nestingherit\ `n public, fapt considerat de
reprezentan]ii MCC „un act de rea-credin]\“.

Adrian Iorgulescu c\tre Ilinca Dumitrescu:

„V\ doresc mult\ s\n\tate!“
R. Chiru]\

© foto R. Chiru]\

„V\ doresc mult\ s\n\tate, doamn\, [i v\ a[tept\m la interviu,
c\ aici v\d c\ a]i putut veni“, i s-a adresat Adrian Iorgulescu
directoarei Muzeului „Enescu“. Ministrul a men]ionat c\, „la
proba scris\“ a concursului de evaluare, Ilinca Dumitrescu a
primit doar nota 4,75, cu mult sub limita minim\ de admitere, care
este media 8.
~n paralel, MCC a negat c\ verific\rile realizate la Muzeul
„George Enescu“ imediat ce acesta a reintrat `n subordinea ministerului au vizat-o `n special pe directoare. „Controlul a fost
unul administrativ, dispus la preluarea muzeului `n vederea configur\rii situa]iei actuale a acestuia, precum [i a stabilirii unui
plan de m\suri prin a c\ror aplicare s\ se determine o `mbun\t\]ire a activit\]ii.“ Ministerul afirm\ c\ respectivul control
a scos la iveal\ „serioase nereguli: func]ionarea nestatutar\ a
Consiliului de Administra]ie [i {tiin]ific, nerespectarea procedurilor legale privind achizi]iile publice [i, `n general, o proast\
administrare a patrimoniului cultural mobil de]inut de muzeu.
La acestea se adaug\ managementul defectuos care a atras dup\
sine [i sc\derea num\rului de vizitatori ai muzeului cu 25% `n
2006 fa]\ de anul precedent“.
Adrian Iorgulescu a sus]inut c\ UCMR are dreptul s\ foloseasc\ spa]iile pe care le ocup\ acum `n Palatul Cantacuzino,
mai ales c\ `n acest sens exist\ un contract `ntre UCMR [i
„Ministerul Culturii din 1990, semnat de Andrei Ple[u, prin
care i s-a dat, pentru 30 de ani, uzufructul acestei enorme investi]ii pe care a f\cut-o `n reabilitarea palatului, de peste
120.000 de dolari, o sum\ foarte mare la acea vreme. To]i banii compozitorilor s-au dus inclusiv `n refacerea Muzeului
«George Enescu». Pe de alt\ parte, Uniunea nu are surse de venit bugetare, este o uniune profesional\, asociativ\ [i are dreptul s\ foloseasc\ spa]iile a[a cum vrea“, a declarat ministrul.
Mai mult, acesta a precizat c\ `mp\r]irea spa]iilor `ntre UCMR
[i Muzeul „George Enescu“ s-a f\cut `nc\ din 1957, printr-un
act de `nchiriere. „~n 1990, c`nd s-a f\cut noul protocol, Uniunea a cedat spa]ii c\tre muzeu, [i nu invers“, a precizat Adrian
Iorgulescu.
Ministrul a afirmat c\ „abia acum, c`nd muzeul a revenit de
la Prim\ria Bucure[ti la MCC, se intr\ `n legalitate privind Palatul Cantacuzino. P`n\ acum, familia Cantacuzino ar fi putut
s\ ne atace `n justi]ie [i s\ pierdem muzeul, pentru c\ `n actul
de dona]ie al doamnei Maruca
Cantacuzino se precizeaz\ c\
dona]ia s-a f\cut c\tre Ministerul Culturii. Repunem acum acest palat `n legalitate“.
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Ilinca Dumitrescu [i Adrian Iorgulescu s-au aflat fa]\ `n fa]\ pe parcursul conferin]ei de pres\ av`nd ca tem\ [i scandalul legat
de Muzeul „George Enescu“, recent trecut `n patrimoniul Ministerului Culturii [i Cultelor

„Mi s-a c\utat nod `n papur\
pentru a fi `ndep\rtat\“
 Declar\ Ilinca Dumitrescu,
directorul Muzeului „George
Enescu“ din Bucure[ti
Interviu realizat de Emilia Chiscop
Cum s-a ajuns la acest conflict cu Uniunea Compozitorilor?

S-a ajuns chiar de la `nceput, ca s\ spun
a[a. Pentru c\ din 1991, c`nd s-a `ncheiat
acel contract `ntre Ministerul Culturii de atunci [i UCMR – `n lipsa unui director al
Muzeului Na]ional „George Enescu“, care
`nc\ nu era redeschis dup\ evenimentele din
1989 –, acesta punea foarte multe semne de
`ntrebare. Era un contract de `nchiriere pe
30 de ani, f\r\ nici un ban, cu spa]iile foarte ciudat `mp\r]ite, adic\ 90% din spa]ii reveneau UCMR, `n timp ce muzeul, proprietarul Palatului Cantacuzino, prin actul foarte clar de dona]ie f\cut de doamna Maruca
Cantacuzino, so]ia lui George Enescu, nu
avea dec`t 10%.
Eu am fost numit\ director al Muzeului
„Enescu“ `n 1994 [i `n to]i ace[ti 12 ani am
dus o lupt\ surd\, de multe ori diplomatic\,
de una singur\, `ncerc`nd cu toate mijloacele, cu mult\ bun\voin]\, pentru c\ s`ntem cu
to]ii `n lumea muzical\… Eu s`nt fata compozitorului Ion Dumitrescu, care a fost timp
de 25 de ani pre[edintele Uniunii Compozitorilor [i o personalitate recunoscut\, [i am
zis totdeauna c\ trebuie s\ fie o atmosfer\
bun\, pl\cut\ `n acest Palat, s\ slujesc muzica româneasc\ a[a cum am `nv\]at de la
tat\l meu. Dar administra]ia e administra]ie
[i regulile s`nt reguli. La un moment dat, nu
s-a mai putut, cu toat\ diploma]ia. Am ajuns la situa]ii absurde, noi neput`nd s\ facem, de exemplu, intabularea sau nemaiav`nd acces la intrarea prin spatele Palatului,
care a fost `nchis\ pentru a se face un restaurant cu teras\, ce func]ioneaz\ `ntr-o cl\dire a Palatului. Dup\ cum se [tie, Muzeul
„Enescu“ are, pe l`ng\ Palatul Cantacuzino,
`nc\ dou\ cl\diri din Parcul Palatului, una `n

care e Casa Memorial\ „George Enescu“ [i
cealalt\ – luat\ tot cu japca de Uniunea
Compozitorilor [i sub`nchiriat\ unui restaurant. S`nt absurdit\]i cu care noi ne-am
„obi[nuit“, dar care nu mai pot fi tolerate.
Cum de a r\bufnit conflictul tocmai
acum?

Momentul a venit `n aceast\ prim\var\, pe
1 aprilie, c`nd am fost atacat\ cu brutalitate
de actualul ministru al Culturii.
~n ce mod?

Patru ani, noi am func]ionat ca institu]ie
descentralizat\, sub tutela Prim\riei [i Consiliului General al municipiului Bucure[ti.
A fost acel val de descentraliz\ri pe care noi
nu l-am `n]eles poate la `nceput, dar pot s\
v\ spun c\ a fost o perioad\ foarte bun\ `n
activitatea muzeului, nu s-a amestecat nimeni `n proiectele noastre, am fost tutela]i
din punct de vedere financiar foarte bine. ~n
momentul `n care domnul Adrian Iorgulescu,
fost pre[edinte al UCMR, a devenit ministru al Culturii, primul s\u g`nd a fost de a
readuce Muzeul „Enescu“ sub autoritatea
ministerului. Multora li s-a p\rut ciudat
acest lucru, re]in c\ [i domnul Markó Béla
atr\gea aten]ia `n pres\ asupra acestei m\suri
ciudate. Eu nu am putut riposta imediat, `ntruc`t `n actul de dona]ie exist\ o clauz\ – cum
era `n anii ’50-’60, c`nd nu puteai dona o
proprietate celui c\ruia doreai, trebuia s\ o
donezi `nt`i statului – prin care doamna
Cantacuzino cerea astfel s\ se realizeze aceast\ dona]ie sub tutela Comitetului de Stat
pentru Cultur\ [i Art\, fostul Minister al
Culturii. Dar dona]ia e f\cut\ clar pentru a
se organiza un muzeu `n memoria so]ului ei,
muzeu care s\ nu fie niciodat\ deranjat de
nimeni [i nimic `n menirea sa. Dona]ia e
f\cut\ la Baar, `n Elve]ia, motiv pentru care
actele nu au putut s\ dispar\, iar noi s`ntem
bine plasa]i `n legalitate. Dar din cauza
clauzei amintite, anul trecut nu am putut s\
spun c\ nu e legal\ revenirea noastr\ la minister [i nici nu mi-am dat seama de masca-

rada ce se va petrece `n prim\vara acestui
an, am crezut c\ totul va fi corect [i transparent. {i iat\ c\, la 1 aprilie 2006, printr-o
hot\r`re, am fost readu[i oficial la MCC.
Imediat a pornit o urgie `mpotriva noastr\.
A fost trimis la Muzeu un control pe care eu
l-am considerat la `nceput absolut normal.
Ulterior l-a]i considerat `ns\ `ndreptat
`mpotriva dvs.

Exact, parc\ m\ vedeam `n povestirile tat\lui meu, `n anii ’50. Cei ce controlau, `nregistrau [i filmau pe ascuns colegi din muzeu, s-au luat note informative, dela]iuni ale
unor oameni de la paz\... S-a `ncercat prin
tehnici de manipulare, dezinformare, pe care
le cunoa[tem cu to]ii, crearea unei atmosfere
de dezbinare care nu a fost niciodat\ `n institu]ia noastr\.
Crede]i c\ ministrul Iorgulescu
urm\re[te `ndep\rtarea dvs. de la conducerea muzeului?

Bine`n]eles. Dar controlul MCC nu a putut
g\si nimic spectaculos, iar noi am ie[it cu
fruntea sus. Singurele lucruri ce mi s-au imputat au fost legate de muzeu, c\ este prea
mic (!) [i c\ e `nvechit, cu foi `nvechite, lucru hilar: av`nd `n vedere c\ avem aici manuscrisele lui Enescu [i copii de pe fotografii, cum ar putea fi altfel? Mi s-a c\utat nod
`n papur\ pentru a fi `ndep\rtat\ pentru c\,
v\ repet, am ]inut piept acestor atacuri din
partea UCMR, care a sub`nchiriat aproape
tot Palatul. Exist\ acel restaurant, s`nt `nchiriate etajele I [i II, unde noi nici nu putem intra, nici nu [tim ce firme s`nt. Iar
acum am aflat c\ `n subsolul Palatului Mare
se face un bar sau un bistro.
~n acela[i timp, a]i putea fi [i dvs. suspectat\ c\ a]i avea anumite interese,
c\ a]i urm\ri s\ v\ p\stra]i func]ia la
Muzeul „Enescu“, pe care o de]ine]i de
12 ani…

Eu nu ]in la func]ia mea, ci la ceea ce am
realizat `n acest Palat. Eu am redeschis, `n

mai 1995, la un an de la numirea mea, expozi]ia ce a fost `nchis\ ani de zile. A fost o
lupt\ cu av`nt artistic, un fel de romantism.
Apoi, am avut ideea de a organiza aici o stagiune de evenimente culturale muzicale,
foarte potrivit\ `n acest Palat splendid, o
construc]ie luxoas\, de elit\ a Bucure[tiului,
care are `n mijloc o sal\ foarte frumoas\, cu
picturi de G.D. Mirea [i Costin Petrescu.
Deci am reu[it s\ deschid Palatul pentru public, cum se f\cea la `nceputul secolului trecut, cu tradi]ionalele serate. Dar salariul primit de mine aici e modic fa]\ de salariile altor colegi directori [i arti[ti.
Mul]i colegi m-au `ntrebat de ce-mi
pierd timpul `n muzeografie, c`nd a[ putea
s\ c`nt, iar eu le-am r\spuns c\ acest muzeu
e ca un copil al meu, c\ruia i se face o nedreptate foarte mare. Sigur, se poate pune `ntrebarea ce ar face Muzeul „Enescu“ cu toate aceste spa]ii, acum de]inute de UCMR?
Ei bine, `n primul r`nd, a[ deschide parterul, care e o splendoare – acolo e biblioteca
Nababului Cantacuzino, sufrageria, celebrul vitraliu cu p\uni, Aula –, [i ar fi un fel
de muzeu dedicat lui Enescu, dar [i Cantacuzinilor, care au ctitorit aceast\ cas\. Dreptatea e dreptate, proprietarul trebuie s\ aib\
dreptul la proprietatea sa [i apoi decide ce
va face cu ea.
Totu[i, nu `n]eleg de ce aceast\
situa]ie a explodat acum, `n timpul lui
Adrian Iorgulescu, de[i situa]ia Muzeului „Enescu“ e astfel de 15 ani de zile.

{tiu c\ se dore[te o reorganizare a `ntregului Palat, `ns\ nu am detalii. Exist\ ni[te
fonduri europene, 12 milioane de euro, e
foarte bine c\ s`nt, `ns\ dorim s\ [tim [i noi
pentru ce. Eu am cerut s\ fie renovat\ Casa
Memorial\ „Enescu“, de exemplu…
Dar ave]i informa]ii c\ s-ar urm\ri investirea acestor fonduri `n scopuri mai
pu]in legitime?

Nu pot s\ m\ pronun], e de datoria conducerii ministerului s\ explice. C`nd vorbesc
de Ministerul Culturii, nu m\ refer la o
`ntreag\ institu]ie, unde s`nt [i oameni cumsecade, valoro[i. Acela[i lucru `l spun [i despre UCMR, unde 99% s`nt oameni admirabili. E vorba despre conducerea acestor
institu]ii.
Spunea]i `ns\ mai devreme c\ ave]i informa]ii despre o posibil\ reorganizare
a Palatului. Ce s-ar urm\ri mai exact?

Probabil, scoaterea muzeului din spa]iile actuale – de[i dona]ia e foarte clar\ [i nu v\d
cum s-ar putea face acest lucru. Dar vede]i,
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Sala Palatului, ref\cut\
pentru Festivalul
„George Enescu“
Viitorul director artistic al Festivalului [i Concursului
Interna]ional „George Enescu“ din 2007 [i 2009 va fi tot
Ioan Holender, directorul Operei de Stat din Viena.
R. Chiru]\

`ntotdeauna Muzeul „Enescu“ a deranjat
Uniunea Compozitorilor.
De ce?

Pentru c\ nu am fost un om docil [i, `n momentul c`nd v\d o nedreptate, nu pot asista
pasiv la ea. Am fost `n multe jurii muzicale
[i `ntotdeauna mi-am spus p\rerea.
Adic\ sugera]i faptul c\ a]i deranjat
astfel anumite persoane din UCMR?

P\i, `ntotdeauna, dac\ nu e[ti docil, po]i s\
deranjezi. Iar aici sigur am deranjat. {i pe
actualul pre[edinte al Uniunii Compozitorilor, domnul Octavian Laz\r Cozma. Nu [tiu
dac\ `n]elege]i exact la ce m\ refer, s`nte]i
un om t`n\r. Vede]i, uniunile de crea]ie au
avut un rol foarte important `n anii comuni[ti, de pav\z\ `ntre arti[ti [i puterea de
atunci, rolul era benefic.
Ei, acum ace[ti oameni mai `n v`rst\,
printre care se reg\se[te [i domnul Octavian
Laz\r Cozma, dar [i al]i oameni foarte onorabili, au senza]ia c\ Uniunea Compozitorilor
`[i p\streaz\ acest rol [i c\ trebuie s\ `l p\streze pe vecie. V\ dau un exemplu. Exist\
aceste comisii de Muzic\ simfonic\, Muzicologie, Fanfar\ etc., `n care se judec\ lucr\rile celorlal]i colegi. E ca [i cum a[ veni
eu s\ c`nt la pian, o comisie m-ar judeca [i
ar decide dac\ s\ apar sau nu pe scena Ateneului. A[a ceva nic\ieri `n lume nu se mai
petrece. Cine are succes are succes! Judec\torul este publicul.

Exist\ o inadaptare a Uniunii la regulile pie]ei libere a valorilor,
concuren]ei…

Da, e absurd. E ca [i cum dvs., ca jurnalist\, nu a]i putea scrie sau lua acest interviu dec`t dac\ a]i fi `n prealabil supervizat\
de o comisie de oameni mai `n v`rst\. UCMR
a r\mas cu aceast\ mentalitate de st\p`ni
peste lumea muzical\. Dar nu se mai poate.
Eu m-am luptat cu diploma]ie, nu `mi plac
scandalurile, dar nici nu pot accepta lucrurile incorecte. Iar conflictul actual are dou\
componente. Una cu Palatul Cantacuzino [i
a doua e nedreptatea fa]\ de mine. Am v\zut
un r\spuns hilar al domnului ministru Iorgulescu, care mi-a fost coleg `n Liceul de
Muzic\, c\ nu am fost `n stare s\ `mi fac un
proiect de management, c\ am luat o not\
a[a de mic\ `nc`t, chiar dac\ a[ primi la interviu nota 15, tot nu a[ putea r\m`ne director.
~n momentul de fa]\ s`nte]i `nc\ director…

Da, pentru c\ nu m-am prezentat la interviu. {i chiar v\ rog, dac\ se poate, s\ face]i
public c\ eu doresc s\-mi sus]in proiectul
printr-un interviu deschis publicului [i presei: s\ vin\ jurnali[ti, muzicieni, cine dore[te, iar eu s\-mi prezint proiectele. ~n momentul `n care s-a creat aceast\ situa]ie incorect\, nu m\ tem. Am dat zeci de examene `n via]a mea, pe care le-am luat cu nota
maxim\. Dar m\ tem de m\g\rii, incorectitudini [i m`r[\vii.

„Una dintre cererile mele exprese pentru a accepta s\ m\
ocup din nou de acest eveniment a fost s\ mi se garanteze
c\ tot eu `l voi conduce [i peste dou\ edi]ii. E o continuitate
fireasc\, practicat\ `n Occident, care asigur\ o bun\ desf\[urare a festivalului“, a sus]inut Ioan Holender. Anul trecut,
acesta anun]a c\ nu mai dore[te s\ conduc\ manifestarea,
nemul]umit de condi]iile `n care s-a desf\[urat p`n\ atunci.
Ioan Holender a precizat c\ cea de-a doua cerin]\ a privit
refacerea acusticii S\lii Palatului. Fapt ce va fi de asemenea
`ndeplinit, conform declara]iilor ministrului Adrian Iorgulescu.
„Sala Palatului urmeaz\ s\ fie trecut\, printr-o hot\r`re de
guvern, din administrarea RAPPS `n cea a MCC. Am avut o
`nt`lnire cu arhitec]i, cu primarul sectorului 1 [i acusticieni
pentru a propune remodelarea s\lii, pentru a-i asigura o acustic\ performant\“, a precizat ministrul, care a ad\ugat c\
vor fi adu[i cei mai buni acusticieni din Europa. „Pe baza
calculelor f\cute, am stabilit c\ sala respectiv\ va putea s\
ajung\ la parametrii unei s\li de concerte din Occident. Am
primit din partea Guvernului dou\ milioane de euro pentru
reabilitare. Este vorba despre aducerea mai `n fa]\ a scenei, pentru a apropia orchestra de public, de un sistem de
`ngustare a s\lii [i de panotare `n spate ca s\ nu mai fug\
sunetul, refacerea plafonului cu fibr\ de sticl\. ~n plus, se va
face un perete desp\r]itor glisant `ntre etaj [i parter“, a explicat Adrian Iorgulescu. Acesta a spus c\ sala va avea 2.600
de locuri, cu peretele desp\r]itor activ, [i peste 4.000 de locuri cu peretele retras.
Pe de alt\ parte, Adrian Iorgulescu a men]ionat c\ a fost
creat\ o nou\ structur\ a festivalului, un comitet format din
[apte persoane, „muzicieni, dirijori, cronicari, oameni cu experien]\ `n domeniu“, care se vor ocupa de zona artistic\, [i
o structur\ format\ tot din [apte membri care se va ocupa
de aspectele de natur\ pur administrativ\, condus\ de un
secretar de stat. „~ntre cele dou\ structuri urmeaz\ s\ se
plaseze suveran directorul Ioan Holender“, a ad\ugat ministrul. Acesta a precizat c\ tot Artexim se va ocupa [i „de toate aspectele de natur\ impresarial\ necesare la organizarea
oric\rui festival“.

Ministerul [i Uniunea nu pot fi delimitate
Cum vede]i rezolvarea problemei?

~n primul r`nd, terminarea acestei mascarade cu contractul de

management [i cu interviul printr-o prob\ public\ – am f\cut `n
acest sens o contesta]ie care mi-a
fost respins\ de domnul Iorgulescu, dar voi mai face. C`t prive[te a doua parte a problemei,
e mult mai ad`nc\ [i probabil se
va rezolva `n justi]ie.
Ve]i ac]iona `n instan]\ Ministerul Culturii?

Da, `ns\ depinde ce atitudine va
lua MCC.

© foto R. Chiru]\

Ve]i ac]iona `n instan]\ MCC
sau UCMR?

Domnul Iorgulescu e [i ministru
[i a fost [i pre[edinte al Uniunii,
deci leg\tura e at`t de str`ns\ c\
nu mai po]i delimita aceste institu]ii. Dac\ acestea vor reveni la
o atitudine transparent\, conflictul se va dezamorsa.

Dar ce `nseamn\ concret o
solu]ie convenabil\ pentru
dvs.?

~n primul r`nd, acceptarea realit\]ii c\ Muzeul „Enescu“ e proprietarul Palatului Cantacuzino.
S\ se anuleze contractul din
1991?

Fire[te – [i s\ se respecte actul
de dona]ie. Doresc o rediscutare
a contractului cu UCMR, ce s-a
`ncheiat `n 1991 f\r\ prezen]a
unui director al Muzeului „Enescu“, pentru c\ acesta nici nu
exista. Un am\nunt pe care nu
l-am men]ionat `n acest context
se refer\ la prezen]a nepoatei
doamnei Maruca Cantacuzino,
doamna Maria Ioana Cantacuzino, adic\ scriitoarea Oana Orlea, care tr\ie[te la Paris [i are
un cuv`nt de spus. Mo[tenitorii

au dreptul s\ intervin\ dac\ actul de dona]ie nu e respectat. Eu
nu doresc ca Uniunea s\ dispar\
de acolo [i s\ nu mai aib\ loc
unde s\ ]in\ o [edin]\. Cum a[
fi dorit ca `n Palat s\ aib\ loc [i
Organiza]ia Interpre]ilor Muzicali, care nu are nici un spa]iu.
Dac\ a[ r\m`ne director [i situa]ia ar fi clarificat\, ar exista
o complet alt\ `mp\r]ire a Palatului, la modul legal, astfel `nc`t
[i aceste uniuni s\ aib\ sediile
lor. Dar, ca `n toat\ lumea democratic\, o organiza]ie non-guvernamental\ ar avea 3-4-5 `nc\peri, nu un Palat `ntreg! Un
Palat care e pe lista monumentelor istorice trebuie deschis publicului, nu s\ stea trei func]ionari `ntr-un etaj `ntreg! Sigur,
problemele s`nt de durat\, trebuie discutate `n complexitatea
lor, dar dreptatea e dreptate.

Ioan Holender a declarat c\ dore[te ca festivalul de anul
viitor s\ se axeze pe crea]ia contemporan\, „din timpurile
noastre“, [i pe promovarea unor compozitori str\ini [i
muzicieni români cunoscu]i peste hotare, dar necunoscu]i
`n România. De asemenea, acesta a ad\ugat c\ festivalul
se va desf\[ura [i `n ]ar\, dar spre deosebire de anii
trecu]i [i la Sibiu [i Bra[ov.
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Partea a doua a dosarului

Hai cu maneaua!

Cum s\ purific\m România? Cum s-o
readucem la adev\ratele valori tradi]ionale?
Cum eradic\m prostia? ~ntreb\ri care sun\
cunoscut, dar ne vine greu s\ ne amintim de
unde. Cu arme de genul virusului antimanele,
cu stenciluri care instig\ la violen]\ („Moarte
manelelor“, po]i citi pe zidurile Bucure[tilor, `n
timp ce, `n Timi[oara, Eminescu strig\ de pe
afi[e: „Ne-am s\turat de voi!“), cu rezerva]ii
culturale [i festivaluri antimanele, cu proiecte
de proiecte de lege [i, mai nou, cu marketing
viral.
„Români, s\ d\m Mozart la tot cartieru“ e
cea mai recent\ ini]iativ\ de acest gen, pornit\
de c`]iva b\ie]a[i din Timi[oara care, ultragia]i
de nivelul de incultur\ al cona]ionalilor lor,
[i-au propus cur\]area societ\]ii române[ti de
manele prin muzic\ clasic\ ascultat\ cu
volumul la maxim. {i au dat drumul pe net
unui text care se `ncheie exploziv: „Dac\ nu
reu[im s\-i cumin]im prin muzic\ simfonic\,
s\ `ncerc\m prin `nfometare“. Un neonazism
c\ldicel [i amuzant, teribilism de liceeni, am
putea spune, [i am trece mai departe...
Cine scrie `n
acest dosar?
Cosmin Manolache,
Ciprian Voicil\,
Monica Purc\rea.

Am femeie-adev\rat\…
Monica Purc\rea, masterand\
Antropologie – SNSPA
~ntr-un mediu cultural [i mai ales
etnic destul de diversificat precum cel
din România, explozia manelei `mpreun\ cu imaginile afi[ate, [abloanele [i experien]ele pe care le implic\ au afectat aproape `ntreaga scen\ social\. {tim cu to]ii c\ unul dintre pattern-urile valorizate excesiv
de maneli[ti este cel al femeii. Femeia este, probabil, o prezen]\ semnificativ\ `n manele [i mai ales `n
perform\rile televizate ale acestora,
unde apare ca dansatoare, model [i,
c`teodat\, ca interpret\. Iar cum lumea manelei este dominat\ `n mare
parte de b\rba]i, m\ `ntreb ce loc
ocup\ femeia `n imaginarul manelist? La o simpl\ analiz\, se pot identifica dou\ modele de reprezentare a acesteia: femeia v\zut\ ca obiect al pl\cerii (femeia depravat\,
t`rfa, femeia dorit\ exclusiv `n vederea actului sexual) [i femeia din
cadrul familiei (`n rolul so]iei iubitoare – c`teodat\ tr\d\toare – sau al
mamei divinizate).
„Pentru cine, pentru cine m-am
otr\vit cu pastile?
L`ng\ cine, l`ng\ cine, l`ng\ o t`rf\
ca tine.“ (A-Tentat – L`ng\ cine)

Dosar realizat de
Cristi Neagoe
(cristineagoe@
gmail.com)
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„Fetele din România le place
manel\ria
Bag\ mare din popou, le-a apucat
nebunia“ (Florin Pe[te – Fetele
din România)
~n cea mai mare parte, imaginea femeii care apare `n textul manelelor
este unidimensional\, reduc`ndu-se,

`n cazul clipurilor TV, la elementul
decorativ – dansatoarea lasciv\ care
serve[te drept obiect al satisfacerii
dorin]ei sexuale masculine [i al statutului social dat de num\rul femeilor „avute“.
Ca produs cultural `n care b\rbatul are rolul principal, maneaua reflect\ felul `n care genul [i statusul
continu\ s\ constr`ng\ [i s\ limiteze
clasa femeii maneliste. Maneaua abordeaz\ imagini ce reflect\ contextul social `n care tr\iesc acestea
[i reproduce imaginile controlate ale
acestora. ~nregistr\rile video, ca [i
textele manelei pot diviniza trupul
femeii sau pot construi diferite stereotipuri ale dec\derii acestuia. Prezen]a sponsorului masculin `n clipuri [i focusarea textelor, clipurilor
pe teme ce ]in de consuma]ia evident\ [i romantism pun `n eviden]\
tipurile de constr`ngere social\ pe
care le `nfrunt\ femeia ca protagonist al manelei. Primul mod prin
care constr`ngerea social\ iese la iveal\ este prin accentuarea corpului,
[i nu a personalit\]ii. ~n ceea ce prive[te atrac]ia fizic\, manelista nu
`ndepline[te neap\rat cerin]ele rigide
ale modelului actual de frumuse]e, ci
este cu preponderen]\ femeia voluptoas\. Dansatoarele care `nso]esc interpre]ii de manele s`nt femei tinere, sumar `mbr\cate, ale c\ror p\r]i
din trup – s`nii, buricul [i fesele –
s`nt puternic scoase `n eviden]\. }inuta sumar\ a acestora nu poate s\ ne
sugereze dec`t o anume disponibilitate concupiscent\. Imaginea manelistei are pronun]ate caracteristici de
stereotip: lipsa de varietate a trupu-

rilor (greutate, `n\l]ime), uniformitatea performance-ului, ]inuta, toate
construite `n vederea satisfacerii dorin]ei sexuale masculine.
De asemenea, femeile `ns\rcinate [i mamele, ca [i femeile peste 30
de ani nu apar `n clipuri, `nt\rind
ideea c\ doar femeile identificate
ca disponibile sexual s`nt dorite [i
acceptate. ~n ceea ce prive[te textele,
femeia `n ipostaz\ de mam\ are c`teva ocuren]e, `ns\ [i aici ea este folosit\ `n scopul ob]inerii de compasiune din partea poli]iei care urmeaz\ s\-l aresteze pe fiul vinovat.
„Sta]i masca]ilor, nu v\ alarma]i,
Nu vreau pe mama mea
s\ o speria]i,
L\sa]i-m\ un pic s\ `i s\rut m`na,
Unde voi m\ duce]i `mi va fi
dor de ea.“ (Liviu Gu]\ – Uite,
mam\, vin masca]ii)
Imaginea femeii `n rolul nevestei o
`nf\]i[eaz\ pe aceasta `ntr-o ipostaz\ docil\ `n care ea devine elementul ce perturb\ eventualele rela]ii extraconjugale ale so]ului.
„Da, da, da, o noapte
cu tine-a[ sta
Dar m-a[teapt\ nevasta…
R\u m\ ceart\ nevasta
Numai din cauza ta.“
(Liviu Norocel – Gagico,
ascult\ bine)

Un paradis destinat
exclusiv b\rba]ilor
Reprezentarea libidinal\ a manelistei submineaz\ puterea [i legitimitatea rolului ei social. Dat fiind c\
func]ia ei se reduce `n primul r`nd la
sex, ea nu este luat\ `n serios. ~n lumea manelei, legitimitatea apar]ine

`n exclusivitate b\rbatului. Ca rezultat, cele c`teva interprete de manele s`nt lansate [i prezentate publicului sub obl\duirea unor „sponsorib\rba]i“. Se poate observa `n astfel
de cazuri c\ sponsorul are `nt`ietate,
preia rolul principal, ridic`ndu-se de
multe ori deasupra interpretei ca importan]\, devenind adev\ratul star.
Femeile nu s`nt considerate apte `n
acest domeniu f\r\ asisten]\ din
partea unui b\rbat, iar colaborarea
apare ca un aspect important `n lansarea [i sus]inerea carierei manelistelor.
Manelele propun un paradis destinat exclusiv b\rba]ilor. Astfel, femeile care fac obiectul manelelor
trebuie s\ se conformeze imaginarului masculin care le dore[te `n acela[i timp supuse [i t`rfe, dominate
[i dominatoare. Construc]ia unui univers manelist masculin conduce,
cu preponderen]\, la asocierea culturii manelelor cu elementul viril.
~n industria manelelor exist\ o cerere de trupuri, mai exact de trupuri de femei pentru a stimula consumul. Femeia r\m`ne obiectul dorin]ei sexuale, elementul ce stimuleaz\ consumul („Tu m\ vrei pentru o via]\ / Eu te vreau doar p`n\
diminea]\. / Tu vrei s\ r\m`n cu tine, / Eu vreau doar o noapte de iubire“ – Adrian Minune, Doar o
noapte) [i, mai rar, obiectul exalt\rii sentimentale atunci c`nd este
vorba despre so]ie sau despre mam\. Este greu de spus dac\ asta indic\ tendin]a c\tre compromis, capitulare sau `mpotrivire din partea
acesteia. At`t timp c`t manelista `[i
asum\ de bun\voie aceast\ pozi]ie
dezavantajoas\, comentariile s`nt de
prisos.

prob\ scris\

Scoate românul din tine!
Amintiri din adolescen]\. ~n anii ’80, `n or\[elele de
provincie d\deai mai greu de muzica a[a-zis bun\.
Poate c\ omul nou se conturase, crescuse [i trebuia
creat\ o muzic\ pe m\sur\. Ori poate c\ fuseser\
uita]i anii ’70, considera]i de at`]ia drept perioada
de maxim\ deschidere `n cei 40 de ani de regim
comunist. Cum la fel de probabil este ca ambele
r\spunsuri s\ interfereze sau s\ existe altele mai
nuan]ate. Din anii ’80 `mi amintesc pu]inele repere
muzicale. Revista „Flac\ra“ publica reportaje de la
concertele Cenaclului. Cifre aiuritoare, lumea se
c\lca `n picioare, era avid\ de spectacol, turneele

Cosmin Manolache
~n rest, speran]a ne-o puneam `n
cei care vizitau URSS-ul, Bulgaria, Polonia, Ungaria, RDG-ul.
Se-ntorceau de multe ori [i cu
discuri, printre cele mai frecvente fiind cele cu Modern Talking,
CC Catch, Michael Jackson sau
Madonna. Totu[i, recordul `l b\teau nem]ii de la Modern Talking.
Se crease o isterie alternativ\ la
pu]inele spectacole pe care le aveam `n Mizil. Era muzica de
chef, de reuniune. Dar cum chefurile sau reuniunile erau [i ele
destul de rare, muzica de ambient a anilor ’80, mai precis a celei de-a doua jum\t\]i a perioadei, provenea dintr-un soi de
underground. Evident, nu intr\
`n discu]ie toate nuan]ele under-

acopereau `ntreaga ]ar\ [i sperai, ba nu, erai sigur
c\ vor sosi [i `n or\[elul t\u. I-am v\zut de dou\
ori, prima dat\ pe stadion, apoi la casa de cultur\.
Libertate cu voie de la st\p`nire. Era de ajuns, era
`mb\t\tor. ~ntrebarea pe care mi-o pun acum este
de ce adun\tura aia de c`nt\re]i, de super-talente?
~n Occident, pe pia]a liber\ a spectacolului, b\nuiesc
c\ `n afara unor festivaluri consacrate, show-urile
erau asigurate de un singur nume, eventual dou\,
puternice. L\l\iala lui P\unescu aduna poate 30 de
nume, dac\ nu [i mai [i. Phoenix-ul se dusese,
Sfinx-ul asemenea, for]a se dilua, era controlabil\.

ground-lui, dar contextul `n care
a ap\rut muzica celor de la Azur
trimite spre c`teva puncte de
convergen]\. Nu prea se [tia de
unde s`nt indivizii care c`ntau
„Prin]i[orul meu“. Circulau casete cu piese aiurea, p\reau `nregistrate oriunde, numai `ntr-un
studio profesionist nu. Unde mai
pui c\ nu oricine avea casetofon.
Trebuia s\ fi f\cut o excursie sau
s\ fi lucrat afar\ ca s\ ai `n cas\
a[a ceva. Apoi, ap\reau tot felul
de legende. Cum c\ solistul ar fi
murit ori c\ a fost arestat, lucruri de felul celor care fac s\
creasc\ faima forma]iei.

Muzica celor de la Azur,
prizat\ de ]\ranii deveni]i
or\[eni
S`nt convins c\ ceea ce-mi amintesc, ce-am tr\it eu, este un
caz particular, unul dintre multele posibile dac\ discut\m despre ce muzic\ se asculta `n anii
’80. Cred `ns\ c\ amestecurile
de tipul Cenaclul Flac\ra / Modern Talking / Azur au existat

[i-n alte istorii personale. {i mai
cred c\ anii ’80 nu mi se par a
fi o perioad\ foarte fast\ pentru
muzica pop, mai precis, nu o
perioad\ cap de linie. ~n afara
c`torva cazuri, s\ le zicem exponen]iale, gen Michael Jackson,
Duran Duran sau Depeche Mode, care mai degrab\ anticipeaz\
explozia de dup\ 1990, peisajul
mi se pare unul care a[teapt\, care preg\te[te, care experimenteaz\. Dintr-un asemenea context cred c\ s-au ivit manelele
nou\zeciste. Dintr-o c\utare poate disperat\, generat\ de o lips\
acut\ de muzic\. Muzica celor
de la Azur nu m\ surprinde. Era
prizat\ la greu de ]\ranii deveni]i or\[eni. Este o muzic\ hibrid\, ap\rut\ poate [i din necredibilitatea muzicii populare
prezentat\ invariabil `n atmosfera de rezerva]ie natural\ a
„Tezaurului folcloric“, ori adus\ `n concurs la „Floarea din
gr\din\“ sau la „C`ntarea României“. Muzica de la Azur l\sa
impresia c\ este una cu-adev\rat
acceptat\ de oamenii simpli, de
muncitorii doritori de emanci-

pare (exista [i o melodie, „S-a emancipat ]\ranu’“, plasat\ tot pe
intervalul ocupat de Azur).

Hip-hop-ul a luat
culori locale
Au venit anii ’90. Au ap\rut
muzici de toate felurile. Muzica
u[oar\ a p\lit repede, cum a ap\rut concuren]a videoclipurilor
difuzate destul de timid la `nceput. Au trecut modele, rap-ul
a prins repede la public, dar f\r\ a injecta vigoare `n muzica
autohton\. A trebuit s\ r\zbat\
hip-hop-ul, care `n cele din urm\ a luat culori locale. Din toat\
aceast\ tatonare, c\utare de identitate (muzical\), Azur-ul, Generic-ul, Fra]ii Pe[te sau Naste
din Berceni au fost devansa]i de
noul val, al celor care asimilaser\
`nceputurile noii muzici populare. Muzica nun]ilor de cartier a
devenit treptat muzic\ de scen\,
de petreceri private, cu VIP-uri,
nu glum\. O adev\rat\ cucerire
a spa]iului, viguroas\, pentru c\
s-a impus `nso]it\ de un mod de
via]\, de o coeren]\ evident\. O
aren\ a unor galactici, prezen]i
mai mereu `mpreun\ pe afi[ele
spectacolelor, o punere laolalt\
ca la Cenaclul de alt\dat\. Nu
discut fenomenul din punct de
vedere estetic, pentru c\ nu este
loc de subiectivit\]i. Pentru c\
a[ diminua adev\rul gol-golu],
faptul social total, cum le place
antropologilor s\ spun\. ~n fine,
cred c\ este o impruden]\, dac\
nu cumva o gre[eal\ de-a dreptul, s\ spui c\ manelele s`nt mi-

Lui Adrian `i plac numai femeile `nalte
L-am ales pe Adrian Copilul Minune
ca `ntruchipare paradigmatic\
a c`nt\re]ului de manele pentru c\
`ntr-o ierarhie a genului ocup\ primul
loc. Voi porni `n circumscrierea
personajului de la textul (auto)biografic
pe care `l g\sim pe site-ul s\u,
www.minune.tk. ~l redau `n `ntregime.

Ciprian Voicil\
„Adrian Copilul Minune, pe numele
s\u adev\rat Adrian Simionescu, este
la doar 26 de ani regele ne`ncoronat al
manelelor din România. O fire nonconformist\, f\r\ figuri de mare vedet\ (de
remarcat afirma]ia f\cut\ `n cadrul emisiunii Marius Tuc\ Show, c\ lui `i
plac doar femeile `nalte), c`nt\ acest gen
de muzic\ de mai bine de un deceniu,
perioad\ `n care a colaborat cu toate numele mari ale genului, recunoscut fiind
pentru vocea sa t`nguitoare, de o tonalitate deosebit\. Chiar dac\ acum am `nceput s\ c`nt pop [i house, dragostea
mea r\m`ne maneaua. ~mi amintesc c\
`n primul an de [coal\ c`ntam Magdaleno, fii cuminte, e[ti fata lui Kunta Kinte.
La mine baza o reprezint\ nun]ile. Uneori, eu [i Vali (Vijelie) c`nt\m la c`te
trei petreceri `ntr-o noapte. De cur`nd
am fost la Marriott, acolo unde vine numai lume sub]ire. Femei a c\ror coafur\ cost\ 500 de parai. Iar toaletele lor [i
ale `nso]itorilor, c`teva mii[oare. Ne-au
dat bac[i[ numai `n valut\. A fost mi[to
de tot. Erau o groaz\ de VIP-uri. C`nd
s`nt mai mul]i, nu se jeneaz\ s\ joace pe

ritm de manea. Atunci c`nd e doar unul, vine [i-]i [opte[te la ureche s\ nu-l
strigi pe nume. Pentru ace[tia maneaua
e ca o amant\. O iubesc cu patim\, pe
ascuns, `ns\ n-o scot `n lume, de ru[ine“. ~n privin]a raporturilor cu partenerii, Adrian ]ine s\ precizeze: «~l iubesc pe Costi Ioni]\ [i pe b\ie]ii de la
L.A. Ne dator\m multe unii altora». De
altfel, Adrian a devenit cunoscut publicului larg tocmai prin apari]ia albumelor F\r\ concuren]\ [i Autoconcuren]\
realizate al\turi de Costi, la vremea aceea proasp\t desp\r]it de Valahia. De
la 12 decembrie 1997, este tat\l unei feti]e pe numele ei Silvia Claudia, alintat\ cum altfel dec`t «Prin]esa». Ceva ce
p\rea de neconceput s-a consemnat `n
cadrul concertului sus]inut pe data de 1
aprilie la Sala Palatului, unde al\turi de
c`nt\rea]a de operet\ Daniela Vl\descu
a interpretat piesa „Caruso“. O alt\ dovad\ a incontestabilului s\u talent este
[i faptul c\ `n cur`nd vom vedea manele
p`n\ [i pe MTV, evenimentul fiind prev\zut pentru toamna acestui an. P`n\ atunci `l pute]i vedea `n spectacole, ca
invitat la diverse emisiuni, al\turi de
Costi `n videoclipul «Of, via]a mea» sau
live, bine`n]eles, dac\ ave]i 40 de milioane.“

dosar

c\: 1. fiind un „copil minune“, este precoce („la doar 26 de ani, regele ne`ncoronat al manelelor din România“); 2.
este non-conformist, lipsit de morga inerent\ statutului de vedet\; 3. accept\
alteritatea (de[i este mic de `n\l]ime, `i
plac numai femeile `nalte); 4. este perseverent („c`nt\ acest gen de muzic\
«manele» de mai bine de un deceniu“);
5. este recunoscut de colegii de breasl\
(„a colaborat cu toate numele mari ale
genului“); 6. [i-a dovedit performan]a
`n performarea altor genuri muzicale
(pop, jazz, house); 7. este solicitat asiduu de consumatori („Uneori, eu [i
Vali [Vijelie] c`nt\m la c`te trei petreceri
`ntr-o noapte“); 8. are acces `n „lumea
bun\“ („De cur`nd am fost la Marriott,
acolo unde vine numai lume sub]ire. Erau o groaz\ de VIP-uri.“); 9. se bu-

zerie, kitsch, acultura]ie. M\car
pentru c\ un fenomen real nu se
judec\ `n astfel de termeni.
Mai productive mi se par discu]iile care plasez\ manelele `n
zonele de disput\ ale identit\]ii.
A se `n]elege aici c\ e vorba [i
despre mult `ntoarsa pe toate fe]ele identitate na]ional\. {tiu c\
[i bulgarii au o muzic\ asem\n\toare, c\ la s`rbi exist\ turbofolk-ul. C`nd se spune: Maneaua
e muzica românului ori Nu-i m`ncare ca sarmaua, nici muzic\ ca
maneaua!; c`nd imnul României este manelizat, melodia original\ fiind compus\ de Anton
Pann, unul care printre altele a

cur\ de o recunoa[tere tacit\ `n r`ndul
VIP-urilor; 10. `ntr-o lume dominat\ de
spiritul competitiv, Adrian fraternizeaz\ cu concuren]a – a devenit cunoscut
prin apari]ia albumelor F\r\ concuren]\
[i Autoconcuren]\); 11. este familist, un
spirit conservator; 12. este recunoscut
de „elita cultural\“ (a c`ntat „`n cadrul
concertului sus]inut pe data de 1 aprilie
la Sala Palatului, unde a interpretat piesa Caruso al\turi de c`nt\rea]a de operet\ Daniela Vl\descu“).
Dincolo de erorile amuzante de genul „O alt\ dovad\ a incontestabilului
s\u talent este [i faptul c\ `n cur`nd vom
vedea manele p`n\ [i pe MTV, evenimentul fiind prev\zut pentru toamna acestui an“, textul ne d\ de g`ndit. Personajul Adrian Copilul Minune este construit prin raportare la Cel\lalt, acest
Cel\lalt purt`nd diverse nume: femeile
`nalte, colegii de breasl\, VIP-urile, elita intelectual\. El apare `n opozi]ie, dar
niciodat\ `n contradic]ie cu ace[tia.

c`ntat maneaua vremurilor lui;
c`nd a ap\rut termenul la care n-a[
fi `ndr\znit s\ m\ g`ndesc, maneaua ardeleneasc\; [i c`nd, `n
sf`r[it, impresari aproximativi pun
la cale pentru românii din SUA
un turneu al na]ionalei de fotbal
`ntr-o nemaiuimitoare combina]ie cu fantasticii manelelor, atunci m\ v\d nevoit s\ privesc
cu circumspec]ie atitudinile superioare, pline de dezgust, care
pun eticheta [i apoi fug `ntr-un
mediu aseptic, blindat cu analgezice contra prostului-gust. M\ tem
c\ nu despre asta este vorba. Sau
nu numai despre asta.

Nu acela[i lucru s-ar putea spune despre discursul antimanelist formulat de
intelectuali. G`ndirea intelectualului polarizeaz\ adesea, intr`nd pe neb\nuite
`n emisiunea lui Dan Negru, „Ciao Darwin“, [i opera]ionaliz`nd `n aceia[i termeni: maneli[ti-antimaneli[ti. ~nscriindu-se pe un traseu darwinist [i trat`ndu-l pe consumatorul sau pe promotorul de manele ca pe Ne-Bunul S\lbatic, Intelectualul `[i construie[te identitatea [i se purific\ proiect`nd asupra Manelistului umbra din el. S`ntem, cu alte
cuvinte, noi (cultiva]ii, civiliza]ii, ra]ionalii, electoratul lui Traian B\sescu) [i
ei (incul]ii, neciviliza]ii, ira]ionalii, electoratul lui Gigi Becali). {i pentru c\
Adev\rul, Binele [i Frumosul s`nt de
partea noastr\, trebuie s\ `i convertim
grabnic [i prin mijloace coercitive la
axiologia noastr\. Numai c\, pentru a-i
aduce pe calea cea dreapt\, trebuie s\
vorbim acela[i idiom cu ei. Care?

Adrian, recunoscut de
„elita cultural\“
De ce este Adrian „regele ne`ncoronat
al manelelor din România“? Din mai
multe motive, ne spune textul. Pentru
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Blonde Redhead: c`nd comercialul
nu reu[e[te s\ strice nimic

Despre lumea muzicii se spun multe, iar cel mai
des c\, `n general, calitatea `mb\tr`ne[te odat\
cu interpre]ii. Blonde Redhead este `ns\ un
contraexemplu. De la debutul din 1995, muzica
trupei a devenit din ce `n ce mai personal\ [i
Pe c`nd erau adolescen]i, fra]ii
Pace s-au mutat din Milano `n
Montréal. Kazu venise la New
York (de la Kyoto) ca student\ la
`nceputul anilor ’90. At`t originile foarte diferite ale componen]ilor trupei, c`t [i drumurile
destul de `ntortocheate pe care
ace[tia le-au avut de parcurs se
fac sim]ite `n sonoritatea special\ a muzicii lor. Debutul le
este legat de numele percu]ionistului Steve Shelley de la Sonic Youth. Impresionat de sonorit\]ile propuse de Blonde Redhead, acesta a devenit produc\torul primului lor album.
Cele mai importante momente pentru Blonde Redhead
le reprezint\ lans\rile albumelor
din 2000, Melody Of Certain
Damaged Lemons, [i din 2004,
Misery is a Buterfly, fiecare `n
parte fiind privit ca o evolu]ie
din punct de vedere muzical a
celor patru. De la primul album
se putea ghici `n muzica Blonde
Redhead un soi de mistic\ urban\ foarte special\.

„Nefericirea e un fluture/ Aripile ei `]i acoper\ mintea/ cu
fa]a ei mic\ [i ur`t\/ cu antena ei
lung\/ [i cu aripile ei negre cu
roz“, spune vocea fostei studente la Art\ `n piesa „Misery is a
buterfly“. Interpretarea `n cheie
mistic\ a muzicii lor este ceea
ce li se repro[eaz\ de obicei criticilor muzicali americani. Nici
nu era greu s\ apar\ asemenea
interpret\ri la versuri precum:
„Aminte[te-]i c`nd am descoperit
nefericirea/ Am privit-o, am
privit-o atent c`nd [i-a desf\cut
aripile/ [i a zburat `ncet de jur
`mprejur prin camer\“.

Un succes unnderrgrounnd
Tocmai interpretarea mistic\ pe
care au g\sit-o cronicarii se pare
c\ a f\cut ca albumul Melody Of
Certain Damaged Lemons s\ treac\ aproape neobservat de criticii
de specialitate, cu toate c\ s-au
v`ndut peste 50.000 de exemplare
numai `n Statele Unite. Succesul
lor este `n continuare considerat
unul mai degrab\ underground.

Ioan T. Morar, premiat de
„Ziarul de Ia[i“ pentru cel mai
bun volum de proz\ din 2005

mai puternic\. Un lucru special pentru forma]ia
compus\ din Kazu Makino, Maki Takahashi [i
gemenii Simone [i Amadeo Pace este acela c\
promovarea lor s-a f\cut, `n cea mai mare
parte, de la un fan la altul.
Perioadele de absen]\ din lumea
muzical\ nu s`nt pentru Blonde
Redhead `ntotdeauna o chestiune
de estetic\. ~n 2002, un accident
de c\l\rie al solistei Kazu i-a ]inut pe cei de la Blonde Redhead
departe de scen\.
Succesul din 2000 nu i-a
schimbat, dimpotriv\ –
muzica lor a mizat `n
continuare pe acela[i
stil de elaborare lent\, astfel c\ au r\mas un exemplu de
trup\ care nu se pierde odat\ cu succesul
comercial.
Pentru videoclipuri
au colaborat cu Chris
Hopewell,
realizatorul
unor filme ca The Day Of
The Subgenius, una dintre
peliculele care au explorat
`nc\ din 2002 posibilit\]ile
oferite de `mpletirea anima]iei cu actori reali.
Printre colaboratorii lor
se num\r\ [i artistul video Slater Bradley, care
a realizat videoclipul
pentru piesa Melody.

Iulia BLAGA

CRONIC| DE FILM
28 august, ora 10 seara

Scriitorul Ioan T. Morar a primit pe 16 iunie Premiul Na]ional
de Proz\ al „Ziarului de Ia[i“. Romanul s\u, Lindenfeld, ap\rut
la Editura Polirom, a fost desemnat de c\tre juriul format din
Alexandru C\linescu (pre[edinte), Nichita Danilov, Valeriu Gherghel, Emil Brumaru, Codrin Liviu Cu]itaru [i Hora]iu Decuble
drept cel mai bun volum românesc de proz\ al anului 2005.
De asemenea, `n spiritul tradi]iei ini]iate `n urm\ cu trei ani de
„Ziarul de Ia[i“ – de a-l evoca pe jurnalistul [i scriitorul Aurel
Leon –, a mai fost acordat un premiu pentru cel mai bun volum de debut al unui autor ie[ean. Acesta a fost ob]inut de
Bogdan Cre]u, cadru didactic la Facultatea de Litere din Ia[i,
pentru volumul Matei Vi[niec, un optzecist atipic, ap\rut la
Editura Universit\]ii „Al.I.Cuza“.
Premiul Na]ional de Proz\ a ajuns anul acesta la a III-a
edi]ie. Primii c`[tig\tori ai acestuia au fost Gabriela Adame[teanu, Ovidiu Nimigean (ex aequo) [i Mircea C\rt\rescu.

moarte. V\ e fric\ pentru c\ n-o
cunoa[te]i, dar crede]i-m\, nu e
rea, n-are nimic `nfrico[\tor, odat\ ce v\ apropia]i de marele
prag negru ea devine primitoare
[i sur`z\toare. Nu-i pl`nge]i prea
mult pe cei care pleac\. Voi s`nte]i mult mai de pl`ns dec`t noi.
(...) V\ spune]i: ce `ngrozitor
trebuie s\ fie s\ [tii c\ vei fi `mpu[cat `n patru ore, dar nu e a[a.

30 august, ora 2 diminea]a;
m\ `mpu[c\ la ora 4.
30 august, e ora 3 [i jum\tate.
~ntr-o jum\tate de or\... E amuzant, moartea n-are absolut nimic `nfrico[\tor. E `ngrozitoare
pentru c\ nu vre]i s-o privi]i.
Dac\ v\ apropia]i de ea, e primitoare, dar deloc `nfrico[\toare, crede]i-m\, muritorilor. Scheletul [i coasa ca reprezent\ri ale
mor]ii? Niciodat\.“
Cuvintele de mai sus au fost
scrise de Jean Nicoli, n\scut `n
1899, membru al Rezisten]ei
corsicane, decapitat pe 30 august 1943 (pentru c\ a refuzat s\
fie `mpu[cat pe la spate; prin
urmare, un an mai t`rziu, c`nd a
fost re`nhumat, capul `i era pus
l`ng\ picioare). Le-am luat dintr-o carte despre care am mai
scris, La vie ŕ en mourir. Lettres des fusillés (1941-1944),
publicat\ `n 2003 la editura fran-

cez\ Tallandier. Mi se pare de
departe cea mai „frumoas\“, cea
mai generoas\ scrisoare din volum. Autorul s-a g`ndit la noi –
curio[ii, panica]ii –, a transmis
de la fa]a locului, de pe propria-i piele calm\. {tia c\ odinioar\ se aflase [i el pe fotoliul
din spate, cel pe care ne afl\m
noi azi, [i c\ nimeni nu-l lini[tise atunci.
M\ feresc de cuvinte mari,
dar cred c\ moartea e cel mai
misterios lucru al vie]ii. O femeie din Belarus, am v\zut-o
`ntr-un documentar, `l cheam\
pe un prieten regizor s\ o filmeze. Ea st\ `n pat, se alint\ la camer\, `[i scoate peruca, are unghiile `ngrijite, pune peruca la
loc, are privirea nostalgic-[ugubea]\ a unei actri]e ruse. Fiul
vine s\ o vad\, `[i acoper\ fa]a
cu m`na s\ nu-l observ\m c\
pl`nge. Filmul combin\ imaginile statice ale Oksanei (despre
care afl\m c\ are cancer [i doar
40 de ani) cu imagini `n alb-negru, sumbre, de la Cernob`l, [i
cu fragmente dintr-o carte despre Cernob`l. Ni se spune,
printre altele, c\ albinele au fugit din satele de pe l`ng\ Cernob`l `nc\ `nainte de a se produce catastrofa, c\ vacile nu vroiau nici ele s\ bea ap\ din r`u.
C\ era at`ta lini[te `n livad\. De
la ce? Disp\ruser\ toate insectele. ~nainte de accident.

Pe urm\, iar imagini cu Oksana pe care ar bu[i-o pl`nsul,
dar care nu pl`nge, ci prive[te la
camer\ z`mbind. Iar pe urm\
regizorul spune din off c\ a doua zi n-a mai putut filma pentru
c\ Oksana a murit [i c\ n-a apucat s\-i spun\ de ce vroia s-o filmeze, ce anume vroia s\ comunice posterit\]ii. Iar noi st\m [i
ne uit\m `n continuare la Oksana, de parc\ ar fi o prieten\ pe
care n-o s-o mai vedem mult\
vreme [i ale c\rei tr\s\turi trebuie s\ le `nv\]\m pe de rost.
Care s\ fi fost lucrul pe care
Oksana vroia s\-l comunice?
Dac\ l-a comunicat deja? Dac\
tot ce a vrut s\ fac\ e s\ se comunice singur\, z`mbind [i cochet`nd, d`nd telefoane [i piept\n`ndu-[i peruca, r\m`n`nd undeva pe o caset\ video? E [i asta
un fel de scrisoare. Spunea c\
atunci c`nd a aflat c\ are cancer
a fost `ngrozit\, dar pe urm\,
st`nd acas\, a `nceput s\ se g`ndeasc\ la o actri]\ care murise
la 36 de ani [i la al]ii care muriser\, [i g`ndul c\ s-ar putea `nt`lni cu ei a `nceput s-o consoleze.
Magnum Misteria – 2005
Documentar de Viktar
Dashuk, 52 de minute
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„M`ine diminea]\ la ora 4 voi fi
`mpu[cat, dac\ nu am noroc.
Voi `ncerca s\ analizez starea de
spirit a unui om din apropierea
mor]ii, mai apropiat de ea dec`t
v-a]i `nchipui. ~nt`i de toate remarc faptul c\ cei care se g`ndesc la condamna]ii la moarte
a[a cum m\ g`ndeam [i eu `[i
fac o cu totul alt\ idee despre realitate. Ei `[i imagineaz\ c\ ultimele ore ale condamna]ilor s`nt
teribile. Ei bine, nu! Omul e
f\cut pentru supravie]uire [i natura lui se adapteaz\ la toate situa]iile. Ai un fel de senza]ie de
vid `n jurul t\u. Sim]i c\ nu mai
apar]ii acestui p\m`nt. Vocea omeneasc\, zgomotele, via]a nu
mai au asupra ta acelea[i efecte.
Impresia clar\ e c\ e[ti rupt, c\
tot ce te ]inea legat de via]\ a
fost deta[at, toate firele de comunica]ie rupte; e clar c\ nu mai
simt nimic. (...) Scriu [i, ca s\
fiu sincer, m\ `ntreb de ce, pentru c\ simt c\ apar]ine]i unei alte
lumi, c\ nu pute]i `n]elege. M\
mir de cuvinte, dar nu cunosc
alt limbaj. Ar trebui s\ fie mai
pur, mai clar. C`t de greu e s\
exprimi un g`nd cu cuvintele astea ale voastre..., mi se pare c\
oricum nu m-a[ putea exprima
a[a cum a[ dori. (...)
Pot s\ dau oamenilor sfatul
urm\tor: s\ nu v\ fie fric\ de

Flutur\ri de m`ini de pe pod
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lovitur\ de teatru

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga
„Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

~n g`nd cu György Ligeti (1923 2006)
-

Un t`n\r din talentata genera]ie nou\ a
realizatorilor de film din România `mi
semnaleaz\ c\ pe forumul lor de discu]ii,
Cinemagia, se vorbe[te despre György Ligeti,
compozitorul disp\rut la 12 iunie, la Viena. Se
vorbe[te cu o formul\ care m\ surprinde [i `mi
face pl\cere, „compozitorul român-evreuuniversal“. Cine [tie, poate c\, pentru o nou\
C`nd, cu vreo doi ani `n urm\,
am ascultat pentru prima dat\
Concertul românesc al lui Ligeti, `ntr-un program difuzat pe
web de Filarmonica din New
York, comentariul prezentatorului, de obicei at`t de bine informat, m-a dezam\git. ~n scrierea
sa, Ligeti ar fi fost inspirat de
Béla Bartók, al c\rui principal
urma[ `n cultura muzical\ maghiar\ a fost. Faptul c\ Ligeti a
devenit, din perspectiva timpului, personalitatea cea mai important\ a acestui spa]iu cultural, dup\ Bartók, este indiscutabil, dar transformarea acestei realit\]i `ntr-un cli[eu publicitar
nu face dec`t s\ s\r\ceasc\ peisajul at`t de colorat al muzicii
lui Ligeti.
Compozitorul `nsu[i poveste[te circumstan]ele [i originile
Concertului românesc `n notele
care `nso]esc cea de-a doua integral\ de `nregistr\ri a muzicii
lui (prima a fost editat\ pe CD
de casa Sony). ~n volumul al
V-lea al seriei de discuri Warner/Teldec, intitulat\ The Ligeti
Project, compozitorul poveste[te: „Dup\ o lung\ [edere `n România, `n 1950, am scris Balad\ [i joc, `nt`i pentru dou\ viori, apoi pentru orchestr\ de elevi. Mai t`rziu, din aceast\ pies\ am dezvoltat Concertul românesc (1951)“. Dac\ `l ve]i asculta, ve]i constata cu u[urin]\

genera]ie, figurile celebre ale culturii universale
n\scute `n România vor fi considerate, cum e
firesc, [i români, nu numai unguri, sa[i, evrei [i
alte minorit\]i conlocuitoare, vorba r\posa]ilor.
A[a cum se petrece `n alte ]\ri: deschide]i orice
ghid turistic al Cehiei, s\ vede]i c`t\ m`ndrie la
ei de a-i fi avut compatrio]i pe Gustav Mahler,
Sigmund Freud etc. {i c`te muzee...

sursa de inspira]ie folcloric\ româneasc\, inclusiv o minunat\
prelucrare a temei Cioc`rliei ce
se av`nt\ spre cerul `nalt, spre
univers.
Ligeti s-a n\scut `n 1923, la
T`rn\veni, `ntr-un spa]iu istoric
pe care, am constatat citind necroloagele din presa vestic\ [i
ascult`nd diverse emisiuni omagiale de la radio, foarte pu]ini
critici muzicali par s\ fie capabili s\-l identifice pe harta Europei. Pentru cei mai mul]i ar fi
vorba c`nd despre un teritoriu
ungar, c`nd despre unul românesc pe care, evident nu prea siguri de ei, `l numesc Transilvania. Nu e vina lui Ligeti; ziari[tii `[i au [i ei cultura lor general\, [i nu `ntotdeauna vrednicia de a se duce la surse. Atunci
c`nd o fac, cazul lui Franck Mallet, de exemplu, de la „Le Monde de la musique“, `ntreb\rile [i
r\spunsurile s`nt pertinente [i
clare. „V-a]i n\scut cet\]ean român, ca [i George Enescu... a
fost el o figur\ important\ pentru dumneavoastr\?“ – `l `ntreba muzicologul francez cu ocazia `mplinirii a 80 de ani. Iar
Ligeti r\spundea: „Transilvania
a fost româneasc\ p`n\ `n 1940,
de unde tensiuni `ntre locuitorii
ei. Eu `nsumi am primit o educa]ie maghiar\, f\r\ s\ fi nutrit
vreun sentiment patriotic; detest orice form\ de na]ionalism.

Am fost pasionat de cultura român\ [i am asistat la numeroase
recitaluri de vioar\ date de Enescu la Cluj. Adoram cea de-a
doua Sonat\ pentru vioar\ [i
pian, pe teme folclorice, Suita
pentru orchestr\ No. 1, iar dup\
mine, Simfonia de camer\, compus\ dup\ r\zboi la Paris, este
una dintre partiturile sale cele mai
importante. Enescu nu era singurul muzician care putea fi ascultat `n acea epoc\, fiindc\ Radio
Budapesta difuza, desigur, compozitorii na]ionali, dar [i pe cei
germani, `n timp ce Radio Bucure[ti, orientat spre muzica francez\, transmitea Debussy, Ravel, Dukas, Fauré, Schmitt [i
Koechlin“1.
Nici cultura maghiar\, nici
cea româneasc\ nu aveau s\-i
fie de mare ajutor `n fa]a barbariei. Fiindc\, `[i amintea Ligeti,
„originile mele evreie[ti nu
mi-au permis s\ m\ `nscriu la
Universitatea din Cluj pentru a
studia fizica. ~n schimb, nu
exista o lege anti-evreiasc\ privitoare la `nv\]\m`ntul muzical.
A[a c\ a fost aproape o `nt`mplare c\ am continuat cu muzica. Eram `n plin r\zboi, dar
[tiam c\ Hitler avea s\-l piard\:
trebuia s\ dep\[im aceste evenimente. Am `nceput prin a studia
orga [i compozi]ia, apoi violoncelul“2. A `nceput doar, `n 1941,
fiindc\ `n 1943 autorit\]ile hor-

thyste `l trimiteau la munc\ for]at\, `n timp ce p\rin]ii [i un frate erau deporta]i `n lag\rele de
exterminare naziste, de unde avea s\ i se re`ntoarc\ doar mama.
O experien]\ [i o tragedie care
l-au marcat pentru `ntreaga via]\.
Din 1945 Ligeti [i-a reluat
oficial studiile la conservatorul
din Budapesta [i, `[i amintea el,
p`n\ `n 1947 a putut compune liber. „Dar, `n 1948, constr`ngerile stalinismului au intrat complet `n vigoare [i m-am ascuns
`n spatele muzicii de inspira]ie
folcloric\ [i al aceleia de «patrimoniu cultural»“. Folclorul era
cel ungar [i românesc, „mo[tenirea na]ional\“ se `ntrevede `ntr-o suit\ de Vechi dansuri maghiare de bal. R\mas asistent la
conservatorul din Budapesta gra]ie interven]iei lui Zoltán Kodály, Ligeti rezista presiunilor
de a se `ncadra normelor realismului socialist. Sonata pentru vio-

loncel solo (1948/1953) nu avea
s\-i fie c`ntat\ `n public, a doua
mi[care fiind calificat\ drept
exemplu de „formalism“ `n muzic\. Una dintre cele 11 piese
pentru pian din Musica ricercata (1950-1953) primea calificativul periculos de muzic\ „decadent\“.
La 11 decembrie 1956, dup\
ce insurec]ia antisovietic\ din
Ungaria fusese `nfr`nt\ de tancurile ruse, Ligeti trecea frontiera pe jos `n Austria, „nu numai
fiindc\ detestam acest regim,
dar [i fiindc\ muzica mea nu
avea nici o [ans\“. ~n c`]iva ani
avea s\ devin\ o figur\ distins\
[i apoi celebr\ a muzicii de avangard\. S\rb\torit la `mplinirea a 80 de ani, `n mai 2003,
spunea cu modestie c\ „`ntre
muzica mea [i ce am tr\it nu e
nici o leg\tur\, `n orice caz nici
un act politic, nici un manifest
ideologic“. ~ntre timp, compozi-

torul evreu maghiar-român devenise unul universal, iar muzica sa `l precedase `n odiseea
spa]ial\...
P.S.: O s\pt\m`n\ `naintea lui Ligeti a disp\rut [i o doamn\ a muzicii: Marguerite Dütschler, fondatoarea, `n 1968, a casei de discuri
elve]iene Clavčs. ~i dator\m [i noi
un g`nd pios, fie doar [i pentru colaborarea ei cu Funda]ia Clara Haskil, discurile cu pianistele Mihaela
Ursuleasa [i Monica Gutman, cu
violonistul Liviu Prunaru, arhivele
inedite Haskil de la radioul
elve]ian, pentru a nu mai aminti
edi]iile istorice publicate de Clavčs
cu Ernest Ansermet, Christian Ferras [i mul]i al]ii.

. György Ligeti, un seul
guide, la libérte. Entretien
avec Franck Mallet, `n „Le
Monde de la musique“, nr.
276, mai 2003.
2
. Ibidem.
1

Mihaela MICHAILOV

De ziua lui Gabia, ne d\m cu capul de pere]i

FLASH DANCE

© foto: Claudiu Cobilanschi

Gabia trage de timp.
E-adev\rat `ns\ c\ [tie cum
s-o fac\ [i te convinge
aproape total c\ timpul e
formatat `n cap. C\ e un
neuron care `nregistreaz\
[i reac]ioneaz\ la tot ce se
`nt`mpl\ `n jurul lui.
Spectacolele lui Gabia s`nt
tran[ante [i directe ca
ni[te petarde care-]i sar
`n fa]\. Nu te prea las\ s\
stai confortabil. S`nt fi[e
clinice intime [i `nconjur\toare. Lui Gabia `i pas\, e evident.

My presence – proof of time sec]ioneaz\ rela]ia coregrafului cu timpii metabolismului s\u. Cu durata pe care [i-o
ia pentru fiecare ac]iune `n parte. Cu
modul `n care negociaz\ ce face. Gabia
alearg\, se descheie la pantaloni, `[i
pune casca de motociclist, p\[e[te mecanic `napoi [i se uit\ fix la un carton
cu un bec `n mijloc. Fiecare gest este o
prob\ a prezen]ei, nedus\ `ns\ p`n\ la
cap\t. My presence – proof of time a participat ca work-in-progress `n cadrul
Platformei Balcanice a Dansului Contemporan, iar premiera a avut loc la
Kaaitheater Bruxelles pe 21 [i 22 aprilie 2006, urm`nd s\ fie prezentat\ `n luna octombrie a acestui an la Dance Theater Workshop din New York.
Bonus e cel mai radical performance
din România `n acest moment. Halucinant p`n\ la demen]\, perfect asumat,
sangvin, brutal, ca o b`t\ care te love[te
`n cap. Iar [i iar, p`n\ c`nd nu mai [tii
dac\ ce vezi e co[mar sau realitate. Sau
dac\ nu e cumva co[marul unei realit\]i
pe care e[ti obligat s\ o tr\ie[ti zilnic,
de[i e clar c\ te revol]i `mpotriva ei.
Gabia pune reflectorul `n ochii cli[ee-

lor din jur [i te provoac\ s\ ai o atitudine sfid\toare fa]\ de c`ntecele tembele cu care e[ti bombardat de ziua ta,
fa]\ de show-ul happy birthday-istic la
care e[ti nevoit s\ participi cu z`mbetul
pe buze. Numai c\, la Gabia, r`sul sacadat al mamei, care se aude pe band\,
te love[te la un moment dat drept `n
stomac. Sim]i fiecare sunet `n mu[chi,
a[a cum particulele de lumin\ te orbesc
pentru ca, imediat, s\ te lase `n `ntuneric. Cu intercalarea [i mixajul sunet`n corp, lumin\-pe corp [i `ntuneric-din
jurul corpului lucreaz\ inteligent spectacolul. Performerul enerveaz\ la un moment dat – [i e foarte bine c\ o face –
pentru c\ repet\ obsesiv un ritual care
boxeaz\ compromisurile.
Cu o box\ `n spate, suspendat\ la un
moment dat, balansat\ aiuritor, Gabia
`[i mi[c\ reflectorul pe corp. {i-l a[az\
pe um\r, `l `nv`rte `n jurul lui, `l opre[te [i `l porne[te. To the flowers/ To
the freedom… Corpul e o surs\ de lumin\ [i sunet. Func]ioneaz\ doar mobilizat [i energizat de ele. E o bomb\ care,
dup\ fiecare explozie, las\ `n urm\ o
d`r\. Mai mult, Bonus e un manifest al

deton\rii conven]iei, al expector\rii ei.
Gabia parceleaz\ felul `n care lumina
cade pe trup, felul `n care ea compune
[i descompune direc]ia mi[c\rilor.
Bonus a fost prezentat la Centre Culturel „André Malraux“ din Nancy (Fran]a), la TanzQuartier Wien (Austria), `n
cadrul Festivalului „Stage in Motion,
Four + Four Days in Motion“ de la
Praga [i `n cadrul Festivalului ImpulsTanz Viena.
Centrul Na]ional al Dansului
Bucure[ti. My presence – proof of
time, solo creat [i interpretat de
Eduard Gabia. Muzica: Nine Inch
Nails. Coproduc]ie: Kaaitheater
Bruxelles, Centrul Na]ional al
Dansului Bucure[ti. Cu sprijinul: Pro
Helvetia – programul Cultural
Elve]ian `n România, Solitude
Project.
Bonus, solo creat [i interpretat de
Eduard Gabia. Muzica: Tricky.
Produc]ie: Centrul MAD, Funda]ia
Proiect DCM. Cu sprijinul Funda]iei
Concept
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teorie [i practic\

Cristi NEAGOE (cristineagoe@gmail.com)

SCARA DE BLOG

Poate c\ `n viitor o s\ m\ urc
`n turnul de ap\ de l`ng\ mine
[i o s\ zbor cu el `n spa]iu“
„

© foto: Ionu] Cioan\

Dac\ a fost vreun lucru pe care
mi l-am dorit din tot sufletul
c`nd eram mic [i umblam cu
maic\-mea de m`n\ prin tramvaie ca s\ g\sim nu [tiu ce magazin alimentar unde puteai
cump\ra habar n-am ce fel de
m`ncare la un pre] mult mai
mic (mama era expert\ `n astfel de explor\ri [i `nc\ nu [i-a
pierdut skill-urile de tot), lucrul
respectiv era s\ m\ dau naibii
jos din tramvaiul `mpu]it [i s\
m\ urc `n Foi[orul de Foc. Vroiam foarte foarte tare s\ intru
acolo [i s\ v\d focul, doar un
loc at`t de impozant cu a[a un
nume nu putea s\ fie dec`t magic. ~l vedeam arz`nd pe din\untru la temperaturi enorme, prin care a[ fi trecut p`n\ sus de tot,
s\ v\d Bucure[tiul. S\ inspectez cl\dirile din jur, s\ scrutez orizontul precum pompierii de pe vremuri (mama `mi explicase pe
scurt func]ionalitatea cl\dirii \leia rotunde [i solide, cic\ de-acolo
vedeau pompierii unde arde [i alergau s\ sting\).
Trec zilnic cu bicicleta pe-acolo [i `nc\ m\ surprind dornic s\
aflu cumva ce-i `n\untru. Lucrurile se leag\ `ntr-un mod ciudat [i
`ntortocheat c`nd ai obsesii pe bune, a[a c\ nu mi-a trebuit mult
timp s\ dau peste Towerspotting, blogul lui Ionu] Cioan\. {i cum,
de regul\, e nevoie de trei chestii care s\ te loveasc\ `n acela[i
timp pentru a realiza c`t e[ti de t`mpit, pedalam u[or pe l`ng\ Foi[orul de Foc `ntr-o sear\ suspicios de lini[tit\ pentru zona [i ora
aceea, c`nd mi-am dat seama de adev\rul [tiin]ific, dar al dracului
de poetic, al faptului c\ Foi[orul de Foc e, `n fapt, un Turn de Ap\.
Sigur c\ am citit apoi poezia lui {erban Foar]\ din Rimel\ri,
i-am trimis-o [i lui Ionu], dar n-a p\rut foarte impresionat de ea.
~n orice caz, n-a postat-o pe blog. Un blog dedicat `n exclusivitate
turnurilor de ap\, despre care Ionu] Cioan\ vorbe[te mai jos.
„Am `nceput s\ caut turnuri de ap\ acum mult\ vreme, f\r\
vreun motiv anume. Tr\iam o perioad\ ireal\ a vie]ii mele, c`nd obi[nuiam s\ str\bat ora[ul ore `ntregi, urc`ndu-m\ `n diferite autobuze sau tramvaie. Eram pe jum\tate adormit, pe jum\tate treaz [i
toate obiectele din c`mpul meu vizual intrau dintr-o dat\ `n cea]\,
doar pentru a reveni mai apoi la o form\ material\ precis\. Aceste
metamorfoze f\ceau parte din deliciul la care aveam acces, la fel
ca locurile calde de la fereastr\ din toate aceste mijloace publice
de transport.
Unul dintre lucrurile peste care am dat `n aceste c\l\torii onirice a fost un turn de ap\ de pe l`ng\ campusul studen]esc Groz\ve[ti. ~l vedeam cum apare la fereastr\ doar pentru a disp\rea
dup\ c`teva secunde. Autobuzul accelera c\tre urm\toarea sta]ie.
Selec]ia [i procesul de stocare mi se p\reau obositoare [i f\r\ rost
la momentul respectiv. Visurile, oamenii, obiectele veneau `nspre
mine [i treceau mai departe, iar eu nu aveam nici o dorin]\ de a
interveni `n fluxul acesta.
Ceva mai t`rziu, m-am apucat s\ studiez istoria recent\ a Bucure[tilor. A[tept\rile mele erau legate str`ns de irealitatea
`n care tr\iam atunci, o lume impulsionat\ [i de chestiile
pe care le citeam. ~ns\ istoricii ora[ului locuiau `ntr-o lume a faptelor [i a datelor precise. Bucure[tiul a fost singurul ora[ demolat aproape `n `ntregime pe timp de pace [i reconstruit `ntr-o manier\ grotesc\.
Blocurile hidoase [i imensul cadavru toxic al Casei
Poporului mi-au invadat reveria. Am `nceput dintr-o dat\
s\ privesc lucrurile grav [i serios, `n timp ce contemplam continuu o apocalips\ a spa]iului construit `n propria-mi minte.
C\l\toriile prin ora[ au devenit cur`nd evenimente
foarte triste. Pe m\sur\ ce studiam `n detaliu dinamica demol\rilor, fiecare cl\dire p\rea s\-[i strige dec\derea [i viitorul nesigur prin ferestrele tramvaielor [i
autobuzelor care m\ duceau acas\. Precaritatea lor
m\ dezgusta. Am fost nevoit s\ renun] la modul acesta de a-mi privi ora[ul dac\ ]ineam s\-l mai v\d vreodat\ cu ochi buni.“
Citi]i [i privi]i mai departe pe http://towerspotting.
blogspot.com. Trimite]i poze cu turnuri de ap\, sigur
trebuie s\ ave]i ceva minun\]ii prin ora[ul vostru.

Adriana Babe]i va reveni `n cur`nd cu o
nou\ rubric\ `n „Suplimentul de cultur\“
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Recviem pentru
majuscule [i c\r]i po[tale
M\d\lina COCEA

COOLTURISME
Niciodat\ nu mi s-a p\rut
c\ via]a mi s-a schimbat
mai tare dec`t `n ziua `n
care am deschis ochii,
mi-am verificat e-mailul
`nainte s\ m\ sp\l pe din]i
[i m-am uitat pe ecranul
calculatorului s\ v\d cum
e vremea afar\ (primeam
temperatura, umiditatea [i
viteza v`ntului, la minut),
`n loc s\ scot capul pe
geam. Cam pe atunci
mi-am dat seama c\
Internetul `mi cucere[te
via]a `ncetul cu `ncetul.
Zilele trecute am f\cut o list\
mai detaliat\ a lucrurilor care
au ap\rut sau disp\rut din via]a
noastr\ odat\ cu Internetul.
Dic]ionarele [i enciclopediile
zac pr\fuite [i nemi[cate de pe
raft cu anii – `n clasa a [asea,
pentru a lua un „zece“ la botanic\, am scris un referat despre
FRUNZ|, copiind practic (fie-mi
iertat, nu prea [tiam ce este \la
plagiatul) toat\ defini]ia dintr-un dic]ionar enciclopedic despre frunz\. Dac\ exista Internetul, `n primul r`nd n-a[ fi copiat, ci a[ fi f\cut o sintez\ [i o
filtrare a informa]iei, poate a[ fi
vorbit [i despre semnifica]ia social\ a „verzilor“, a[ fi introdus
`n lucrare fotografii cu diferite
tipuri de frunze [.a.m.d. Asta
pentru cei care spun c\ Internetul, spre deosebire de bibliotec\, `ncurajeaz\ furtul intelectual.
Nu trebuie s\-mi mai consult
regulat „oracolul“ la pagina unde fiecare `[i trecea data de na[tere. Primesc `n[tiin]are prin e-

De la st`nga la dreapta Patsy Simmers cu un panou ENIAC, Gail Taylor cu unul EDVAC, Milly Beck
cu un ORDVAC [i Norma Stec cu BRLESC 1 care nu auziser\ `nc\ de e-mail

mail despre ziua tuturor prietenilor, `mpreun\ cu un link spre
un site cu greetings. Ceea ce nu
m\ face totu[i s\ fiu mereu
prompt\ [i `nc\ `mi este lene s\
trimit felicit\ri.
Ziarul cu anun]uri `ncercuite
`n carioc\ s-a metamorfozat
`ntr-o pagin\ de Internet care ofer\, de obicei, mult mai multe
detalii, inclusiv poza obiectului
c\utat.
Duc dorul biletului de cinema, tip\rit pe h`rtie de slab\ calitate [i rupt cu furie de cucoana
de la intrare.
Diminea]a nu m\ mai uit la
[tiri, la televizor, pentru c\ oricum nu au ce m\ intereseaz\ pe
mine. Deschid My Yahoo, unde
m\ a[teapt\ o selec]ie de [tiri
personalizat\: [tiri interna]ionale BBC, rubricile de opinie
din „New York Times“, [tiri din

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

Adriana Babe]i, Ultimul
sufleu la Parriss. 69 de
re]ete culinnarre
cuv`nt `nainte de Silviu
Lupescu, colec]ia
„Suplimentul de cultur\“,
Editura Polirom, 288 de
pagini, 18.90 RON

domeniul divertismentului, [tirile „ciudate“ de la Reuters, urmate de extrase din blogurile pe
care le urm\resc `n mod frecvent din domeniile Pop-cultur\
[i Noi media. Primesc prin email o revist\ a presei educa]ionale [i aproape c\ s`nt `n stare s\ ignor faptul c\ `n Vestul

României a mai fost inundat\ o
localitate.
Au disp\rut din via]a mea
foarte multe majuscule [i semne
de punctua]ie. C`nd vorbesc cu
prietenii prin messenger, rareori
ajung s\-mi conturez ideile folosindu-m\ de toate resorturile
gramaticii.

Mi-am `ntrebat [i studen]ii, cu doar trei ani mai tineri dec`t
mine, dar pe care nu pot s\ nu-i simt ca fiind alt\
genera]ie, ce a disp\rut din via]a lor din cauza Internetului.
 Din via]a Irinei au disp\rut cartelele re`nc\rcabile.
 Ionelei `i este dor de Gr\dina Botanic\. „~mi f\cusem o
promisiune c\ voi ajunge acolo ca s\ v\d copacii `nflori]i.
Nu am reu[it. M-am s\turat de pozele cu copaci `nflori]i
de pe net...“
 Adriana nu primise nici o scrisoare de dragoste, „nici m\car `n vacan]ele de var\, lungi [i lipicioase, c`nd desp\r]irea pare a[a de greu de suportat“. {i-a amenin]at prietenul toat\ vara cu emoticoane sup\rate p`n\ ce a primit
una, care nici m\car nu a f\cut-o s\ pl`ng\.
 Daniela a renun]at la BCU – Biblioteca Central\ Universitar\. Adev\rul este c\ Google nu are sal\ de a[teptare.
 Lui George `i lipsesc banii pe care `i d\ `n fiecare lun\ pe
abonament.
 „De c`nd cu Internetul, am cam `nceput s\-mi pierd r\bdarea.“ (C\t\lina)
 Oana prime[te mai rar telefoane de ziua ei, felicit\rile vin
acum pe cale electronic\.
 „~mi lipse[te [i sentimentul pe care `l aveam `n momentul
`n care, dup\ `ndelungi depozite bancare `n purcelul de
ceramic\, `mi luam ultimele casete [i CD-uri cu muzic\“
(Ionela)
 ~n timpul liceului, Ludmila a primit 208 scrisori de la cele
[apte colege de camer\ ale sale. De trei ani, nu a mai
primit nici una.
 Iar pentru predic]ii de viitor, tot o student\ a fost mai vizionar\: „Cum alt\ solu]ie nu am, `mi voi tr\i via]a plin\ de
aceste nostalgii, asta p`n\ c`nd nu voi mai avea op]iuni [i
va trebui s\ `mi comand un so] de pe eBay, iar dup\ ce
mailul `mi va notifica respingerea cererii mele `n e-c\s\torie am s\ apelez la virtual-sinucidere (dac\ virtual-sex
exist\, se inventeaz\ [i asta p`n\ la urm\), ca ultima cale
de sc\pare“.
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Acordurile fran]uze[ti au
curs spre publicul român
de S\rb\toarea Muzicii

Matei BEJENARU

ARTE VIZUALE

Timpul [i
tehnologia
Dup\ 1900, odat\ ce tot mai mult\ lume a
avut acces la materiale [i aparate care
schimbau via]a de zi cu zi, arta a suferit [i ea
modific\ri semnificative. Monopolul picturii [i
sculpturii, p`n\ atunci medii privilegiate de
reprezentare, era pus `n discu]ie prin apari]ia
unor mijloace alternative de producere a
imaginilor: fotografia [i cinematograful. Chiar
[i `n pictur\, doi dintre cei mai importan]i
arti[ti ai secolului trecut, Braque [i Picasso,
au `nceput s\ integreze `n lucr\rile lor
materiale noi, de la ziare, la materiale textile
ori cutii de ambalaj, `n ideea de a extinde
imaginea plastic\ dincolo de grani]a picturii.
„Lupta cu p`nza de pictur\“ a fost o
constant\ a genera]iilor de arti[i care au
urmat, fie ei suprareali[ti, abstrac]ioni[ti,
arti[ti pop ori conceptuali[ti.
Fotografia [i filmul, medii dependente de
inova]iile tehnice ale secolului al XIX-lea,
precum [i artele media dezvoltate dup\ cel
de-al doilea r\zboi mondial au introdus o
dimensiune nou\ artelor imaginii, care vreme de secole nu a fost reprezentat\ explicit:
timpul. Fotografia reu[e[te s\ „memoreze“

~n 1982, francezii s-au g`ndit c\ oamenilor trebuie s\ li se
aminteasc\ faptul c\ vara `ncepe astrologic abia pe 21 iunie,
nu la 1 iunie, cum crede tot poporul. Pe 21 iunie este solsti]iul
de var\, atunci `ncepe vara, atunci `ncepe muzica. „Fête de la
Musique“ se desf\[oar\ nu doar `n Fran]a, ci `n vreo sut\ de
state din `ntreaga lume: concerte gratuite, muzicieni amatori
sau profesioni[ti, muzic\ clasic\ [i hip-hop, folk [i dance.
Muzic\ s\ fie...
Eadweard Muybridge, Studii de locomo]ie animal\, cronofotografie, 1878

Elena Vl\d\reanu

un moment infinitezimal de timp, iar filmul, de fapt o succesiune de imagini fotografice proiectate cu vitez\ mare, ne introduce acea dimensiune narativ\ a imaginii.
Fotografia a ap\rut [i s-a dezvoltat odat\
cu modernitatea. Ca produs industrial, imaginea fotografic\ este o proiec]ie a procesului de industrializare care a caracterizat epoca modern\. ~n aceea[i m\sur\, ea este [i un
produs al spiritului iluminismului, a c\rui
g`ndire filosofic\ a dominat aceea[i perioad\. Epoca luminilor a valorizat empirismul,
credin]a c\ experien]a senzorial\ este unica
surs\ de cunoa[tere, iar fotografia a devenit
instrumentul propice pentru cunoa[terea empiric\, mecanicist\, obiectiv\ [i eliberat\ de
subiectivitatea emo]iei. A fost inventat\ `n
perioada conflictelor sociale din prima jum\tate a secolului al XIX-lea, din Europa [i
America, c`nd revoltele proletare au ar\tat
burgheziei [i aristocra]iei din epoc\ faptul
c\ sistemul capitalist, aflat atunci `n plin\

Dac\ la francezi S\rb\toarea Muzicii ]ine o zi `ntreag\, la români robinetul cu muzic\ pentru toate gusturile [i toate v`rstele a stat deschis trei zile: 17, 18 [i 21 iunie. 11 ora[e [i 35
de grupuri sau ansambluri muzicale, recitaluri `n aer liber sau
`n s\li de concerte. {i pentru c\ muzica a fost Regina, to]i amatorii au fost liberi s\-[i exprime talentul oriunde i-a lovit pasiunea.
Pe l`ng\ muzica româneasc\ (Voltaj, Proconsul, Vama Veche, Loredana, Holograf, Direc]ia 5, Iris, Slang, Ilinca Dumitrescu, Maria R\ducanu, Emy Dr\goi...), acordurile fran]uze[ti
au curs peste Bucure[ti. Cele mai exotice apari]ii: Nathalie Joly
(foto), care a c`ntat pe 17 iunie, la Sala „Elvira Popescu“ a Institutului Francez, piese din repertoriul Mariei T\nase, dar [i
dj-ul Hypo, care a `ncheiat, al\turi de EDH, prima zi de petrecere la Test Point.
Nu trebuie uitat Eric Richard, care a adus cele mai cunoscute c`ntece ale lui Jacques Brel (Ne me quitte pas, Quand on
n’a que l’amour etc.) `n Sala ArCub din Bucure[ti. Iar Bucarest
Symphonic Pops a reinventat muzica pe Esplanada Teatrului
Na]ional: un amestec de pop, jazz, musical `n acela[i concert.
Pentru a patra oar\ `n cadrul S\rb\torii Muzicii, la „Elvira
Popescu“, s-a desf\[urat Festivalul Na]ional de Pian, „Les Amis de la Musique“, organizat de Funda]ia Pro Piano.
Muzeul }\ranului din Bucure[ti a intrat `n jocul propus de
Institutul Francez [i a dat muzic\ la toat\ lumea: pentru copii
[i bunici, `n Parcul Ci[migiu, fanfare s\te[ti [i petrecere cu
trompete `n curtea Muzeului }\ranului Român, dar [i nocturn\
cu fanfar\: concurs dup\ miezul nop]ii, fiecare membru al fanfarei c`[tig\toare a devenit mai bogat cu o bere [i trei mici.

dezvoltare, era dependent de stabilitatea social\. Fotografia s-a n\scut din necesitatea afirm\rii spiritului individualist, pentru ca apoi
s\ devin\ [i un mijloc de control social.
Anul 1896 a marcat apari]ia cinematografului, inventat de fra]ii Lumiére [i n\scut
din studiul percep]iei imaginilor [i din adaptarea tehnicii foto. ~n acest sens, experien]ele fotografilor Etienne-Jules Marey [i
Eadweard Muybridge din anii ’80 ai secolului al XIX-lea au avut un rol important `n
perfec]ionarea aparatului de filmat. Cronofotografiile create de ace[tia, studii ale mi[c\rii, reprezint\ acum, la mai bine de 120
de ani de la realizare, primele lucr\ri de art\
media. Tehnologia, prin punerea `n valoare
a timpului, a creat premisele pentru na[terea unui nou limbaj: filmul. ~n doar c`teva
decenii, acesta, `n forma sa popular\, cinematograful, ori `n cea experimental\, a devenit limbajul dominant de comunicare a secolului XX.

Un comentariu de Oana STOICA

G\sit festival. ~l declar nul

© foto Drago[ Spi]eru

Finalul stagiunii teatrale coincide cu desf\[urarea diferitelor festivaluri
`n multe dintre ora[ele patriei, evenimente, mai nou, interna]ionale
care se aglomereaz\ unele peste altele. Ar fi bine dac\ n-ar fi r\u.

Pigs, spectacol din Polonia
prezentat la FITS

Citesc `n cartea Marinei Dav`dova Sf`r[itul unei epoci teatrale c\ teatrul rus postsovietic nu
mai are nici pe departe impactul
civilizator din timpul comunismului. Corect [i valabil [i pe
plaiurile mioritice. Departe de a
mai concentra intelectualitatea
`n jurul ideilor (care?), lipsit de
for]a transfigur\rii `n eveniment,
teatrul se afund\ `n anonimat.
Ne intereseaz\ pe noi, c`]iva
spectatori amatori de teatru, pe
cei c`]iva profesioni[ti [i un public redus numeric [i s\rac valoric. Nu se mai bate lumea pe bilete, nu se mai sparg geamurile
de la intrare sub presiunea spectatorilor in love with theatre
(doar teatrul lui Radu Afrim
suscit\ o asemenea isterie `nc`t
am senza]ia c\ la spectacolele
lui crap\ ]eava cu spectatori).
Interesul s-a diminuat, dar nici
arti[tii nu fac mare lucru ca s\-l

Colegiul editorial:
Emilia Chiscop, Florin L\z\rescu,
Lucian Dan Teodorovici
Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“

Proiect realizat de Editura Polirom
în colaborare cu „Ziarul de Ia[i“ [i
„Gazeta de Sud“.
Suplimentul se distribuie gratuit
împreun\ cu „Ziarul de Ia[i“.
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resusciteze. Curge `n schimb cu
festivaluri. FITS, Festivalul Interna]ional Shakespeare Craiova,
Festivalul Atelier de la Baia Mare, Festivalul Transform@ Sf`ntu Gheorghe, Gala Noilor Genera]ii – Capul de regizor Buz\u.
Toate festivalurile s`nt interna]ionale, toate se desf\[oar\ `n
mai-iunie. Dac\ FITS este deja
o institu]ie special\ `n România
prin amploare [i detenta extraordinar\ cu care interconecteaz\
arti[tii, ceea ce a dus la declararea Sibiului Capital\ Cultural\
European\ `n 2007, iar Festivalul Shakespeare de la Craiova
([i, de anul \sta, [i de la Bucure[ti) exceleaz\, iar\[i rarisim
`n peisajul românesc, prin calitatea spectacolelor invitate, cu
celelalte evenimente lucrurile
stau ceva mai prost. S`nt prea
multe [i `[i pierd identitatea. Dilueaz\ substan]a conceptului de
festival, teatrul românesc neav`nd prea mult de ar\tat [i românii neav`nd nici bani s\ invite
spectacole interna]ionale de v`rf.

Nu [tiu de ce, dar ideea de teatru `n fiecare ora[ al patriei m\
sperie. M\car [i din cauza faptului c\ aduce aminte de proletcultism, desigur, `ntr-o form\
benign\. Singurul merit este c\,
pentru o scurt\ perioad\ de
timp, teatrul devine centrul ora[ului, al unei comunit\]i care
`n restul timpului tr\ie[te al\turi
de, nu [i prin art\. Pentru asta
poate ar trebui s\ dau credit tendin]ei festivaliere `n teatrul românesc. Dar f\r\ coalizarea unui concept clar, aceste manifest\ri nu s`nt dec`t un prilej
pentru actori de a se plimba prin
]ar\. Nici m\car nu s`nt prea
mul]i cei care fac asta, c\ci
spectacolele invitate s`nt cam
acelea[i. Deci e cam aceea[i M\rie cu alt\ p\l\rie. Sugerez organizatorilor de astfel de evenimente s\ schimbe ori fata, ori
dansul, c\ p\l\ria nu are importan]\. Adic\ s\ g\seasc\ motivul
onest pentru care merit\ f\cut
un festival de teatru.
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special

special

inaugurare

Ultima LiMonad\ a lui Josef K.
Pe 6.06.2006 s-a deschis
la Marbach Muzeul de
Literatur\ al Modernilor
(Literaturmuseum der
Moderne, botezat cu
tandre]e LiMo, clin d’oeil
probabil la MOMA). Nu-i
nimic dac\ n-a]i auzit de
Marbach, e un or\[el din
apropierea Stuttgartului,
foarte lini[tit, `n care,
`nt`mpl\tor, s-a n\scut
Schiller. P`n\ acum,
singurele puncte de interes
erau Arhiva de Literatur\ [i
casa lui Schiller. Noua
cl\dire din lemn [i beton,
proiectat\ de David
Chipperfield Architects
special pentru expunerea
documentelor din Arhiv\
(cic\ ar fi prima din lume
construit\ exclusiv pentru
a pune `n vitrine literatura),
a luat `ns\ toate privirile
([i to]i turi[tii).
Luiza Vasiliu
Ce se-nt`mpl\ dup\ ce `mpingi
u[a din sticl\ [i lemn de la
LiMo? Treci de hol, cobori
sc\rile, dai nas `n nas cu automatul de poezie al lui Hans
Magnus Enzensberger care arat\ exact ca afi[ajul din aeroport [i, dac\ ape[i pe un buton
(ca la Robingo), afi[ajul se
schimb\, iar cele 360 de elemente lingvistive se amestec\
`ntre ele („Aceast\ `nsorit\ c\dere a ap\rut imediat dup\ c\s\torie“). Te g`nde[ti c\ la urma
urmelor [i un cuv`nt poate fi o
destina]ie, apoi mai cobori un
r`nd de trepte [i dai peste o sal\
goal\, cu un buchet de mireas\.
Nu e nimic postmodern la mijloc, pur [i simplu, imediat dup\
inaugurarea muzeului, trei pe-

rechi au hot\r`t s\ se c\s\toreasc\ acolo, pentru c\, spun
ele, `n muzeul de literatur\ puterea cuv`ntului e de ne`nvins.
Fluxus e `nc\perea pentru
expozi]ii temporare. O dat\ la
trei luni, unei personalit\]i culturale a Germaniei i se pune la
dispozi]ie arhiva [i i se las\ spa]iul pe m`n\, pentru a-l organiza
cum vrea. Tema de-acum: muzele (am v\zut o bucat\ de lemn
cu care bunicul lui Kafka `nsemna carnea cu[er [i muulte vederi
cu Praga cea veche). Urm\toarea `nc\pere e preferata mea,
stilus. Pe ni[te ecrane imense
curg literele [i tu trebuie s\
prinzi c`te una. ~n spatele fiec\rei litere se ascund mai mul]i
autori [i fragmente de texte. Le
cite[ti [i ascul]i o explica]ie
avizat\ asupra stilului. A[ putea

sta zile `ntregi s\ fug\resc litere
pe ecranul albastru, ca s\ v\d ce
poate s\ ascund\ (am a[teptat
jum\tate de or\ s\ prind un b
care tot trecea pe l`ng\ – speram
c\ e Böll. N-am avut noroc).

Muzeul carbonului
din literatur\
Adev\ratul muzeu `ncepe [i se
termin\ `n cea mai `ntunecat\
`nc\pere, nexus. H`rtiile scrise
cu cerneal\ nu suport\ mai mult
de 50 de Lux. E ca [i cum ai
c\uta orbec\ind literatura. Patru
alei, a manuscriselor, a c\r]ilor,
a scrisorilor [i a vie]ii, duc printre cinci r`nduri de vitrine `nalte, `n care s`nt ordonate cronologic, de pe la finalul secolului
al XIX-lea p`n\ `n prezent, cele

mai valoroase [i mai interesante
exponate ale Arhivei de Literatur\. Rafturile s`nt tot de sticl\,
`n a[a fel `nc`t po]i vedea [i
partea cealalt\ a foii, dosul literaturii, ascunsul. A[a `ncepe nebunia: poeme scrise pe foi]e de
]igar\ sau pe meniuri de restaurant, telegrame (1948, Arendt
c\tre Jaspers: „Felicitations Best
Wishes Good Luck“), fotografii, manuscrise (Procesul lui
Kafka), jocul de [ah al lui Gadamer, desene, scrisori, iar h`rtii [i buc\]i de carton, [nururi [i
furculi]e, ba chiar [i o radiografie la pl\m`ni de-a lui Jaspers. Aici e muzeul resturilor, al
carbonului din literatur\, a tot
ceea ce, ca ni[te cititori aviza]i
ce s`ntem, d\m `ntotdeauna la o
parte ca s\ putem citi nestingheri]i numai Opera.

Heiddegger nu l-a citit
pe Böll
Cititorul sedentar, obi[nuit s\ stea cu cartea `n m`n\,
alearg\ `nnebunit prin nexus, de la o vitrin\ la alta, se
simte h\ituit, acum pe el vor s\-l prind\ literele [i-l
`nconjoar\ din toate p\r]ile. I se face pielea de g\in\
c`nd vede o carte salvat\ `n 1933 dintr-un rug nazist.
Cartea poart\ pe margini urme de arsuri. L`ng\ ea, un
„cal troian“: poemele lui Brecht cel interzis `mbr\cate
`n coperta altei c\r]i. Literatura e surprinz\toare, ca o
ambuscad\, cititorul e prins la cotitur\, nu mai [tie pe
unde s\ scape: buletinul lui Mann din 1933, Nobelul
lui Hesse din 1946, lista de cheltuieli a lui Jaspers din
1948 (chirie, telefon etc.), scrisoarea din 1959 a lui
Jünger c\tre Dix (a aflat din ziare c\ a stat l`ng\ el la
mas\), misiva lui Ferlinghetti c\tre Erika G. despre
presupusa simbolistic\ din We Squat Upon The Beach
Of Love sau o epistol\ de-a lui Frisch din 1961: „S`nt
un cititor foarte slab – de-abia acum, la 50 de ani, citesc pentru prima oar\ Oblomov. {ti]i poate, eu am fost
arhitect...“, Heiddegger nu l-a citit pe Böll, iar articolul \sta n-o s\ se mai termine niciodat\ pentru c\ eu
s`nt la v`n\toare de litere [i am impresia c\ tocmai am
c\zut `n plasa lui K. Josef K.
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Ce tot ascunde, dom’le,
literatura asta?
Nu ajung c`teva zile bune ca s\ cite[ti [i s\ vezi tot ce e expus acolo. Parcursul e la alegere (po]i s\ folose[ti M3-ul, un
soi de ecran portabil, c`t o carte deschis\, care te duce, `n
func]ie de preferin]e, de la vitrin\ la vitrin\, `]i arat\ [i-]i explic\ totul). ~ncepi cu h\inu]a alb\ de botez a lui Thomas
Mann, treci pe l`ng\ masca mortuar\ a lui Nietzsche [i ajungi
la un pachet de carton legat cu o panglic\. Acolo vor mai sta
nedeschise, p`n\ prin 2017, scrisorile lui Hesse c\tre cea
de-a treia nevast\, Ninon. Ce tot ascunde, dom’le, literatura
asta? Celelalte scrisori s`nt `ns\ deschise, totul e la vedere,
afl\m ce se petrecea `n timp ce se scria literatura. Hitler `i
mul]ume[te `n 1926 lui Ernst Jünger pentru cartea cu dedica]ie, asigur`ndu-l de `nalta pre]uire (la final, „mit deutschen
Grüßen“). Un pu[ti `i scrie lui Michael Ende „Cartea ta o s\
fie `n cur`nd goal\“.

