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Monica Cantieni [i T.O. Bobe
prezint\ la Ia[i „Filmul
literaturii contemporane“

T`n\r autor, caut critic literar
Cartea Româneasc\ [i Uniunea
Scriitorilor [i-au desemnat premian]ii

{apte volume au fost lansate s\pt\m`na trecut\
la Sediul USR
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ACTUALITATE:
Norman Manea, `n prime-time 
la Televiziunea Român\,
pag. 2-3

CRONIC| DE CARTE:
Bogdan-Alexandru St\nescu
despre „Moartea pinguinului“
de Andrei Kurkov, pag. 6-7

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

Un interviu realizat de Elena Vl\d\reanu `n PAGINILE 8-9

Am\nunte despre `nt`lnirea de s`mb\t\ de la Goethe Zentrum
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Ruxandra Cesereanu:

„M-am s\turat de imaginea
mea de komis\reas\“

„Elita din România cunoa[te bine istoria recent\. Oamenii simpli, nu prea. Studen]ii, vag. Cursurile
mele despre Gulag ori despre Pia]a Universit\]ii 1990 erau op]ionale, a[a `nc`t la ele venea doar cine
dorea. Iar doritorii erau cam o cincime sau o p\trime din studen]ii de la Jurnalism. Doar anul acesta
am avut mai mul]i studen]i ca de obicei, `ns\ aceasta din pricin\ c\ se [tia deja c\ voi pleca de la
Jurnalism [i se crease o oarecare aur\ academic\ `n jurul meu.“

Partea a doua a dosarului

Documentari[tii
au sunat adunarea

Particip\ la dezbatere Ada Roseti, [ef Serviciu
Achizi]ie – V`nzare, TVR, Claudia Nedelcu, referent film,
seriale, teatru [i documentare – TVR, Marion Ciobanu,
redactor timp de 30 de ani la Studioul Sahia, [i Magda
Mih\ilescu, critic de film
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Dac\ `n vremurile „de trist\
amintire“, spectatorul, obli-
gat-for]at, vedea documenta-
re la cinema, acum filmul
documentar este un gen care
(cu c`teva excep]ii) se difu-
zeaz\ numai la TV. Posturile
specializate se bucur\ de au-
dien]e foarte mari. Dar `n a-
far\ de ele [i de televiziunea

public\, nici unul dintre cele-
lalte canale nu este interesat
de acest gen de produc]ii.
Centrul Na]ional al Cinema-
tografiei nu are un program
special de sus]inere a docu-
mentarului. ~n lipsa lui, real-
izatorii se v\d nevoi]i s\ `[i
caute surse de finan]are `n
str\in\tate.

BABAR – elefantul care
nu dispare



Cinci organiza]ii, printre care Asocia]ia Edi-

torilor din România (AER) [i Societatea Edi-

torilor din România (SER), s`nt interesate de

organizarea particip\rii României la Salo-

nul Interna]ional de Carte de la Frankfurt,

care se va desf\[ura `n perioada 4-8 octom-

brie.

Dup\ ce Ministerul Culturii [i Cultelor

(MCC) a preferat s\ organizeze singur par-

ticiparea României la t`rgurile de carte de

la Paris, Leipzig [i Budapesta, `n luna apri-

lie editorii [i asocia]iile de profil au fost invi-

ta]i s\ depun\ proiecte pentru organizarea

standului [i a programului cultural de la

Frankfurt. ~ntr-o prim\ faz\, data limit\ de

depunere a proiectelor a fost 10 mai, dar

termenul a fost prelungit ulterior p`n\ la 15

iunie, din cauza dezinteresului manifestat de

asocia]iile de profil.

~n afar\ de AER [i SER, printre organi-

za]iile interesate de prezen]a româneasc\

la cea mai important\ manifestare europea-

n\ `n domeniul c\r]ii se num\r\ [i Federa-

]ia Editorilor [i Difuzorilor de Carte din Ro-

mânia, Vilet Advertising SRL [i Asocia]ia

„C`ntar de Carte“.

Pentru organizarea standului na]ional co-

lectiv, MCC a achizi]ionat un stand cu o su-

prafa]\ de 100 mp. ~n ceea ce prive[te bu-

getul alocat pentru organizarea T`rgului de

la Frankfurt, MCC nu precizeaz\ o sum\

exact\. Bugetul total alocat `n acest an de

minister pentru organizarea t`rgurilor de car-

te interna]ionale a fost de 600.000 lei ([ase

miliarde lei vechi), dintre care s-au cheltuit

deja 200.000 lei. „Pentru acest an, Ministe-

rul Culturii [i Cultelor, prin direc]ia de spe-

cialitate, a alocat pentru organizarea t`rgu-

rilor interna]ionale de carte suma de

600.000 lei, pentru organizarea t`rgurilor

deja `ncheiate cheltuindu-se aproximativ

200.000 lei. Ministerul Culturii va decide

fondurile disponibile necesare organiz\rii T`r-

gului Interna]ional de Carte de la Frankfurt

`n func]ie de proiectele [i priorit\]ile sale.

S`mb\t\, 15 iulie 2006, de la
ora 12.30, la sediul
Goethe-Zentrum din Ia[i, are
loc o `nt`lnire cu scriitoarea
elve]ian\ Monica Cantieni [i
autorul romanului Cum mi-am
petrecut vacan]a de var\, T.O.
Bobe. Cei doi vor lectura din
opera lor [i vor participa la o
dezbatere pe tema „Literatura
contemporan\ din România [i
Elve]ia“, moderat\ de Florin
L\z\rescu. Manifestarea face
parte din cadrul unei reziden]e
de o lun\, finan]at\ de
ProHelve]ia [i Ministerul
Culturii Române, cei doi
scriitori beneficiind de o burs\
de crea]ie desf\[urat\ la
Centrul Cultural „Rosetti
Tescanu – George Enescu“
(jud. Bac\u).

Monica Cantieni locuie[te `n
Wettingen, Elve]ia, [i Viena,
Austria. Lucreaz\ ca produc\tor
la televiziunea public\ elve]ian\
[i este c`[tig\toare a mai multe
premii literare, printre care Pre-
miul Rilke pentru poezie, 2002,
Elve]ia.

T.O. Bobe este unul dintre
cei mai aprecia]i scriitori care
s-au lansat `n România dup\
1990. ~ntre 1995 si 2003 a fost
secretar literar la Teatrul Mic
din Bucure[ti, redactor [i scena-
rist de televiziune. ~n anul 2000
a fost bursier la Akademie der

Kunste din Berlin, iar `n 2003 [i
2004, bursier la Akademie
Schloss Solitude din Stuttgart.
A publicat volumele Tablou de
familie, Leka Brâncu[, 1995 (`n
colaborare), Bucla, poezie, U-
nivers, 1999, Darul lui Mo[
Cr\ciun, poveste, Humanitas,
2003, Cum mi-am petrecut va-
can]a de var\, roman, Polirom,
2004, [i Centrifuga, poezie, Po-
lirom, 2005.

„Ce a[tept\ri a[ putea s\ am
de la `nt`lnirea cu publicul ie-
[ean? Nici una, `n mod special.
Nu cred c\ eu ar trebui s\ am
a[tept\ri, ci tocmai el, publicul.
De-aia m\ [i tem, `ntr-o oareca-
re m\sur\. Pentru c\ nu [tii nici-
odat\ ce se a[teapt\ de la tine.
Dac\ e vreunul c\ruia nu-i pla-
ce vocea mea? Dac\ `mi pune
cineva o `ntrebare despre for]a
Coriolis? Sau despre coenzima

Q 10? Sau despre Ulan Bator?
Ce m\ fac? Ei, uite c\, p`n\ la
urm\, dac\ nu am a[tept\ri, m\-
car speran]e am. {i anume s\ nu
fiu `ntrebat nimic despre subiec-
tele de mai sus. Altfel, parc\
mi-ar pl\cea s\ st\m la o tacla,
c`t mai relaxat cu putin]\. C\
doar sem\n\m destul de mult:
eu public la Ia[i, el – public la
Ia[i“, a declarat pentru „Supli-
mentul de cultur\“ T.O. Bobe.
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Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Alternativ\ liberal\?
Dac\ s-ar face un clasament pe criteriul carismei premierilor
postrevolu]ionari, aproape cert pe ultimul loc ar ie[i, poate la e-
galitate de puncte cu Nicolae V\c\roiu, actualul prim-ministru,
C\lin Popescu-T\riceanu. Cu un mic plus pentru V\c\roiu, pro-
babil, `ntruc`t dezvoltarea mitului prieteniei dintre domnia sa [i di-
verse licori l-au f\cut mai degrab\ simpatic. Un personaj.

Premierul T\riceanu `ns\ nu are deloc stof\ de om politic ro-
mân. E capabil s\ dea cu b`ta-n balta mare provocat\ de
inunda]iile din Banat, din urm\ cu mai bine de-un an, vorbe[te
tehnic, nelu`nd `n seam\ un electorat care e, `n mare parte, fan
al limbajului de tip B\sescu-Vadim-Becali, nu se angreneaz\
`ntr-o lupt\ politic\, aceea cu pre[edintele, `n care adversarul fo-
lose[te toate armele din dotare, fie ele c`t de nedemne – [i dup\
toate astea, mai sper\ c\ strategia arogan]ei publice `mbr\cat\
elegant `[i va ar\ta, c`ndva, roadele.

Din p\cate, se `n[al\ amarnic. De[i s`nt voci, demne de luat
`n seam\, care `ndr\znesc s\ spun\ c\ guvernul condus de T\ri-
ceanu e cel mai bun dintre cele postrevolu]ionare, ca om politic,
actualul premier `[i face praf orice [ans\ de viitor. Prin urmare,
pentru PNL solu]ia T\riceanu se dovede[te tot mai pu]in viabil\,
[ansele ca el s\ conduc\ partidul spre succes la urm\toarele
alegeri fiind aproape nule. Prim-ministrul o fi av`nd [i destule ca-
lit\]i, dar `i lipse[te, cu siguran]\, una: carisma. Carisma `n `n]e-
lesul pe care `l permite contextul românesc actual.

Pornind de-aici, e de `n]eles de ce `n PNL se construie[te, de
zor, o alternativ\. Pare a fi unica posibilitate de a salva acest par-
tid de la soarta PN}CD-ului. Necazul este `ns\ acela c\, v\z`nd
alternativa, te bu[e[te r`sul. Pentru c\ aceasta se formeaz\, asi-
duu, `n jurul lui Theodor Stolojan, al tristului [i `n egal\ m\sur\
comicului Theodor Stolojan, prietenul din umbr\ al unui pre[e-
dinte p\pu[ar, pe care numai soarta PNL-ului n-are de ce s\-l in-
tereseze. Un Theodor Stolojan care, dintr-un om politic de `ncre-
dere odinioar\, a devenit o juc\rie de care se folosesc deja prea
mul]i ca s\ nu-]i st`rneasc\ o oarecare compasiune.

Invitat de cur`nd de Robert Turcescu, pe Realitatea TV, Sto-
lojan a c\zut `ntr-o curs\ extrem de simplu de dejucat, `ntins\
poate incon[tient de conlocutorul s\u. ~ntrebat de Turcescu de-
spre natura muncii sale de consilier preziden]ial, fostul premier [i
apoi fostul [ef al liberalilor nu numai c\ n-a fost capabil, cum s-ar
fi cuvenit s\ fie un lider real, s\ explice, ofensiv, vreun rol al s\u
marcant `n actualitatea româneasc\, dar s-a pozi]ionat chiar `ntr-o
defensiv\ ridicol\. Mai mult, s-a ascuns `n spatele lui Traian B\-
sescu, b`iguind despre un studiu pe care l-ar fi f\cut pentru pre-
[edinte pe problemele sistemului de `nv\]\m`nt, `n urma c\ruia
acesta a fost capabil s\ ias\ public [i s\ `ndrepte m`na acuzator.
Alternativa la conducerea liberalilor, un partid serios [i cu treab\
at`t prin prezentul, c`t [i prin istoria României, se dovede[te a fi
deci un om care, `n doi ani de „consiliere“ preziden]ial\, a f\cut
un studiu din care pre[edintele [i-a construit un discurs anonim,
printr-o mul]ime de alte discursuri mai mult sau mai pu]in anonime.

Sigur, nu numai asta `l define[te pe Theodor Stolojan. Dar,
din p\cate, `n ultimii doi ani, mai tot ceea ce-l caracterizeaz\ se
poate include `n zona de anex\ preziden]ial\, aproape inutil\, `n
care se mi[c\ fostul [ef liberal. Or, pornind de-aici, s\ observ\m
c\ situa]ia absolut inconfortabil\ a PNL-ului nu e cauzat\ numai
de erorile „de carism\“ ale actualului premier, ci [i, sau mai ales
[i, de incapacitatea alternativei de a se grupa `n jurul unei figuri
cu adev\rat susceptibile de a reatrage electoratul pierdut. Iar
timpul trece [i, dup\ intrarea `n U.E., chiar nu [tiu cine i s-ar mai
putea opune lui Traian B\sescu, elegant sau neelegant, `n ten-
tativa lui tot mai vizibil\ de a [terge cu buretele PNL-ul de pe tabla
politicii române[ti.

actualitate ordinea de zi

Norman Manea,
Singurul interviu acordat unei
televiziuni române[ti de cel mai
tradus scriitor român
contemporan – Norman Manea –
va fi difuzat de TVR 1 joi, 20 iulie,
de la ora 22.35. Fragii din
Bucovina – o `nt`lnire cu Norman
Manea este titlul emisiunii
realizate de Mihaela Cr\ciun,
despre care a]i putut citi `n
avanpremier\ `n „Suplimentul de
cultur\“ acum o lun\.Echipa TVR, acas\ la Norman Manea, `n New York

Monica Cantieni [i T.O. Bobe prezint\
la Ia[i „Filmul literaturii contemporane“

Cinci pentru T`rgul de Carte de la Frankfurt
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Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Micile revolte ale
oamenilor de paie
Oamenii de paie s`nt ni[te personaje cu un destin destul de trist.
{ter[i [i lipsi]i de anvergur\, ei s`nt plasa]i `n func]ii de r\spundere
ca paravane pentru cei puternici, care `i m`nuiesc, adic\ le hot\-
r\sc deciziile, dar `i las\ cu responsabilitatea acestora.

Exist\ [i oameni de paie perfec]i. ~n România cel mai bun mo-
del ar fi Nicolae V\c\roiu, premierul de paie al fostului pre[edinte
Ion Iliescu. F\r\ a ie[i cu nimic `n eviden]\, el [i-a urmat netulburat
destinul politic, ie[ind din anonimat c`nd era nevoie de el [i re`ntor-
c`ndu-se `n umbra uit\rii c`nd rolul lui s-a `ncheiat.

Interesante s`nt `ns\ situa]iile `n care oamenii de paie vor s\-[i
dep\[easc\ propria condi]ie, s\ capete pregnan]\ [i contur ca in-
dividualit\]i, nu doar ca nume puse l`ng\ o func]ie. Cu alte cuvinte,
exist\ oameni de paie atin[i de morbul hybris-ului, iar atunci au
[ansa de a deveni personaje tragice – iar la noi, `n Balcani, con-
form specificului locului, [ansa [i mai mare de a ajunge personaje
comice.

Un om de paie rebel a fost Adrian N\stase, un personaj a c\-
rui ascensiune `n PSD a fost acceptat\ [i ini]ial sus]inut\ de Ion
Iliescu (altfel, personajul cel mai interesant, mai cinic [i mai inte-
ligent al acestui partid, p\rintele mai multor oameni de paie). Ca-
zul lui este unul remarcabil. Ajuns prim-ministru, Adrian N\stase
a `ncercat s\ devin\ liderul autoritar al `ntregii ]\ri, iar dac\ ne
amintim de Raportul Armagedon II, c`nd premierul [i-a dovedit a-
peten]ele dictatoriale, dar [i de felul `n care partidul condus de el
a dirijat campania pentru votarea Constitu]iei [i campania elec-
toral\ din toamna lui 2004, cred c\ `nfr`ngerea sa `n alegerile prezi-
den]iale ne poate bucura mai mult dec`t partinic. B\nuiesc c\ A-
drian N\stase revoltatul avea toate [ansele s\ cad\ `n p\catul
autocra]iei. Iar calitatea lui de om de paie se vede [i din impor-
tan]a tot mai redus\ pe care o are `n plan politic azi, c`nd e lipsit de
orice func]ie. (O spunea deja, burlesc-profetic, Traian B\sescu `n
2004: „Adriane, nici nu [tii/ C`t de mic `ncepi s\ fii!“.) Omul-func-
]ie e, de altfel, cel mai limpede caz de om de paie.

Tot `n PSD un om de paie f\r\ nici o [ans\ de a-[i dep\[i
condi]ia este actualul pre[edinte al partidului, Mircea Geoan\.
Destinul lui seam\n\ cu cel al fostului pre[edinte Emil Constan-
tinescu (personaj at`t de [ters, `nc`t era chiar s\ scriu „Ion Constan-
tinescu“). Ambii au ajuns `n func]ii importante, ambii au refuzat
s\ se supun\ p\pu[arului (sau nu l-au mai avut) [i ambii au e[uat –
sau vor e[ua – lamentabil. Nici unul nu se ridic\ la nivelul pres-
ta]iei lui N\stase, care `[i atr\sese destul de repede [i o porecl\
l\muritoare: „Arogantu’“.

Mai asem\n\tor cu Adrian N\stase este premierul Alian]ei
DA, C\lin Popescu-T\riceanu. Cunoscut mai bine ca om de afa-
ceri, dar [i acolo `n anturajul mai puternicului Dinu Patriciu, T\ri-
ceanu era un politician liberal mai degrab\ obscur sau, `n orice
caz, nu din prima linie a partidului. A ie[it din anonimat gra]ie lui
Traian B\sescu, care l-a nominalizat cu `nc\p\]`nare ca premier
`n timpul campaniei sale electorale pentru func]ia de pre[edinte
al ]\rii. Odat\ ales, B\sescu s-a ]inut de cuv`nt [i l-a numit pe
T\riceanu [ef al guvernului. Ajuns om-func]ie, T\riceanu s-a
ag\]at puternic de pozi]ia cucerit\, de[i presta]ia lui mediocr\ i-a
atras repede porecle precum Moliceanu sau R\zg`ndeanu. In-
constant, partinic, indecis [i revan[ard, T\riceanu a intrat `n con-
flict direct cu pre[edintele ]\rii. Apoi a gafat incalificabil atunci c`nd
a vrut s\ impun\, `n numele Partidului Liberal – [i nu al guvernu-
lui pe care-l conducea, ba chiar pe ascuns fa]\ de acel guvern [i
de pre[edinte – retragerea trupelor române din Irak. Astfel hybrisu’-i
gata. Ca s\ rememorez spiritul revoltelor studen]e[ti din anii ’90, l-a[
eticheta cu sloganul: „T\riceanu pentru noi este Arogantu’ doi“.

De altfel, oamenii de paie pu[i pe revolt\ au o problem\: aceea
c\ s`nt oameni de paie. Se revolt\ ei, se `nfurie, se `nfl\c\reaz\ [i
p`n\ la urm\ dau `n foc. Iar focul [i paiele, [ti]i [i dumneavoastr\...

ordinea de zi actualitate

Românii  confund\  francofonia  cu  francmasoneria

Conferin]a Francofonia `n pragul celui de-al XXI-lea mileniu ce
a avut loc miercuri, 12 iulie, [i care a fost organizat\ de Liga
de cooperare cultural-[tiin]ific\ România – Fran]a, la Institutul
Na]ional de Administra]ie din Bucure[ti, a scos `n eviden]\ „vizi-
bilitatea redus\“ a Anului Francofoniei `n România.

Vicepre[edintele Ligii de cooperare cultural-[tiin]ific\ Ro-
mânia – Fran]a, Ion Marin U]\, a declarat, pentru Rompres, la
finalul conferin]ei, c\ a constatat, cu diverse ocazii, c\ la nive-
lul oamenilor simpli nu se cunoa[te `nc\ ce `nseamn\ francofo-
nia, iar unii chiar confund\ acest termen cu francmasoneria.

„Este prima dat\ c`nd acord un interviu Te-
leviziunii Române.

Realizatoarea, Mihaela Cr\ciun, a dorit
un portret, deci s-a filmat mai mult, iar co-
laborarea a fost pl\cut\. ~nc\ nu [tiu ce a
ie[it, nici c`t [i ce anume va r\m`ne. Televi-
ziunea nu este, probabil, cel mai adecvat
mijloc de expresie pentru un scriitor. ~n po-

fida caracterului inevitabil spontan al expe-
rimentului [i a perioadei `n care s-a produs,
nu dintre cele mai bune pentru mine, sper s\
existe `n aceast\ pelicul\ secven]e semnifi-
cative“ – declara scriitorul pentru revista
noastr\.

„~n filmul de la TVR v\ ve]i `nt`lni cu
Norman, cum `i spun studen]ii, pe terasa

unui zg`rie-nori, `n partea de vest a ora[u-
lui, unde locuie[te. Ve]i afla de ce NY con-
tinu\ s\ fie pentru el un hotel ospitalier [i
vom reface, `mpreun\ cu Cella, discreta [i
rafinata lui doamn\, drumul lor zilnic de
acas\ p`n\ pe faleza Hudsonului. Dac\ a]i
citit ~ntoarcerea huliganului, ve]i fi familiari
cu locurile“, poveste[te Mihaela Cr\ciun.

Doi dintre noii autori
publica]i s`nt c`[tig\tori ai
concursului de debut
organizat de Editura Cartea
Româneasc\ `n 2005. Cu Ruj
pe icoane, Livia Ro[ca „vine
pe un val de debuturi at`t de
promi]\toare, `nc`t risc\ s\
produc\ un adev\rat
fenomen“ este de p\rere Al.
Cistelecan. Al doilea premiant
al editurii este un profesor
de român\ deloc cunoscut
p`n\ acum mediilor literare,
un autor care a `mplinit anul
acesta 50 de ani. Valentin
Ursianu `[i dedic\ volumul,
Tavanul ipotetic, televiziunii
ca fenomen, pentru c\ este o
carte scris\ „cu urechea la
televizor“. Al treilea debut
este unul absolut, al unui
autor care are numai 21 de
ani, Andrei Mocu]a. {i-a
trimis volumul Povestiri din
ad`nci tinere]i la concurs
f\r\ s\ se a[tepte la nimic.

Robert B\lan
~n urma concursului de manu-
scrise pe anul trecut, Uniunea
Scriitorilor a decis s\ premieze
[i s\ publice trei volume de pro-
z\, unul de poezie [i unul de tea-
tru. La poezie, premianta aces-
tui an a fost Violeta Ion, cu vo-
lumul marta. Pentru Cistelecan,
Violeta Ion nu pare o debutant\,
de[i realitatea este alta. La tea-
tru, concursul de manuscrise a
fost c`[tigat de Dan Mihu, un
dramaturg care nu se afl\ la pri-
ma apari]ie editorial\. Pe l`ng\
cele 7 piese publicate anterior, `n
portofoliul scriitorului, care `n
opinia Luciei Verona „refuz\

moda adoptat\ de genera]ia sa“,
se mai afl\ [i un roman. El este
totodat\ [i c`[tig\torul premiu-
lui pentru cel mai bun scenariu
de lungmetraj la Concursul de
scenarii ini]iat de HBO [i TIFF.
Piese de schimb con]ine patru
texte. Primul este scris `n urma
unei reziden]e oferite de Festi-
valul de la Limoges, iar ultime-
le dou\ s`nt variante (pentru doi
actori [i pentru unul singur) ale
unui scenariu dramatic scris

pentru un spectacol montat de
R\zvan Mazilu. Doi dintre cei
care au debutat acum cu roman
nu s`nt nici ei la prima lor car-
te. At`t Ilinca Bernea, c`t [i Augus-
tin Cup[a au debutat ca poe]i.
Iar Ilinca Bernea, care a mai pu-
blicat [i dou\ romane, spune c\
a ezitat foarte mult `nainte de a
decide s\ publice Semnul lunii,
pentru c\ e vorba acolo de o
prea mare implicare sufleteasc\.

„Criticii  de  azi  se  pricep  la
toate,  mai  pu]in  la  literatur\“

{i dac\ `n programul editorial al
anului viitor deja nu mai exist\
„locuri disponibile“ la poezie,
`n cazul teatrului [i al criticii nu
e mare `nghesuial\. „G\si]i-v\
rapid un critic!“ Asta i-a sf\tuit
pre[edintele USR, criticul lite-
rar Nicolae Manolescu, pe proas-

p\t lansa]ii scriitori, dezam\git
c\ printre c\r]ile publicate nu se
afl\ nici m\car una de critic\ li-
terar\. Majoritatea manuscrise-
lor primite la aceast\ categorie
s`nt teze de doctorat. Acestea s`nt,
pe de o parte, incontrolabile, pe
de alta, neinteresante din punct
de vedere comercial pentru o e-
ditur\. Dar istoria literaturii, sus-
]ine Manolescu, nu o scriu auto-
rii. Nu ei s`nt cei care definesc
curentele [i conceptele. ~ns\
„criticii de azi se pricep la toa-
te, mai pu]in la literatur\“. {i
actualul pre[edinte al USR pro-
mite c\ nu va ie[i la pensie p`n\
c`nd aceast\ nou\ genera]ie nu
`[i va g\si [i ea criticul ei. Noii
autori trebuie `ns\ s\ fie aten]i:
„La prima carte, mul]i s`nt gro-
zavi, abia de la a doua `ncepe de-
clinul sau urcu[ul“, spune Ma-
nolescu.

T`n\r autor, caut critic literar
Cartea Româneasc\ [i Uniunea Scriitorilor [i-au desemnat premian]ii {apte volume

au fost lansate s\pt\m`na trecut\ la Sediul USR

`n prime-time la Televiziunea Român\

„Scriitorul solitar, afirmat f\r\ sprijin «na]ional», ba chiar `n
pofida indiferen]ei sau ostilit\]ii institu]iilor culturale na]ionale,
nu treze[te, neap\rat, simpatie. Uneori, dar nu `ntotdeauna,
abia dup\ moartea sa se aude, eventual, vocea unei noi
genera]ii, dornic\ s\ rectifice judec\torii fuduli [i fal[i care au
precedat-o. Fire[te, n-ar fi prea greu de deslu[it codul de
distribuire a laurilor la Funda]ia Cultural\ Român\ (devenit\

Institut), a titlurilor [i medaliilor preziden]iale, a invita]iilor [i
fotoliilor onorifice. Cui ar sluji `ns\ asemenea iscodire? Dincolo
de m\runtele satisfac]ii ale manipulatorilor [i m\runtele irit\ri
ale neglija]ilor, carnavalescul jocului de culise r\m`ne o banal\
cotizare la trivialitatea conjuncturii.“

Norman Manea `n dialog cu Lumini]a Marcu, noiembrie 2004

Nicolae Manolescu a[teapt\ de la premian]i volumele urm\toare pentru a confirma, ad\ug`nd:
„La prima carte, mul]i s`nt grozavi“



Sub p\m`nt
Bag m`na `n foc c\ n-a]i crezut o iot\ din povestea pe care
v-am spus-o s\pt\m`na trecut\, cu osciorul de om care mi-a
b\tut zbeng `n geam pe timp de furtun\. Chit c\ st\tea de
straj\, `n chip de prim paragraf, ditai fotografia cu schelete.
Cum ap\ru `n urbe „Suplimentul“ de pe a c\rui copert\ m\
hlizeam promi]`nd s\ dezv\lui nu [tiu ce secrete, hop [i amicul
cel iste], arhitectul demolator de idei, cu un telefon ner\bd\tor.
Dup\ ce, pre] de mai bine de un an, m\ h\r]uise prin toate pie]ele
Timi[oarei ca s\-mi taie ifosele de mare gastronoam\, acum m\
atac\ direct: „P\pu[\ mic\, ie[i iute la porti]\, c\ci te v\d pe geam
cum freci menta ̀ n birou la «Orizont» c`nd Mih\ie[ nu-i acas\. Au vrei
s\-]i gl\suiesc ceva important prin fanioane?“. Cuprins\ de pre-
sim]iri negre, i-am r\spuns grabnic: „Bine, bade, cobor acuma“. Zis
[i f\cut. ~n cinci minute eram fa]\ `n fa]\, de-o parte [i de alta a
tran[eei (L = 55m., l = 8 m., h = 3,5 m., vezi foto) care desp\r]ea
redac]ia mea de atelierul lui, de c`nd, la `nceputul verii, prim\ria
declan[ase ac]iunea cu schimbatul liniilor de tramvai [i-al tuturor
conductelor din centrul ora[ului. Am stat [i ne-am crucit `n fa]a
ultimului schelet dezgropat chiar sub nasul nostru. Apoi, ca s\ m\
plantez `ntr-un unghi mai bun c`nd M 38 (morm`ntul, deci mortul
nr. 38) a `nceput s\ fie periat de p\m`nt os cu os, am trecut pe
partea cu arhitect (v. foto), unde-am `nregistrat cu Nokia urm\toa-
rea vorbire:

— Ciau, p\pu[\. Ce faci, drag\, ai trecut la telenovele? Zi-mi
[i mie ce-i t`mpenia cu degetele mari de mort\ciuni care-]i bat `n
geam cnocnoc ca zbur\torii? De[i, `ntre noi fie vorba, poanta cu
b\ie]ii oso[i din [\n]ule] e ultra-baban\ [i chiar merit\ s\ pun\ is-
toricii pricepu]i ni[te c\rni]\ pe poveste. Afl\ c\ ies zilnic la geam
[i fotografiez misterele Timi[oarei. Domle, m\ bine dispune ches-
tia asta, s\ ne v\d a[a, straturi, straturi, unii peste al]ii, ca-ntr-un
dobo[ tort, de sute de ani, cum nu pot s\-]i spun. Mare plea[c\
pe noi gropanu’! Da’ care-i secretu’ t\u `n toat\ mi[cul\tura? De
unde ai scos-o c\ scheletonu’ pe care l-ai afi[at alb-negru la re-
vist\ e, vezi-doamne, Melchior [i nu mai [tiu cum, ciumatu’ lu pe[te
din groapa comun\? Fato, cu lucrurile astea nu-i bine s\ te joci.
Dac\ fix \la-i un turc, nu un cre[tin? De[i turc chiar n-are cum s\
fie, asta-i clar ca lumina zilei, c\ pentru ei unde-a mai fost un ci-
mitir `i loc spurcat. De biserica [i ]intirimu’ c\lug\ra[ilor francis-
cani vorbesc, de dinainte de turc\lime, te-ai prins, nu? Bun. A-
tunci, schimb\m placa: dac\-i o doamn\, Rosalia Aloisia, repau-
sat\ de friguri [i `ngropat\ `n 1730? Hm? Sau Ulrich von Gatter-
burg, sangvisupt de vampirii banatici? De[i vampirii au venit mai
t`rziu, c`nd austriecii au fript deja un pache]el de legi despre cum
[i unde-i voie s\ se construiasc\ `n ora[. Deci nu puteai s\ bagi
la p\strare pe cineva `n buricu’ t`rgului. Sper c\ ]i-ai dat seama
c\ asta-i [tiin]\, soro, nu fredonare literar\ [i mister `n aspic. Sau
[tii tu ceva ce popula]ia n-a aflat `nc\. Bag\ text [i spune ce te
fr\m`nt\. Po]i au ba?

Pot. Pentru un `nceput de roman foileton, pot. A[a c\ Filip Flo-
rian s\ stea deocamdat\ acas\ [i s\ se joace cu degetele mici `n
necropola lui. Eu o s\ cercetez degetele mari din groapa cu sche-
lete de la Timi[oara (v. foto).

C\ci noua rubricu]\, oric`t de chinuit s-ar urni, vrea un
singur lucru: s\ fie rupt\ din via]\. S\ povesteasc\ de-
spre lucrurile m\runte care ne `nconjoar\ la tot pasul
[i care ne pot aduce un dram de bucurie. Numai s\ fie
ochi de v\zut, g`nd vioi, `mboldit de curiozitate, inim\
u[oar\. Asta a[ `ncerca: s\ v\ ar\t c`t de frumoas\ e
lumea pe care o descop\r prin telescoapele mele
(v. foto), a]intite nu spre ceruri ’nalte, ci scormonind cu
luare-aminte jur ̀ mprejur, aici, pe p\m`nt, ba chiar prin
subterane. De[i sun\ a comedie neagr\ s\ `ncep oda
bucuriei [i a vie]ii cu 38 de schelete dezgropate dup\
vreo 300 de ani, eu asta am s\ fac acum. C\ci nu cu-
nosc pe moment mul]umire mai mare dec`t s\ m\
cufund `n secretul ce zace `n fa]a mea, a[a cum stau
[i privesc sub p\m`nt din col]ul st`ng, prostit\ de c\l-
dur\ [i imagina]ie, cu un pahar de plastic alb `n m`-
na dreapt\ (v. foto).

Babar parcurge `n primele
c\r]i traiectoria invers\
fa]\ de Mowgli al lui Ru-

dyard Kipling. Crescut `n jun-
gl\, Babar este for]at s\ plece `n

lume dup\ moartea mamei sale.
Ajuns tocmai la Paris, elefantul
este crescut de B\tr`na Doamn\.
Dup\ o vreme, se `ntoarce `n re-
gatul elefan]ilor unde devine rege,
se c\s\tore[te cu Celeste [i con-
struiesc ora[ul Celesteville. ~n
calitate de rege al elefan]ilor, Ba-
bar `i „civilizeaz\“ `n m\sura `n
care majoritatea `ncep s\ se `m-
brace ca el, `n costume vestice
bine croite. Ora[ul `n sine este
desenat precum un ora[ al ele-
fan]ilor francezi, cu ma[ini Peu-
geot [i croissants. ~n cele 17 vo-
lume (primele [apte scrise de ta-
t\ [i restul de fiu, dup\ moartea
acestuia), Babar [i familia lui vi-
ziteaz\ alte regate, precum cel
al maimu]elor [i al p\s\rilor, se
ap\r\ de inamicii rinoceri (care
arat\ destul de mult a germani)
[i ajung [i pe alt\ planet\.

~n anii ’80, la mai bine de
dou\zeci de ani dup\ publica-

rea ultimului volum din Babar,
c\r]ile cu el au `nceput s\ fie a-
cuzate de rasism [i promovarea
agendei colonialiste. Cu fondul
lor de fabul\, textele cu animale
simbolice s`nt inevitabil deschi-
se unor asemenea interpret\ri po-
litice sau etice. ~ns\, dincolo de
ele, r\m`ne povestea `n sine, fer-
mec\tor scris\ [i desenat\.

De  la  Carol  cel  Mare
la  Stravinsky

Istoria elefan]ilor reali [i poate
la fel de cunoscu]i precum Ba-
bar ̀ ncepe cu Abul-Abbas, primul
elefant ce apare `n analele Euro-
pei. Elefantul asiatic alb a fost
f\cut cadou de c\tre califul Bag-
dadului lui Carol cel Mare. Dup\
ce a petrecut o vreme la curtea
`mp\ratului [i a fost admirat de
curteni, Abul-Abbas a fost luat `n
expedi]ia ini]iat\ de Carol cel Ma-
re `mpotriva danezilor la `ncepu-
tul secolului XI. ~ns\ clima scan-
dinav\ nu i-a prins bine elefan-
tului care abia se adaptase, pro-
babil, la cea a Europei de Vest, [i
a murit de pneumonie `n timpul
expedi]iei.

Vedeta entertainment-ului a-
merican de pe la jum\tatea se-
colului al XIX-lea, elefantul a-
frican Jumbo, a ajuns mai de-
parte dec`t Babar. Trimis mai
`nt`i `n Fran]a din Africa, apoi
`n Anglia [i adus de P.T. Bar-
num pe continentul american,
Jumbo a devenit rapid senza]ia
principal\ a circului Barnum and
Bailey. Sf`r[itul lui Jumbo pare
cel pu]in la fel de fantezist pre-
cum posterele despre el care `i

exagerau dimensiunile. Dup\ ce
a fost lovit de un tren `n Cana-
da, carcasa elefantului a fost `m-
p\iat\ [i a continuat s\ c\l\to-
reasc\ al\turi de circul lui Bar-
num. Dup\ c`]iva ani, acesta l-a
donat Universit\]ii Tufts, Mas-
sachusetts, unde a fost expus p`-
n\ ce a fost distrus de un incen-
diu `n anii ’70. Doar coada i-a
mai fost salvat\ [i este p\strat\
`n arhivele universit\]ii. Jumbo
a devenit mascota universit\]ii,
iar numele lui a ajuns s\ desem-
neze lucruri gigantice `n engleza
curent\.

Un alt elefant celebru al cir-
cului, ba chiar unul dintre cei
foarte privilegia]i, Madoc, a a-
juns s\ colaboreze cu Igor Stra-
vinsky [i George Balanchine. ~n
1942, circul Ringling din New
York a pus `n scen\ un balet de
Stravinsky `n coreografia lui Ba-
lanchine. Circus Polka nu avea
numai 50 de balerine, ci [i 50
de elefan]i, condu[i de Madoc,
care o purta pe balerina Vera
Zorina. ~n asemenea ritmuri pe
care Stravinsky le-a dedicat „u-
nui t`n\r elefant“ se `ncheie [i
scurta noastr\ istorie a elefan]i-
lor b\tr`ni.
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LAMERICA

La sf`r[itul
lunii iunie,
o [tire
transmis\
de Reuters [i preluat\ de surse variate, de
la Hindustan Times la ABC News, anun]a
aniversarea elefantului Babar. Personajul
c\r]ilor de copii scrise de francezii Jean [i
Laurent de Brunhoff, tat\ [i fiu, a ajuns la
v`rsta de 75 de ani, trec`nd cu gra]ie [i

elegan]a costumului s\u
de dandy prin anii `n care
a fost citit de noi genera]ii [i atacat de
unii vechi cititori pentru c\ ar promova
idei colonialiste. Cum elefan]ii s`nt vesti]i
ca animale familiste, s\ `l s\rb\torim pe
Babar `mpreun\ cu familia lui extins\ de
elefan]i reali sau imagina]i. Invita]i s`nt
mai ales al]i elefan]i „populari“ ai c\r]ilor
de copii [i ai circului. Trebuie `ns\

men]iona]i m\car `n trecere elefan]ii
mistici ai unor tradi]ii
asiatice, cei literari ai lui
Hemingway [i
Murakami (al c\rui
titlu de povestire,
„Elefantul a disp\rut“,
l-am modificat aici) [i
cei muzicali de la
White Stripes.

Elefantul care
nu dispare

Elefantul care
nu dispare
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TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

M\ uitam asear\ la desenea [i o
venit tata beat [i o `njurat-o
amical pe m\mica. Dup\ aia s-o
sp\lat pe picioare, c\ nu [tiu pe
unde calc\ da’ pute de parc\ ar fi
mort de la br`u `n jos [i, la fel de
amical, mi-a smuls telecomanda
[i o dat pe [tiri cu g`ndul s\ vad\
ce minciuni mai zic porcii \ia. {i
eu am r`s, c\ n-am v\zut `n via]a
mea porci s\ mint\.

La televizor era o [tire despre
matale [i colegii ma-
tale, care f\cea]i un
fel de plimbare. E-
ra]i mul]i, ca la `n-
morm`ntarea lu’ bu-
nica, cu desene pe
b\] [i striga]i ceva de-
spre ni[te neni r\i. {i
tantea de la [tiri o zis
c\ de data asta nu a]i
mai fost a[a violen]i ca
la Bucure[ti. Eu atun-
cea m-am g`ndit ce bi-
ne ar fi dac\ a]i vrea s\
veni]i la mine `n sat s\
facem ordine, c\ s`nt
ni[te oameni care m\
deranjeaz\ [i nu ar fi
foarte greu s\ `i l\mu-
rim. A[ `ncepe cu dom’
`nv\]\tor, care nu a vrut
s\-mi dea [i mie coro-
ni]\. C\ cic\ numai \ia
care `nva]\ bine merit\.
S\ mori tu! Dar ce, ca-

pul meu e mai `n d`mburi, nu
st\ pe el o coroni]\ am\r`t\? A[
dori s\-l bate]i [i s\-i zice]i c\
s`ntem prieteni [i s\ refac\ toat\
premierea, ca s\ fiu [i eu lau-
reat. Pe urm\ mergem s\ devas-
t\m magazinul lui tanti Sofina,
c\ m-o prins la furat [i m-o spus
lui tata, care iar o reac]ionat a-
mical. S\-i spargem de cap toa-
te borcanele cu vegeta vrac [i
cocos.

Cel mai mult a[ vrea `ns\,
dac\ s-ar putea, s\ mergem a-
cas\ la Ginu]a. Matale ba]i la
u[\ [i-i spui c\ o cheam\ o co-
leg\ afar\, iar c`nd iese, o ]ii
str`ns, matale de-o m`n\ [i cei-
lal]i meneri de cealalant\. C\ de
multe ori i-am cerut prietenia [i
ea nu mi-o dat-o, c\ cic\ de ce
i-am spart capul cu pra[tia.
Deci voi o ]ine]i [i eu vin [i-i
pun m`na pe ]`]e [i o ap\s tare,
c\ am v\zut c\ `ncep s\-i creas-
c\ [i s`nt foarte curios cum s`nt
la palpat. Da’ matale s\ nu o
mamele[ti pe Ginu]a, c\ e gagi-
ca mea.

Te rog frumos `n `ncheiere
s\-i zici lui tata s\ m\ mai lase
cu amici]iile, c\ dac\ nu aduc
un miner `n locul lui. C\ via]a
la mine acas\ e foarte bun\ [i
u[oar\, f\r\ prea multe obliga-
]ii.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

Cine a avut parte de instruc]ia
pentru protec]ia muncii [tie
despre ce vorbesc. Un domn
sau o doamn\ – de obicei, cu
priviri severe, `nc\rcate de
responsabilitate – `]i ia un
scurt interviu [i te avertizeaz\
c\ nu-i de glum\ cu protec]ia
asta. Tu, care z`mbe[ti pe sub
must\]i la fiecare `ntrebare,
angajatul naiv al nu conteaz\
c\rei companii, habar n-ai c\
moartea-i c`t capra pe capul
t\u, la fiecare pas. Dac\ la
serviciu te mai a[tep]i s\ dai
col]ul din varii motive, e[ti total
surprins s\ afli c\ angajatorul
trebuie s\ aib\ grij\ de tine [i
atunci c`nd vii/ pleci de la
serviciu, timp de o or\. „P\i, de
ce?“, nu `n]elegi tu. „Mai [tii,
`]i cade o c\r\mid\ `n cap, d\ o
ma[in\ peste tine, te bate un
nene etc. [i atunci r\spundem
noi, cei de la protec]ia muncii“,
]i se spune. Tot nu `n]elegi, dar
te conformezi, ca s\ scapi
mai repede.

E[ti pus s\ descrii, cu repere
precise, o „hart\“ a drumului
pe care mergi (din)spre cas\.
~nchizi ochii [i, precum pilo]ii
de Formula 1 `nainte de start,
`ncerci s\-]i construie[ti `n imagi-
na]ie circuitul pe care vii/ pleci
de la serviciu. ~]i dai seama c\,
fiind pieton, nu prea ]ii calea
dreapt\. Mai ie[i `n decor s\
cumperi un ziar sau s\ bei o be-
re cu un prieten. Ei bine, `n a-
ceste cazuri nu te mai afli sub
protec]ia muncii. Dac\ te-ai a-
b\tut cu doi pa[i de la calea
dreapt\, `nscris\ pe fi[a indivi-
dual\ de instructaj privind pro-
tec]ia muncii, r\m`i pe barba ta.

Nu doar eu m\ num\r printre
aceia care consider\ scrisul o
meserie ca oricare alta. Am `n-
cercat s\-mi imaginez o fi[\ de
protec]ie a muncii pentru un
scriitor [i mi-am dat seam\ c\,
oficial vorbind, cei care se con-
sider\ scriitori de meserie se `n-
[al\ amarnic. ~n primul r`nd,
n-au angajator care s\ aib\ grij\
de ei, care, conform legisla]iei
`n vigoare, „s\ stabileasc\ m\-
surile tehnice, sanitare [i orga-

nizatorice de protec]ie a mun-
cii, corespunz\tor condi]iilor
de munc\ [i factorilor de me-
diu specifici unit\]ii“, „s\ asi-
gure obligatoriu [i gratuit do-
tarea cu echipament de pro-
tec]ie a salaria]ilor [i a altor
categorii de persoane care des-
f\[oar\ activit\]i la persoane
juridice sau fizice, potrivit cri-
teriilor stabilite de Normati-
vul-cadru de acordare [i uti-
lizare a echipamentului indi-
vidual de protec]ie, elaborat
de Ministerul Muncii [i
Protec]iei Sociale“. O s\-mi
spune]i c\ exagerez, c\ m\-
suri de genul acesta s`nt f\-
cute pentru sudori, con-
structori sau electricieni. Ei bi-
ne, nu. Un redactor de editur\
sau un traduc\tor angajat bene-
ficiaz\ [i trebuie s\ se confor-
meze exact acelora[i norme de
munc\ precum un sudor. Scrii-
torii s`nt, cel pu]in din acest punct
de vedere, pe drumuri.

Poate tocmai de aceea am ob-
servat c\ eu m\ cam ]in de dru-
mul de venire/ plecare de la noul
meu post de redactor, pentru ca-
re am semnat instructajul `n vi-
goare. Cu c`teva zile `n urm\,
pe o alee care duce c\tre blocul
meu (trecut\ `n foaia de instruc-
taj!), am fost tentat s\ rup o vi-

[in\ dintr-un copac cu crengile
generos aplecate ̀ n strad\. N-am
putut din cauza a dou\ b\tr`ne
care st\teau la fereastr\. Am `n-
cercat [i ieri, [i azi, dar, imediat
ce simt mi[care pe alee, cel pu-
]in una dintre b\tr`ne apare la
fereastr\.

Acum, dac\ tot am semnat
fi[a de protec]ie, cred c\ o s\-mi
iau inima `n din]i [i o s\ `nha] o
vi[in\. {i, dac\ paznicele copacu-
lui arunc\ vreo c\r\mid\ dup\
mine, le dau pe m`na Ministeru-
lui Muncii [i Protec]iei Sociale.

Drag\ nenea meneru’

Salut\ri din Petrila de la Ion D. S`rbu
de ION  BARBU

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

Bobi  [i  Bobo,  Voi  nn-a]i  
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Protec]ia muncii Reporteri]ele* de dans
[i voie bun\
Televiziunile noastre [i-au aranjat, fiecare, reporteri de zile ne-
gre. Asta e o chestie deja [tiut\, cum c\ adelinpetri[orii [i c\t\lin-
radut\na[ii vor fi `ntotdeauna prezen]i acolo unde, dac\ nu a curs
o pic\tur\ de s`nge, m\car au ap\rut niscaiva masca]i cu cagu-
lele din dotare. Posturile au mai prins, `ns\, de-o vreme `ncoace, o
mod\: aceea a reporterilor de dans [i voie bun\. A (mai ales!) dom-
ni[oarelor trimise la tot felul de manifest\ri mondene, la realizarea
a[a-numitelor [tiri soft (c\ de alea hard se ocup\ b\ie]ii cu-veste-
cu-multe-buzunare-[i-fermoare, aminti]i mai sus). Acuma, c\ a dat
vara peste noi, fetele hard-ultimul-r\cnet machiate ale [tirilor au
invadat micile ecrane, c\, nu-i a[a, ce-i frumos [i decoltat [i Edito-
rului de Jurnal `i place.

Sincer, le invidiez pe reporteri]ele `n cauz\: trebuie s\ fie tare
mi[to s\ ]i se serveasc\ `n fiecare zi un subiect senin direct de pe
masa [edin]ei de diminea]\, s\ te `mbraci „cool“ [i s\ te duci pe
„teren“. „Terenul“ \sta poate `nsemna, `n cazul de fa]\, orice
chestie neconven]ional\, ie[it\ din tiparul [tirilor a[a cum le [tim
noi: s\ mergi cu ultima versiune de Mer]an (a cui o fi, oare, limu-
zina?) pe-o arter\ principal\, ascult`nd muzic\ clasic\; s\ faci
stand-up `ntr-o cl\dire unde are loc un bal mascat, must\cind
[treng\re[te de sub vreo figur\ arhicunoscut\. Nu [tiu dac-a]i ob-
servat treaba asta, dar cam toate fetele care [i-au luat `n serios
rolul de dans [i voie bun\ seam\n\ `n mimic\ [i gestic\, aproape
p`n\ la epuizare, cu Andreea Marin. Dac\ a]i crezut c-a]i sc\pat
de Z`na Surprizelor, care a intrat `n concediu (ova]ii, aplauze, la-
crimi), v-a]i `n[elat amarnic: o reg\si]i multiplicat\, xeroxat\ [i clo-
nat\ pe ProTV [i Antena1, aproape ̀ n fiecare sear\, dup\ ora 19.00.

Dac\ [i-ar limita exprimarea la cele de mai sus, reporteri-
]ele-eroine ale [tirilor c\ldu]e de var\ ar fi chiar simpatice. Dar, `n
calitatea-mi de telespectator ce nu are nevoie s\ i se deseneze un
soare `n studio c`nd prezentatorul vorbe[te de vremea frumoas\
de-afar\, `mi simt neuronii scuipa]i printre din]i c`nd fetele de voie
bun\ simt nevoia s\ explice `n detaliu cele mai banale chestii cu
putin]\. Spre exemplu, dac\ o [tire poveste[te despre c`t de lung
va fi nu [tiu ce pod din Bucure[ti, z`nele de serviciu se simt datoa-
re s\ m\soare cu pasul distan]a respectiv\; dac\ vreuna transmi-
te de la nu [tiu ce presupus\ descindere de extratere[tri undeva
`n ni[te lanuri de porumb, simte nevoia ca, `n timp ce spune cum
st\ treaba cu semnele misterioase, s\ dea din m`ini ca s\ arate
c-acestea-s circulare.

Ar fi de-a dreptul interesant [i spectaculos ca televiziunile s\
valorifice acest imens poten]ial feromonic `n cazul [tirilor gen „ce-au
mai aruncat `n aer americanii prin Irak“. Imagina]i-v\ doar: Ade-
lin Petri[or relateaz\ `ncruntat cum US Army a arestat dou\ sus-
pecte [iite, timp `n care una dintre domni[oarele amintite `[i pune
singur\, `n fa]a camerei, c\tu[ele (ca s\ fim siguri [i noi, s\racii cu
duhul, ce `nseamn\ s\ fii `nc\tu[at).

* Acest text e doar o constatare a invaziei de domni[oare reporter

`n [tirile de var\ („nu c\ ar fi ceva `n neregul\ cu asta“, cum bine

spune Seinfeld, parc\).



Volumul de povestiri a fost nominalizat pentru faimosul premiu american Pulitzer [i pentru National Book
Critics Circle Award.

Raymond Carver spunea c\ este posibil s\ vorbe[ti despre lucruri obi[nuite folosind un limbaj obi[nuit, dar
precis [i s\ `nveste[ti aceste obiecte, indiferent dac\ este vorba despre un scaun, o draperie, o furculi]\,
o piatr\ sau cercelul unei femei, cu o putere magic\ uluitoare. Nic\ieri nu devine mai evident\ reu[ita me-
todei sale dec`t `n povestirea „Catedrala“, care d\ [i numele volumului: un nev\z\tor conduce m`na celui
ce poate vedea, am`ndoi schi]`nd o catedral\ pe care primul n-o va z\ri niciodat\.

Astfel, aparenta banalitate a personajelor, a dialogurilor sau a situa]iilor e permanent transformat\ `ntr-o
senza]ie de ap\sare, de stranietate sau chiar de fantastic. Asist\m, de pild\, la o `nt`lnire `ntre dou\ pe-
rechi, dar `n care intervin un p\un ]`fnos [i un mulaj de din]i. Alteori ne s`nt prezentate suferin]ele unor
p\rin]i al c\ror copil a fost c\lcat de o ma[in\ chiar de ziua lui de na[tere, dar tensiunea e sporit\ de ni[te
telefoane misterioase [i sumbre. De fiecare dat\ Raymond Carver ne dezv\luie, cu o aparent\ u[urin]\ [i
cu un rafinament greu de egalat, fa]etele ascunse ale unor vie]i la prima vedere banale, d`nd senza]ia c\
a reu[it s\ prind\ `n cuvinte esen]a tainic\ a vie]ii `nse[i.

Raymond Carver, Catedrala, traducere de Horia Florian Popescu, colec]ia „Biblioteca Polirom“,
Editura Polirom, 280 de pagini, 21.90 RON
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Bogdan-Alexandru
St\nescu

Andrei Kurkov d\ na[-
tere, `n Moartea pin-
guinului, unuia dintre

cele mai „frumoase“ perso-
naje pe care le-am `nt`lnit `n
ultimii ani: pinguinul Mi[a,
suferind de o boal\ congeni-
tal\ a cordului, un imperial
trist, luat `n custodie de scrii-
torul ratat Viktor Zolotariov.
Apari]iile lui Mi[a s`nt „fugi“
ale t\cerii, l\bu]ele lui lip\ie
insesizabil prin apartamentul
s\r\c\cios al scriitorului din
Kievul anilor ’90. Zolotariov
are `n el tr\s\turile unui
personaj gogolian, prive[te
via]a cu pesimism total, `n-
s\ ac]ioneaz\ cu seriozitatea
tragi-comic\ a unui „erou“
de-ai lui Bulgakov. Ajuns la
v`rsta de 34 de ani, f\r\ prea
mari reu[ite `ntr-ale literatu-
rii, se angajeaz\ corespon-
dent la un ziar de mare ti-
raj, postul fiind acela de
scriitor profesionist de ne-
crologuri. Necrologuri ce
implic\ cercetarea plin\ de
acribie a vie]ii celui ce va
deceda (s`nt ni[te necrolo-
guri scrise `n avans), c`t [i
filosofarea pr\p\stioas\ pe
marginea „marilor teme“…
Remunerarea este incredi-
bil\ pentru bietul scriitor
s\rac, plata se face `n do-
lari etc. Pinguinul, verita-
bil\ muz\, asist\ t\cut la
desf\[urarea de for]e din
buc\t\rie (bine`n]eles c\

actul „necrolog\rii“ este `nso]it
de invariabila vodc\ [i de eter-
nul ceai), `ntrerup`nd din c`nd
`n c`nd pentru a fi servit cu vreo
cambul\ congelat\ ori cu vreun
preacinstit cod. Ah, era s\ uit,
Mi[a mai serve[te din c`nd `n
c`nd [i o b\l\ceal\ `n cad\…

Amestec  de  cinism
[i  duio[ie  neexprimat\

Anostul paradis va fi tulburat `n
momentul `n care necrologurile
`ncep s\ fie executate de o for]\
misterioas\: unul c`te unul, cli-
en]ii lui Zolotariov cad secera]i.
Moarte violent\, of course…
Treaba asta isc\ grave probleme
de moralitate dragului Zolotariov,
rezolvate `n cele din urm\ prin
introducerea unor elemente de
pragmatism/ cinism `n discurs:
„Astfel, dintre cele dou\ rele
din via]a lui ar mai fi r\mas
doar unul – slujba. Dar acesta
era un r\u cu care Viktor se `m-
p\case de mult. Un r\u al alt-
cuiva, c\ruia `i conferea o di-
mensiune filosofic\ `n schimbul
a trei sute de dolari pe lun\. Era
un r\u ̀ n s\v`r[irea c\ruia era un
participant secundar, nu princi-
pal“.

Amestecul acesta criminal de
cinism [i duio[ie neexprimat\
`mi pare unic. Cazul Kurkov se
dezv\luie `n toat\ splendoarea
sa abia c\tre finalul romanului,
c`nd medita]iile lui Zolotariov a-
duc `n prim-plan adev\rata natu-
r\ a problemei: de[i punctul ini]ial

abbsurdica (18:44:16): atzi vrea... sa...
abbsurdica (18:44:18): daca...
abbsurdica (18:44:24): adica...
hobbitul (18:44:35): Ce ba?
abbsurdica (18:45:28): ...daca. vretzi... va pot trimite bucatzi
cantabile...
abbsurdica (18:45:53): trimite
hobbitul (18:46:01): da! chiar sint curios...
hobbitul (18:46:14): Adik le cintzi?
abbsurdica (18:46:17): amu’ncerc sa trimit
hobbitul (18:46:30): Singura sau cu altzii?
abbsurdica (18:47:14): ce?
abbsurdica (18:47:21): aa
abbsurdica (18:48:42): regizoru’ vrea si-un povestitor
hobbitul (18:49:01): Stai! Cum vrei sa trimitzi? Ca nu mi-a mers
azi poshta pe explorer...
abbsurdica (18:49:43): Cititoru’ (Samson Carasco) intra-n partea
a doua spunind c-a citit cartea
hobbitul (18:49:45): Tu spune ce pasaje... cu ce... ca le gasesc
io in carte...
abbsurdica (18:49:52): nununu
abbsurdica (18:49:59): le trimit prin e-mail
abbsurdica (18:50:07): ca le-am rerereredus io
hobbitul (18:50:57): Pe ardesa hobbitul@mymail.ro ca ailalta nu
a mers azi...
abbsurdica (18:51:20): ok
abbsurdica (18:51:28): amu’ncerc
hobbitul (18:51:28): Nush ce a avut... am anuntzat la retzea...
hobbitul (18:52:32): Da asta... mymail.ro vine mai incet... nush
de ce...
hobbitul (18:53:23): Tu trimite pe amindoua... sa le am acolo...
Adik pe amindoua adresele...
abbsurdica (18:53:56): Am trimis numa’ citeva, ca le am scrise
de mina pe celelalte
abbsurdica (18:54:20): da’ le transcriu si transform cit de repede
abbsurdica (18:55:09): vreti sa va trimit si texte de cintece pe care
le-am facut deja?
hobbitul (18:55:17): Bine... o sa ma uit... sa transcrii shi sa tri-
mitzi tot pe amindoua adresele... primesc io pe una din ele...
hobbitul (18:55:34): da, da pe amindoua ardesele...
hobbitul (18:56:11): Adik shi pe hobbitul@yahoo.com shi pe hobbi-
tul@mymail.ro
abbsurdica (18:56:47): da’ nu le mai aratatzi la nime’, va roog...
abbsurdica (18:57:02):
hobbitul (18:57:05): Nu le arat,bre... cui naiba sa arat?
hobbitul (18:57:17): Io sint cam singuratic!
hobbitul (18:58:54): Cind primesc itzi raspund!
hobbitul (18:59:28):
abbsurdica (18:59:43): no, am trimis
hobbitul (19:00:18): Bine, o sa schimb aici shi o sa vad pe mymail.
ro. Pa...
abbsurdica (19:00:39): cintate, suna mai bine decit citite... Asa-mi
ies mereu
abbsurdica (19:00:56): da, pe hobbitul@mymail.ro am trimis
abbsurdica (19:01:19): da’ acuma vreti sa vedetzi???
abbsurdica (19:01:35): of...
abbsurdica (19:03:11): si mai zicetzi ca io fugeam ieri.... Hm....
abbsurdica (19:03:31): 

SEMNAL

hobbitul@yahoo.com:  Emil  BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com:  Ada  MILEA

HOBBITUL  &  ABBSURDICA

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

colec]ia „Suplimentul

de cultur\“, Editura

Polirom, 232 de

pagini, 16.90 RON

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

Andrei Kurkov face parte din
aripa nou\ a literaturii rusnace,
post-perestroika… Literatur\ `n
care i-a[ `ncadra [i pe Makanin,
[i pe Alessandro Boffa. E vorba

despre scriitori foarte priza]i de
cititorul occidental, dovad\ st`nd
v`nz\rile excelente pe care le au.
Care ar fi motivul ce st\ la baza
apetitului brusc [i impetuos al

lectorului de
dup\ cortin\
pentru

asemenea literatur\? P\i, ar
cam fi amestecul de atmosfer\
underground cu un soi de
realism magic neperisabil,
personaje asimilabile
dostoievskianismului [i eternul
misticism rusesc trecut prin
experien]a ironiei lui Bulgakov…

Pinguinul s`nt EU

Andrei Kurkov, Moartea pinguinului

colec]ia „Byblos“, Editura Curtea Veche, 2006



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

TELENOVELA  NOVA

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

La masa cea din lemn de nuc
a mirilor e, `ns\, pauz\
de r`s, ural\ sau aplauz\:
vorba se-aude-ncet [i rar
ca la serviciul funerar;
nu e nici na[a P\uni]a
`n stare, dup\ Perini]a
cu vechiu-i simpatiu, Ninel,
s\-i veseleasc\, – pe c`nd cel
mai prost `nsur\]el, M\rgic\,
tace chitic, iar na[u Gig\-i
d\ cu [ervetul f\cut sul
[i petrecut prin galben ghiul,
`n cap, din timp `n timp, ursuz.
Al\turi, Carlo, tot mofluz,
e m`ng`iat de Arabella
pe p\ru-i cre] precum acela
al lui Ninel, – motiv `n plus
de nostalgie, cum am spus,
pentru consoarta lu dom Gic\,
ce-ar consim]i, la o adic\,
la o idil\ cu acest
cretin de Carlo... Na[a,-n rest,
`i promisese o scatoalc\
lui Marie-Jeanne, dac\ nu-l calc\,
pe mire pe bombeu, pe c`nd
le c`nt\ popa. Ea: „Nici g`nd,
zisese,-n asfin]itul ro[u,
c\ [i a[a-s tot eu coco[u!“

interviu

printre r`nduri carte

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 85, 15-21 IULIE 2006 7

este acela al unei singur\t\]i
dezolante, remediate prin pre-
zen]a deprimant\ a pinguinului
imperial, sf`r[itul se va dovedi
[i mai trist, `n ciuda (ba nu,
chiar datorit\) prezen]ei unei fe-
mei [i a unei feti]e `n via]a sa.
Mai e cazul s\ spun c\ adev\-
rata tem\ a c\r]ii este goana du-
p\ iubire [i imposibilitatea de a
o c\p\ta?

Pentru ca nebunia s\ fie to-
tal\, Viktor `ncepe s\ primeasc\
[i comenzi separate de lucru,
cel mai fidel client al s\u fiind
un anume Mi[a, numit Mi[a-ne-
pinguinul. Numai c\ Mi[a-ne-
pinguinul dispare `ntr-o bun\ zi,
l\s`ndu-i pe cap pe fiica sa, o
feti]\ de un rar cinism. De ur-
m\rit privirea uimit\ a scriitoru-
lui, analiza fugar\ pe care o de-
dic\ rela]iei incipiente de priete-
nie dintre pinguin [i copil, ca [i
aerul artificial pe care-l desco-
per\ `n micu]a sa familie.

Familie completat\ `n cur`nd
prin apari]ia tinerei Nina, ini]ial
bon\ a feti]ei, ulterior amant\ a
scriitorului. Iar\[i un vag senti-
ment de c\ldur\ uman\, repede
risipit `n aerul cinismului uni-
versal:

„– Ceva e `n neregul\ `n via-
]a asta, cugeta el `n timp ce
mergea pe strad\ cu privirea `n
p\m`nt. Ori poate c\ via]a `ns\[i
s-a schimbat, r\m`n`nd doar la
suprafa]\ aceea[i care a fost,
simpl\ [i lesne de `n]eles. C`nd,
de fapt, `n interiorul ei s-a stri-
cat mecanismul, [i acum nu mai
[tii la ce s\ te a[tep]i de la lu-
crurile cu care erai obi[nuit. De
la o felie de p`ine ucrainean\,
sau de la un telefon public. Ceva
str\in [i invizibil se ascunde `n
spatele fiec\rei suprafe]e cunos-
cute, `nl\untrul fiec\rui copac,
al fiec\rui om. Totul ]i se pare a
fi cunoscut din copil\rie.“

Orice  na[tere  trebuie  s\
aib\  la  baz\  un  sacrificiu

Nu [tiu al]ii cum vor reac]iona
la cetirea acestui roman, `ns\
mie mi-a adus `n minte atmosfera
mioritic\ postrevolu]ionar\, g\-
ina de la Pa[cani a domnului Cris-
toiu, cea cu puii vii pe care-i
hr\nea cu lapte, indivizii care
brusc au `nceput s\-[i bat\
cuie-n cap `n semn de protest,
mineriadele [i alte asemenea lu-
cruri care mi-au f\cut adoles-
cen]a mai frumoas\.

Pinguinul este diagnosticat cu
o boal\ cardiac\ remediabil\ doar
printr-un transplant. Lui Viktor
i se sugereaz\ s\ rezolve treaba
d`nd o [pag\ substan]ial\ la un
spital de copii. Cinism la pute-
rea maxim\. Totul cu z`mbetul
pe buze.

Era s\ uit un personaj secun-
dar, dar de importan]\ maxim\:
pinguinologul Pidpal`i, autorul
unui enorm op `nchinat acestor
anim\lu]e, cel care aduce `n dis-
cu]ie recent `nfiin]ata sta]ie ru-
seasc\ din Antarctida: este un
posibil refugiu salvator pentru
pinguinul Mi[a, care `[i petrece

deja zilele `n salonul unui spital,
dup\ opera]ia de transplant.

Finalul c\r]ii aduce cu el o
accelerare a evenimentelor: brusc,
Viktor nu mai prime[te de lu-
cru, ba chiar afl\ c\ este el o-
biectul unui necrolog. ~[i pe-
trece ultimele zile dinaintea
plec\rii lui Mi[a spre Antarctida
`ntr-un cazino, b`nd `ncontinuu,
pariind [i c`[tig`nd…

Iat\ scena final\ a romanu-
lui:

„Valentin Ivanovici ar\ta
destul de speriat, dar, v\z`ndu-l
pe Viktor, r\sufl\ u[urat.

Uff! Pur [i simplu n-am `n-
]eles cine m\ caut\…, spuse el.
Dar unde-i pinguinul?

Pinguinul s`nt eu, rosti cu
triste]e Viktor.

Valentin Ivanovici d\du apro-
bativ din cap, `ng`ndurat.

Atunci, s\ mergem, zise el.
Noi am [i `nceput `mbarcarea…“

Un ultim act cinic al lui Zo-
lotariov, un gest de adio lumii,
fuga de „timpuri“ ie[ite din ]`-
]`ni, de minunata lume nou\.
Orice na[tere, rena[tere trebuie
s\ aib\ la baz\ un sacrificiu. O-
goarele trebuie stropite cu s`nge.

Iar victima, aici, este pinguinul
Mi[a.

Dac\ stau `ns\ s\ m\ g`ndesc
mai bine, Zolotariov este un no-
rocos: unii dintre noi nu au nici
un refugiu de genul Antarctidei.
Trebuie s\ rezist\m `n lumea
g\inii din Pa[cani, `n universul
contraf\cut al valutei, `n jegul
contemporan. Nu uita]i s\
v\rsa]i din pahar un strop pen-
tru pinguinul Mi[a.

SEMNAL

Ac]iunea din roman se desf\[oar\ dup\
patru ani de la `nt`mpl\rile din ~n c\uta-
rea oii fantastice. ~n urma unui vis obse-
siv, eroul f\r\ nume al lui Murakami se
hot\r\[te s\ se re`ntoarc\ `n Sapporo, `n
speran]a de a descoperi un indiciu care
s\-l ajute s\ o g\seasc\ pe Kiki, iubita lui
disp\rut\ f\r\ urm\. Acesta este `ncepu-
tul unui dans hipnotic care `i poart\ pa[ii
din Sapporo `n Tokyo [i Hawaii, `ntr-o `n-
l\n]uire de evenimente petrecute la gra-
ni]a fragil\ dintre real [i fantastic. Ames-
tec de tragic [i umor fin, cartea vorbe[te,
`n esen]\, despre fragilitatea vie]ii, nevo-
ia de comunicare [i de c\ldur\ uman\.

Haruki Murakami, Dans dans dans, traducere din limba
japonez\ [i note de Iuliana Tomescu, colec]ia „Biblioteca

Polirom. Seria de autor «Haruki Murakami»“, Editura Polirom,

480 de pagini, 32.50 RON

Doris  MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE

Cum nu am v\zut Campionatul Mondial
de fotbal [i ce impresii mi-a l\sat el

Andreei

Scriu acest text `n ziua finalei, at`t de
a[teptat\ de un popor de microbi[ti, ba
chiar de mai multe popoare. {i totu[i, nu
simt nici o emo]ie vizavi de rezultat. Poate
c`[tiga Fran]a sau Italia, dup\ cum la fel de
bine ar putea `nvinge Ucraina sau
Groenlanda. Total lipsit de pasiuni, uit`nd
vechile vremuri `n care eram un microbist
mediocru, capabil totu[i, la nevoie, s\
recite dintr-un suflu reprezentativa
României sau m\car jum\tate din aceea a
Angliei sau Fran]ei, [ed ast\zi `ntr-un
purgatoriu al emo]iilor sportive, la mijloc
de r\u [i bun. F\r\ s\ fi v\zut un singur
meci m\car, sau cel pu]in cinci minute
legate dintr-unul, m\ simt chemat s\ m\
exprim [i eu, ca orice fiu al ]\rii mele, cu
privire la evenimentul sezonului, datorit\
c\ruia, se spune, b\rba]ii au uitat de
femeile lor, iar femeile (dup\ cum spune
`ns\[i Belle de Jour, celebra prostituat\
londonez\, `n jurnalul s\u online, de
consultat la http://belledejour-uk.
blogspot.com/) s-au `ndreptat spre
televizoare `n c\utarea trupurilor fragede
de fotbali[ti, numai bune de produs
fantezii erotice.

Mondenit\]i

...Nu [i `n c\utarea trupului lui Ronaldo, de
a c\rui faimoas\ burt\ am auzit [i eu. Din
cauza bur]ii lui Ronaldo, echipa Braziliei a
fost trimis\ acas\ cu mult `nainte de obi[nu-
ita final\ `n care ar fi trebuit s\ bat\ Italia.
Iar acest lucru m\ las\ g`nditor. S\ nu fie la
mijloc ni[te cauze obscure [i pentru celelalte
e[ecuri r\sun\toare ale campionatului? Oare
nu o fi avut Figo `n semifinale vreo unghie
incarnat\? Nu s-o fi pricopsit Crespo cu un
sughi]at rebel `n timpul meciului cu Germa-
nia? Oare noua frizur\ a lui Beckham o fi
fost chiar cea mai bun\ alegere?

Scandaluri

Tot celebr\ este gafa unui arbitru englez care
a uitat s\-l scoat\ de pe teren pe juc\torul
(croat? australian?) c\ruia deja `i acordase
dou\ cartona[e galbene, a[a `nc`t a trebuit
s\-i dea [i un al treilea cartona[ ca s\-l poat\
evacua. {i iar\[i m\ `ntreb: s\ `nsemne asta
o dec\dere a Cupei Mondiale, o pr\bu[ire
ru[inoas\ a arbitrajului european, at`t de
plin de prestigiu? S\ fie adev\rat c\ fotba-
lul nu va mai fi niciodat\ acela[i? Ei, a[!
Graham Poll a f\cut o eroare de divizia C,
dar asta nu `nseamn\ c\ Laminorul Roman

va juca `n cupele europene. De[i nici asta
n-ar fi chiar a[a de r\u.

Pres\

La CM 2006, „portocala mecanic\“ s-a
storcit, „ma[ina de r\zboi german\“ a avut
un parcurs lini[tit, de trenule] mecanic, cu
multe penaltiuri, „coco[ii“ galici au ajuns
„claponi“ `n urma poticnelilor din grupe,
pentru ca apoi s\ joace finala. Astea s`nt
doar c`teva dintre cli[eele jurnalistice pe care
le-am citit prin ziare. Dintre editoriali[tii spor-
tivi, au scris frumos cei din afara bran[ei,
ca `ntotdeauna. Traian R\zvan Ungureanu
i-a probozit constant pe englezi, iar Nicolae
Manolescu i-a oferit lec]ii de moral\ lui
Adrian Mutu (citi]i „Cotidianul“ din 3 iu-
lie). Foarte bun a fost Alexandru H`ncu, cu
un serial publicat `n „Observator Cultural“
despre istoria competi]iei, scris cu mult\ in-
teligen]\ [i umor.

Totu[i, `n caz c\ se `ntreab\ cineva: de
ce n-am urm\rit Campionatul anul \sta?
Doar pentru c\ nu posed un aparat TV? Am
at`]ia amici care s-ar fi ar\tat bucuro[i s\-[i
demonstreze competen]a fotbalistic\ `n fa]a
unui vizitator inocent. Oare chiar nu m-a in-
teresat? Dimpotriv\, dovad\ chiar textul a-
cesta. Atunci? E simplu. Muza mea nu o-
bi[nuie[te fotbal. Restul e t\cere.

„Un comandant de mili]ie
trece cu ma[ina, c`nd z\-
re[te pe strad\ un simplu mi-
li]ian st`nd cu un pinguin.

— Du-l la gr\dina zoolo-
gic\, `i ordon\ el.

— Ceva mai t`rziu, acela[i
comandant trece din nou
cu ma[ina [i `l vede pe
mili]ian tot cu pinguinul.

— Ce faci? `ntreab\ el. Am
spus s\-l duci la gr\dina
zoologic\.

— Am fost la gr\dina zoolo-
gic\, tovar\[e comandant,
r\spunde mili]ianul, am
fost [i la circ. Acum `l duc
la film.“

Debut editorial

C.  Rogozanu,
Agrressiunni,
digrressiunni

Hors collection,

Editura Polirom, 344

de pagini, 22.90 RON



Interviu realizat de Elena Vl\d\reanu

C`t la sut\ din timpul unei zile `l acorzi
scrisului? Te `ntreb asta pentru c\ pu-
blici mult [i, `n plus, toate c\r]ile tale
intr\ pe listele lecturilor obligatorii, in-
diferent c\ e vorba de poezie, proz\,
eseu.

Nu am un orar ori ceasornic exact pentru
scris. Poezie scriu doar c`nd vreau [i simt c\
pot scrie (uneori am nevoie chiar de o stare
de simili-trans\). Mai exact scriu poezie
c`nd simt c\, dac\ nu scriu, are s\ m\ ia
naiba, m\ voi sminti. Proza o g`ndesc ca pe
o construc]ie, ca pe un edificiu cu oase bine
amplasate, [lefuite, cu ferestre largi, cu u[i
`nc\p\toare [i od\i la fel, doldora de narati-
vitate. Eseu – aici este `ntr-adev\r alt\ m`n-
care de pe[te, scriu c`nd pot, dar [i c`nd tre-
buie. Mai degrab\ trebuie este verbul adec-
vat pentru eseu, `n cazul meu.

Ce e pentru tine scrisul: o pl\cere sau
o obliga]ie?

~n cazul eseului, ar putea fi [i obliga]ie. Dar
`n cazul poeziei [i al prozei este vorba
`ntotdeauna despre pl\cere [i mai ales de-
spre urgen]\ l\untric\. Scriu proz\ [i poezie
din urgen]\ interioar\. Poezia m\ defuleaz\
cel mai bine, mai vizibil, mai adecvat, m\
cur\]\ de toxine [i reziduuri mentale [i su-
flete[ti. Poezia este [i o cur\, o terapie, pro-
babil de aceea s`nt destul de violent\ [i ve-
hement\ aici. Cu proza este altfel: ador po-
ve[tile, s\ spun pove[ti [i s\ ascult pove[ti.
~mi place s\ m\ `nf\[or `n frazele de proz\
ca `ntr-un cocon dantelat. ~mi place s\ mi-
g\lesc proza, s\ o `ncarc [i s\ o descarc `n
mine ca pe un marfar de pre], cu ingrediente
delicioase, poate chiar cu marf\ de contra-
band\. La romanul meu Tricephalos am scris
de-a dreptul cu voluptate, la fel `n cazul vo-
lumului Nebulon.

Ai renun]at vreodat\ la ceva `n favoa-
rea scrisului? Care e cel mai mare sa-
crificiu pe care l-ai f\cut pentru asta?
P`n\ unde ai merge cu renun]area `n
favoarea scrisului?

Pot renun]a la destule lucruri pentru scris,
dar nu la dragoste. Niciodat\. {i, poate, nici
la credin]\.

Ai supersti]ii legate de scris? De

exemplu, o scriitoare fran]uzoaic\ spu-

nea c\ evit\ s\ scrie despre moartea

celor din jurul ei `n c\r]i pentru c\ se

teme c\ se va adeveri ceea ce imagi-

neaz\. La genul \sta de supersti]ii m\

refer. Dac\ exist\, de unde crezi c\ vin

ele?

Doar `n cazul romanului Tricephalos care
era par]ial autobiografic am avut oarecari
supersti]ii. M-am g`ndit, de pild\, la un mo-
ment dat ([i am scris despre aceasta [i `n ro-
man) dac\ nu cumva `mi voi pierde dragos-
tea `n caz c\ o pun pe h`rtie, dac\ scriu de-
spre ea p`n\ la cap\t, scriind tot ce se poate
scrie din punctul meu de vedere. Nu am
pierdut-o, dar mi-a fost team\ s\ nu o pierd,

de parc\ a[ fi comis un gest magic. De parc\
a[ fi f\cut o vr\jitorie riscant\.

}i se `nt`mpl\ s\-]i dore[ti s\ fii altcine-
va, `n alt\ parte, `n alt loc? Dac\ da,
c`nd se `nt`mpl\ asta, care e cel mai
prielnic moment pentru astfel de reve-
rii? Dar motivul?

S`nt destul de obosit\ [i h\r]uit\ de cotidian,
`n ultima vreme, a[a `nc`t `mi doresc uneori,
ca s\ nu o iau razna, s\ urc pe munte (este
o metafor\ interioar\ pentru plecarea sau
ie[irea din lumea de aici [i acum). Sau, [i
mai concret, mi-a[ fi dorit ca `n tinere]ea
mea s\ fi devenit ucenica unui [aman auten-
tic (din Siberia, din Mexic, nu are importan-
]\). Reveriile legate de un astfel de [aman
mai interfereaz\ cu mine din c`nd `n c`nd [i
la v`rsta de acum, atunci c`nd, a[a cum am
precizat, simt nevoia s\ o rup cu lumea. Fi-
indc\ s`nt doritoare a unei alte forme de cu-
noa[tere dec`t cea canonic\. Cu un termen
incorect, eu numesc aceast\ cunoa[tere ca
fiind [amanic\ (dar, repet, termenul nu este
adecvat). Cum, `ns\, presupusul meu [aman
des\v`r[it `n carne [i oase nu exist\, mi-am
aflat o alt\ form\ de refugiu [i evadare. ~n
aproape fiecare var\ (de zece ani `ncoace)
`ncerc s\ ajung cumva pe o insul\ gre-
ceasc\, unde s\ recobor `n mine `ns\mi [i s\
m\ reconectez la lume `ntr-un chip, s\ spu-
nem, ombilical. P`n\ acum am ajuns prin
mai multe insule grece[ti: Egina, Hydra,
Poros, Naxos, Paros, Santorini, Cithera,
Simi, Creta, am ajuns [i `n Rhodos de mai
multe ori. Iar vara aceasta plec `n insula Cor-
fu, `ntr-un sat de pescari.

E[ti perceput\ ca fiind o „doamn\ de
fier“ a eseisticii române[ti. ~]i convine
asta?

Am spus-o [i o voi tot spune: m-am s\turat
de imaginea mea de komis\reas\ (c\ci a[a
s-ar traduce formula de doamn\ de fier `n
limbajul nostru actual, fie el postcomunist
sau comunist), care a fost cam mult media-

tizat\. Am scris eseurile despre Gulagul ro-
mânesc, despre imaginarul violent al româ-
nilor sau despre revolu]ia din decembrie
1989 dintr-o pornire etic\. Ele reprezint\ e-
tica mea. Op]iunile mele morale. S`nt dato-
ria mea moral\ fa]\ de ]ara `n care m-am
n\scut, `n care tr\iesc [i `n care am ales s\
r\m`n. Nu `n ultimul r`nd, ele reprezint\ da-
toria mea sufleteasc\ fa]\ de fo[tii de]inu]i
politici, fa]\ de cei mor]i `n decembrie 1989
[i `n iunie 1990 (dup\ reprimarea brutal\ a
fenomenului Pia]a Universit\]ii). Dar ele nu
m\ reprezint\ `n calitate de creator. S`nt ni[te
c\r]i civice.

Cum ai `nceput s\ scrii despre comu-
nism? De ce comunismul, [i nu o alt\
epoc\ a terorii?

Bunicul meu patern a fost de]inut politic, fu-
sese preot greco-catolic [i nu acceptase s\
treac\ la ortodoxie; mentorul s\u [i cel care
`l hirotonise fusese episcopul de Cluj-Gher-
la, o figur\ aparte a greco-catolicismului,
dar [i a admirabilei rezisten]e `mpotriva co-
munismului, Iuliu Hossu. Am avut o moti-
va]ie l\untric\, prin urmare, pentru a scrie
despre Gulagul românesc. Dar a fost [i alt-
ceva. ~n 1990 a ie[it pe pia]\ o nou\ litera-
tur\ (sau paraliteratur\), aceea a memoria-
listicii de deten]ie. Era o scriitur\ a adev\-
rului crud, care contracara literatura ipocri-
ziei [i a minciunii din fostul regim (chiar
dac\ se scrisese, totu[i, cu pipeta, [i oareca-
re literatur\ bun\ sub comunism). Iar aceast\
nou\ literatur\ ap\rea `n avalan[\ [i era fas-
cinant\. A mai fost apoi [i altceva: revo-
lu]ia din decembrie 1989 m-a ajuns pe c`nd
aveam 27 de ani; tr\isem pasiv `n comu-
nism (obedient, adic\), f\r\ vreun gest de
revolt\, chiar dac\ nu agreasem regimul.
Voiam s\ m\ `n]eleg [i pe mine `ns\mi, re-
ac]iile mele `n comunism, via]a mea, ce e-
ram, ce fusesem eu; `mi eram [i un fel de
cobai psihologic. Nu `n ultimul r`nd, esen-
]ial pentru asumarea con[tiin]ei mele mora-
le a fost anul 1990, cu toate violen]ele [i
abuzurile sale tutelate de primul regim
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Citind din ce scrii tu, am o chestie `n cap: dandy feminin. Crezi `n chestia asta?
Ar putea s\ te reprezinte? E[ti o consumatoare de dandism istoric?

Dup\ cum bine [tim, nu exist\ un termen feminin echivalent pentru dandy-ul consacrat
masculin. {i nu exist\ tocmai pentru c\ femeii `i s`nt specifice ceremonia [i cultivarea
frumuse]ii, femeia are `n s`nge [i `n datul ei acest lucru. Or, termenul dandy este apli-
cat pentru b\rbatul care cultiv\ (ori chiar manufactureaz\, fie-mi `ng\duit acest barba-
rism) frumuse]ea artificial\. Am v\zut, acum c`]iva ani la Atena, un dandy al vremuri-
lor noastre: era un b\rbat la vreo 35 de ani, cu p\rul vopsit argintiu (se vedea c\ este
vopsit), machiat rafinat, `mbr\cat cu o c\ma[\ aerisit\ de m\tase [i cu pantaloni negri
de piele (dar rasa]i) care aveau prev\zut un stativ exterior (!) pentru falus. Am r\mas
cu gura c\scat\. Era un adev\rat personaj. L-am [i folosit de altfel `ntr-un poem gre-
cesc intitulat Nop]i ateniene (din volumul Kore-Persefona). Dac\ s`nt un dandy femi-
nin? {tiu [i eu? Nu este de ajuns c\ s`nt femeie, mai trebuie s\ fiu [i dandy? Poate
m\ percepi astfel datorit\ histrionismului meu `n a aborda m\[ti felurite [i `n a face o
puzderie de lucruri care nu au leg\tur\ unele cu altele (sau au o leg\tur\ invizibil\) [i
care s`nt exotice `n România noastr\ destul de misogin\ [i destul de conservatoare. De-
fini]ia cea mai adecvat\ despre mine a dat-o acum mai bine de un deceniu (prin 1993)
un clujean care a spus [i a scris c\ s`nt un bisturiu vis`ndu-[i floarea. Chiar asta s`nt,
dar n\d\jduiesc c\ `ntre timp mi-am g\sit floarea mea [i floarea din mine, ca s\ nu
r\m`n\ t\iosul bisturiu de unul singur.

„M-am s\turat de imaginea
mea de komis\reas\“

„Nu este de ajuns c\ s`nt femeie,
mai trebuie s\ fiu [i dandy?“



patronat de Ion Iliescu [i echipa sa politic\.
Cel mai important lucru pentru etica mea l-a
constituit fenomenul Pia]a Universit\]ii
1990, pe care `n continuare `l consider a fi
singurul moment de gra]ie din postcomunis-
mul românesc. Fire[te, declan[atorul eticii
mele a fost decembrie 1989. Cu destul\ ru-
[ine m\rturisesc `ns\ c\ am fost doar un
spectator al revolu]iei, [i nu un actant al ei.

}ii [i un curs despre represiunea co-
munist\. Ce caut\ studen]ii t\i `n aces-
te cursuri?

Ce vor studen]ii de la cursul meu despre
Gulag sau de la cel despre Pia]a Universi-
t\]ii 1990 [i mineriade? Istorie, informa]ii,
asta vor ei `n primul r`nd. Nu discursuri
emo]ionale, patetice, nu lamentouri. Infor-
ma]ie pertinent\, demonstrat\. Vor, `n ace-
la[i timp, o istorie tangibil\. De aceea, la
primul curs le predau `ntotdeauna, `ntr-o
form\ concentrat\, desigur, istoria Româ-
niei de la 23 august 1944 p`n\ la 22 decem-
brie 1989. Precizez `ns\ c\, din pricina unor
tensiuni profesionale [i administrative `ntre
mine [i [eful catedrei de Jurnalism din Cluj,
m-am transferat la Facultatea de Litere `ntre
timp, a[a `nc`t aceste cursuri nu vor mai
exista de acum `nainte. Dar le-am ]inut pa-
tru ani de zile, a[a `nc`t cine a avut de
`nv\]at ceva a `nv\]at. La Facultatea de Li-
tere mi-a mai r\mas doar cursul despre Gu-
lagul românesc. ~n rest, aici predau teme
pentru care simt o chemare aparte de des-
tul\ vreme: tragedia greac\, Shakespeare
sau teatrul existen]ialist [i absurd din seco-
lul XX.

C`t de bine crezi c\ `[i cunosc românii
istoria recent\? C`t de interesa]i s`nt s\
afle acum despre „fenomenul Pite[ti“,
despre rezisten]\, despre represiune?

Elita din România cunoa[te bine istoria re-
cent\. Oamenii simpli, nu prea. Studen]ii,
vag. Cursurile mele despre Gulag ori despre
Pia]a Universit\]ii 1990 erau op]ionale, a[a
`nc`t la ele venea doar cine dorea. Iar dori-
torii erau cam o cincime sau o p\trime din
studen]ii de la Jurnalism. Doar anul acesta
am avut mai mul]i studen]i ca de obicei, `ns\
aceasta din pricin\ c\ se [tia deja c\ voi ple-
ca de la Jurnalism [i se crease o oarecare
aur\ academic\ `n jurul meu.

Observi la studen]ii t\i o percep]ie di-
ferit\ a comunismului `n func]ie de
v`rst\? M\ g`ndesc c\ au trecut pe la
cursurile tale [i cei care aveau c`]iva
ani la revolu]ie.

Exist\ mai multe tipuri de studen]i doritori
s\ cunoasc\ istoria recent\ a României.
Exist\ mai `nt`i cei care au avut fo[ti de]inu]i
politici `n familie: ace[tia au o motiva]ie de
s`nge `n a opta pentru cursurile mele. Exist\
apoi cei care au oarecari informa]ii [i vor s\
[tie mai multe: au citit, de pild\, despre fe-
nomenul Pite[ti (despre tortura abominabil\
de acolo, `ntre 1949 [i 1952) [i vor s\ afle

exact cum func]iona Gulagul, ce era Securi-
tatea etc. Exist\ apoi indiferen]ii: nu [tiu
nimic despre Gulag, dar consider\ c\ ar pu-
tea fi interesant s\ afle ceva. {i, nu `n ulti-
mul r`nd, exist\ studen]i care au avut `n fa-
milie membri ai aparatului de represiune.
Ace[tia vin din curiozitate mai degrab\. Eu
`ns\, ca dasc\l, nu fac diferen]\ moral\ `ntre
studen]ii mei, ci `ncerc s\ m\ adaptez `n
func]ie de dorin]ele lor de cunoa[tere [i a-
profundare a istoriei recente.

Pentru cineva care nu o cunoa[te pe
Ruxandra Cesereanu, dar a auzit de
ea, unde e de preferat s-o caute: `n po-
ezie, proz\, eseu?

Eu simt [i [tiu c\ s`nt mai ales poet\ [i pro-
zatoare. Dar conteaz\ ce simt [i ce [tiu eu?
Sau ce simt cititorii mei, at`]ia c`]i voi fi
av`nd?

Dintre proz\ [i poezie, ce reu[e[te s\
te „cure]e“ de ororile despre care scrii
`n eseuri?

Poezia m\ m`ntuie cel mai bine, dac\ mi se
`ng\duie s\ folosesc acest cuv`nt tare.
Mi-aduc aminte c\, dup\ ce am scris volu-
mul de poeme Oceanul Schizoidian (repu-
blicat acum, `n 2006, de Editura Vinea),
m-am sim]it revigorat\ [i `ns\n\to[it\ de
parc\ a[ fi scuturat din mine un `ntreg ospi-
ciu, cu to]i nebunii, psihopa]ii [i depresivii
s\i. Dar am exorcizat destule [i `n (prin)
proz\. Tricephalos m-a vindecat de destule
nevroze, fiindc\ am scris acolo despre mul-
te spaime, inhibi]ii [i frustr\ri. Iar una din-
tre p\r]ile romanului (Peripe]iile Alisei `n
}ara NewYorkez\) am scris-o chiar ca tera-
pie simili-psihanalitic\, la New York, pentru
a compensa cercetarea asupra torturii politi-
ce pe care o efectuam la Universitatea Co-
lumbia, unde m\ aflam cu o burs\ Ful-
bright: ziua citeam c\r]i despre violen]ele
corporale [i psihice atroce, iar seara scriam
ca nebuna la Peripe]iile Alisei `n }ara New-
Yorkez\, ca s\ m\ descarc cumva [i s\ nu
`nnebunesc de citit despre at`ta oroare.

Am auzit c\ i-ai fi scris lui Borges
c`ndva. De ce ai f\cut-o? }i-a r\spuns?
Ce `i spuneai? {i lui Gabriel Garcia
Márquez i-ai scris: de ce ai f\cut-o?
Mai ales dup\ 1990. De ce nu a fost
`nainte?

I-am scris lui Borges prin 1982 sau 1983
(nu mai s`nt sigur\), chestion`ndu-l cam tru-
fa[\ despre Tlon, Uqbar, Orbis Tertius. Fu-
sesem stimulat\ `ntru Borges [i c\rtur\ria
acestuia de profesorul meu de spaniol\ care
era un tip teribil, un dic]ionar ambulant, un
erudit [i jum\tate. Exist\ dou\ posibilit\]i:
sau scrisoarea mea nu a ajuns niciodat\ la
destina]ie (fiindc\ tr\iam `ntr-un regim tota-
litar, s\ nu uit\m contextul), sau ea a fost re-
cep]ionat\ de t`n\ra secretar\ [i so]ie a lui
Borges, Maria Kodama. Oricum, vara a-
ceasta ajung la Buenos Aires (nu glu-
mesc!), la un simpozion, invitat\ fiind de

un academician care o cunoa[te pe Maria
Kodama (ast\zi sexagenar\): academicianul
mi-a promis c\ va afla dac\ scrisoarea mea
a ajuns sau nu la Borges.

Cu Márquez, povestea este mai compli-
cat\, acesta fiind autorul care a schimbat
destinul vie]ii mele, oric`t ar suna de pate-
tic. Pentru c\ eram `n clasa a zecea, m\
preg\team pentru Medicin\ (voiam s\ fac
psihiatrie), c`nd am citit povestirile lui
Márquez despre Erendira, despre un `nger
b\tr`n [i despre cel mai frumos `necat din
lume etc. {i atunci am decis c\ vreau s\
`nv\] spaniola ca s\ `l citesc pe Márquez `n
limba lui. Drept care m-am apucat de `n-
v\]at limba cu pricina, poreclit\ de Carol
Quintul a fi chiar limba `ngerilor! Apoi to-
tul a fost previzibil: am renun]at la a mai
candida la Medicin\ [i m-am preg\tit pentru
Litere, unde am [i intrat la facultate.

Lui Márquez i-am trimis mesaj doar prin
1998, printr-un prieten mexican care `l cu-
no[tea, dup\ ce finalizasem un voluma[ de
povestiri scrise direct `n spaniol\. Scrisesem
trei povestiri: una era despre Salvador Dali,
a doua (cea mai ampl\ [i elaborat\), despre
Sf`ntul Ioan al Crucii [i Sf`nta Tereza de
Avila. Iar a treia povestire era una alchi-
mic\. I-am trimis lui Márquez povestirea
despre Sf`ntul Ioan al Crucii [i Sf`nta Tere-
za de Avila. Iar Márquez mi-a trimis prin
prietenul meu c`teva r`nduri scrise cu cer-
neal\ neagr\ pe un supliment cultural care `i
fusese dedicat. R\va[ul s\u suna astfel: Ru-
xandra, gracias para tu espańol tan terso.
Gabi (ceea ce `nsemna: Ruxandra, mul]u-
mesc pentru spaniola ta at`t de cizelat\). De
semnat nu se semnase Gabo, ci Gabi.

Spune-mi mai multe despre proza ta
scris\ direct `n spaniol\. Ai publicat-o
`n România? Nu `ncerci s-o publici `n
Spania?

Din voluma[ul spaniol nu am publicat `n ro-
mân\ dec`t povestirea despre Salvador Dali
(`n Nebulon), pe care de fapt am rescris-o,
fiindc\ nu am putut nicicum s\ o traduc.
Am propus Editurii Tuxquets din Barcelona
respectivul volum de povestiri, dar un re-
dactor de aici mi-a spus c\ editura nu este
interesat\ de subiecte precum Sf`ntul Ioan al
Crucii [i Santa Tereza de Avila (fiindc\ nu
ar mai exista cititori pentru astfel de perso-
naje!). Dar c\ ar fi interesat\ dac\ a[ scrie
povestiri pe tema erotismului! Mi-a fost dat
ca exemplu de succes Luis Sepulveda, care
pe vremea aceea tocmai publicase deliciosul
s\u microroman B\tr`nul care citea romane
de dragoste. Nu m-am pus s\ scriu `n spa-
niol\ proz\ despre erotism, ci c`]iva ani mai
t`rziu am comis `n român\ Tricephalos. Nu
scriu niciodat\ la comand\. S\ nu uit: po-
vestirea despre Salvador Dali a ap\rut `n
SUA, `n prestigioasa revist\ „New Letters“,
tradus\ fiind din spaniol\ `n englez\ de tra-
duc\toarea romanelor Isabelei Allende `n
America.

„A[ dori s\ fiu o
Margaret\ fericit\“

~n Nebulon desc\tu[ezi duhul po-
ve[tii. Ai un basm/ poveste prefe-
rat(\)? De unde `l (o) [tii? Cine
]i(l-)a povestit (o)?

~n mod previzibil, cred, suita mea pre-
ferat\ de pove[ti se afl\ `n O mie [i una
de nop]i [i `n ritualurile {eherezadei.
Am scris Nebulon cu infinit\ pl\cere,
tocmai pentru c\ m-am desf\tat cu [i `n
narativitate. Dac\ am un basm prefe-
rat? Cred c\ ar putea fi Greuceanu.

Dac\ ai putea s\ te mu]i `ntr-o
poveste, pe care ]i-ai alege-o?

M-a[ muta `n destule pove[ti, dar mai
ales `n Maestrul [i Margareta de Mihail
Bulgakov. Am o adev\rat\ fixa]ie pen-
tru acest roman (nu degeaba am ajuns
`n vara lui 2005 la Moscova, duc`nd cu
mine inclusiv p\l\ria neagr\ de vr\ji-
toare, tocmai pe urmele personajelor
din Maestrul [i Margareta, al\turi de
al]i obseda]i ai romanului – a se vedea,
de altfel, proasp\ta carte experimental\
n\scut\ din aceast\ peregrinare inedit\,
este vorba despre Sadovaia 302 bis,
semnat\ de mine `mpreun\ cu Marta
Petreu, Corin Braga, Virgil Mihaiu,
Ovidiu Pecican [i Ion Vartic). At`ta doar
c\ a[ dori s\ fiu o Margaret\ fericit\.
Poate c\ [i s`nt.

Dac\ ar trebui s\-]i alegi un perso-
naj de poveste `n care s\ te
„`mbraci“, pe care l-ai alege?

Iar [i iar {eherezada.

Dac\ ar trebui s\-]i alegi un film `n
care s\ locuie[ti, pe care l-ai alege?

Cerul deasupra Berlinului de Wim Wen-
ders.

Dac\ ai putea s\ iei cu tine trei oa-
meni `n aceast\ lume paralel\
(poveste, carte sau film), care ar fi
ace[tia?

Ar fi vorba despre b\rbosul meu b\rbat
Corin, apoi despre „vr\jitoarele“ mele
(prietene de h`rjoan\ t`rzie, la maturita-
te), apoi de `nc\ vreo c`]iva (pu]ini) pri-
eteni b\rbo[i [i neb\rbo[i (destul de
exotici), precum [i de c`teva prietene
nevr\jitoare. Exist\ `ntre prietenii mei
speciali chiar [i un astrolog ro[covan.
Mai s`nt, poate, [i anti-ucenicii (c\rora
le s`nt anti-maestr\!), cum `i numesc
eu pe c`]iva dintre tinerii mei prieteni.
Hic sunt leones.
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REPERE:

A publicat `m-
preun\ cu stu-

den]ii s\i de la

Jurnalism patru

volume experi-

mentale con]i-

n`nd reportaje

sociale [i anali-

ze de mentalita-

te. A beneficiat

de mai multe

burse [i stagii

de cercetare `n

domeniul univer-

sului concentra-

]ionar.

Dintre c\r]ile pu-
blicate, amintim:

C\l\torie prin

oglinzi (micro-

roman, 1989);

Zona vie (poe-

me, 1993); Gr\-

dina deliciilor

(poeme, 1993);

C\dere deasu-

pra ora[ului (po-
eme, 1994);

Purgatoriile

(proz\ scurt\,

1997); Oceanul

Schizoidian

(poeme, 1998;

volum tradus `n

limba englez\ [i

ap\rut `n SUA

sub titlul Schi-

zoid Ocean);

C\l\torie spre

centrul infernu-

lui. Gulagul `n

con[tiin]a româ-

neasc\ (eseu,

1998); Femeia-

cruciat (antolo-

gie, poeme,

1999); Deliruri [i

delire. O antolo-

gie a poeziei ro-

mâne[ti onirice

(2000); Panopti-

cum. Tortura po-

litic\ `n secolul

XX (eseu,

2001); Vene]ia

cu vene violete.

Scrisorile unei

curtezane (poe-

me, 2002); Tri-

cephalos (ro-

man, 2002);

Imaginarul vio-

lent al românilor

(eseu, 2003);

Kore-Persefona

(poeme, 2004).

La Editura Poli-
rom a publicat:

Decembrie ’89.

Deconstruc]ia

unei revolu]ii

(eseu), 2004;

Gulagul `n con-

[tiin]a româ-

neasc\. Memo-

rialistica [i litera-

tura `nchisorilor

[i lag\relor co-

muniste (eseu),

edi]ia a II-a,

2005, [i Nebu-

lon (povestiri),

2005.

`ntrebarea moarte n-are interviu
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dosar prob\ scris\

Documentari[tii au sunat adunarea

Dac\ `n vremurile „de trist\ amintire“,
spectatorul, obligat-for]at, vedea
documentare la cinema, acum filmul
documentar este un gen care (cu c`teva
excep]ii) se difuzeaz\ numai la TV.
Posturile specializate se bucur\ de

audien]e foarte mari. Dar `n afar\ de ele
[i de televiziunea public\, nici unul
dintre celelalte canale nu este interesat
de acest gen de produc]ii.

Centrul Na]ional al Cinematografiei nu
are un program special de sus]inere a

documentarului. ~n lipsa lui, realizatorii
se v\d nevoi]i s\ `[i caute surse de
finan]are `n str\in\tate.

Dosar realizat de
Robert B\lan

Cine (mai) pl\te[te aceste
filme?

Cele mai multe documentare, `n
general, pe pia]a noastr\, au fost
coproduc]ii. Prin urmare, au a-
tras mai mult fonduri din afar\,
mai pu]in din interior. Au fost
c`teva titluri cu mare succes la
noi [i `n Europa – Decre]eii,
Marele jaf comunist. ~n general,
s`nt ini]iative ale unor indepen-
den]i, ale televiziunilor axate pe
acest gen de produc]ii – ARTE –
de exemplu, sau ale televiziuni-
lor publice din Europa. La une-
le dintre ele, TVR a fost copro-
duc\tor [i, `n concluzie, a [i
contribuit financiar sau material
la realizarea lor. Altele au fost
achizi]ionate [i difuzate de tele-
viziunea public\. ~n orice caz,
TVR a avut dintotdeauna `n por-
tofoliul propriu documentare pe
teme diverse, de la cele istorice,
la documentare [tiin]ifice. ~n ul-

timii ani, au fost realizate [i di-
fuzate documentarele despre Mo-
nica Lovinescu, Mihail Sebas-
tian, Liviu Ciulei, familia Re-
gal\ a României, serii despre
folclorul autohton, despre pic-
tori, scriitori, personalit\]i ale
României din istoria mai recen-
t\, av`nd ca autori angaja]i ai
TVR. Poate c\ cea mai cunos-
cut\ serie din aceast\ categorie
a produc]iilor proprii este Me-
morialul durerii. Anul trecut, `n
cadrul concursului de progra-
me, pe TVR 2, am solicitat [i
oferte pentru documentare (is-
torice, despre mentalit\]i). A[a-
dar, TVR pl\te[te pentru docu-
mentare, at`t pentru a le achi-
zi]iona, c`t [i pentru produc]iile
proprii. De exemplu, `n cadrul
proiectului „Mari români“ pe care-l
deruleaz\ TVR `n prezent, vor
trebui realizate 10 documentare

pentru fiecare dintre cele 10 per-
sonalit\]i din topul final.

Avem nevoie de ele?

Dac\ judec\m dup\ interesul
st`rnit de unele dintre titlurile
recente, dup\ valoarea lor infor-
mativ\ [i educativ\, categoric
da. Unele, chiar dac\ nu fac au-
dien]e spectaculoase, s`nt valo-
roase at`t prin realizare, c`t [i
prin calitatea de document isto-
ric. {i, nu `n ultimul r`nd, dac\
s`nt distribuite `n afar\, joac\ un
rol important `n modificarea
percep]iei despre români [i Ro-
mânia, deci au [i o func]ie de i-
magine.

Postul pe care `l reprezen-
ta]i este dispus s\ inves-
teasc\ `n astfel de filme?

TVR are obliga]ia de a oferi pu-
blicului informa]ii c`t mai utile

prezentate `n formate c`t mai di-
ferite, iar documentarul `ntot-
deauna a f\cut cas\ bun\ cu te-
leviziunea public\. ~n grila din
aceast\ toamn\ s`nt incluse 7
spa]ii de emisie s\pt\m`nal cu
filme documentare, `n mare par-
te produc]ii proprii. Tot din
toamn\ vor intra dou\ copro-
duc]ii interna]ionale despre care
nu vreau s\ vorbesc acum, dar
care vor fi cu certitudine o sur-
priz\ pl\cut\.

Bugetele alocate au variat de
la un an la altul `n func]ie de
evenimentele la zi [i de oferte.
Au fost achizi]ionate documen-
tare despre revolu]ie – precum
Videograme dintr-o revolu]ie –,
dar [i despre personalit\]i din
spa]iul spectacolului [i diver-
tismentului, cum a fost cazul
celui despre Johnny Weismul-
ler, Adev\ratul, unicul Tarzan,
realizat de Iepan, o coproduc]ie la

care TVR a luat parte.
Ceea ce ne intereseaz\
este s\ sus]inem tinerii
regizori [i produ-
c\tori [i acele su-
biecte care
`ntr-adev\r ar
aduce un suflu
de noutate `n
domeniu [i se
muleaz\ pe sti-
lul unuia dintre
canalele TVR 1,
TVR 2 [i
TVR Cultu-
ral.

Partea  a  doua  a  dosarului

Claudia Nedelcu, referent film, seriale, teatru [i documentare – TVR:

„Ne intereseaz\ s\ sus]inem tinerii regizori [i produc\tori“

TVR va continua
s\ achizi]ioneze
documentare
Ada Roseti
[ef Serviciu Achizi]ie –
V`nzare, TVR
Postul public de televiziune este
principalul cump\r\tor [i finan-
]ator de documentare, nu doar
`n România, ci `n toat\ lumea.
Nu includem aici posturile spe-
cializate, care din asta tr\iesc.
~n alt\ ordine de idei, putem ob-
serva c\ posturile generaliste, `n
majoritatea lor, nu g\sesc nici o
utilitate pentru documentare. ~n
compara]ie cu audien]ele gene-
rate de filmele de ac]iune [i su-
perproduc]iile de divertisment,
documentarele s`nt un pariu prea
greu de c`[tigat.

Dac\ vorbim despre Româ-
nia, TVR achizi]ioneaz\ dou\
tipuri majore de documentare:
pe de-o parte, documentare – s\
le numim – „obi[nuite“, care a-
coper\ o gam\ larg\ de genuri
(de la cele de turism [i istorie,
la cele axate pe fapte sau portre-
te de personalit\]i), iar pe de alt\
parte, documentare speciale, „e-
veniment“. Aici putem include
unele superproduc]ii BBC – cum
ar fi Supervulcanul, o docudram\
despre posibilele urm\ri ale e-
rup]iei celui mai mare vulcan de
pe Terra – Mauna Loa, din Ha-
waii –, precum [i unele docu-
mentare cu trimiteri directe la
istoria poporului nostru, cum ar
fi Fotograme dintr-o revolu]ie a
lui Andrei Ujic\ sau Decre]eii lui
Florin Iepan.

TVR va continua s\ achizi-
]ioneze documentare [i se va o-
rienta `n continuare c\tre cele
mai bune dintre ele, urm`nd ca ̀ n
cur`nd s\ inaugureze chiar pe
TVR 1 un time-slot dedicat do-
cumentarelor-eveniment.
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Documentarul de cinema
a ap\rut pe parcurs, [i
noi tot timpul am `n-

cercat s\ ne demonstr\m nu nu-
mai superioritatea, dar mai ales
originalitatea. Iar un alt argu-
ment pentru supravie]uirea stu-
dioului era durabilitatea, pentru
c\, vezi Doamne, pe band\
magnetic\ nu se p\streaz\ bine
imaginea, `n timp ce pe film se
p\streaz\. Toate `ns\ s-au dove-
dit a fi ni[te argumente de con-
junctur\ pentru a p\stra studioul
`n via]\, `ntruc`t tot timpul Sa-
hia era `n pericol de a se des-
fiin]a. Nu era o institu]ie foarte
convenabil\, de[i i-a mers ves-
tea c\ face propagand\ partidu-
lui. F\cea [i asta, dar nu `n su-
ficient\ m\sur\ `n compara]ie
cu televiziunea. {i, p`n\ una-alta,
filmele de propagand\ au f\cut
posibil\ existen]a studioului.

Pot s\ spun c\ `n cei 30 de
ani c`t am lucrat la Sahia, ne-am
b\tut pentru a crea un gen origi-
nal, care poate s\ spun\ printre
multe minciuni [i c`teva adev\-
ruri. ~ntre cele 400 de filme care
se f\ceau pe an, 80 [i ceva se f\-
ceau pentru pia]\, pentru s\lile
de cinema. Restul erau comenzi:
reclame, filme de prezentare,
filme didactice, filme de protec-
]ia muncii, filme de sport etc.
Erau filme pl\tite de diver[i be-
neficiari. Cu asta `[i c`[tiga Sa-
hia existen]a. Cele de pia]\ re-
prezentau „paguba“ pe care do-
cumentarul o face statului. Tot
timpul ni se scoteau ochii c\
programul s\lilor de cinema pier-
dea 10 minute la fiecare specta-
col. Pe zi: un spectacol [i ju-

m\tate. Filmul documentar nu
aducea beneficii. Ne-am luptat
mult pentru o sal\ de docume-
tar, care p`n\ la urm\ a existat.
Era cinematograful „Timpuri
Noi“, l`ng\ Ci[migiu, care de-
venise o bomb\ ordinar\, unde
tinerii `nfierb`nta]i dup\ plimba-
rea prin parc se retr\geau `ntr-o
sal\ `ntunecoas\ [i nu le p\sa de
ce era pe ecran. A[a c\, `n-
cet-`ncet, a murit [i aceast\ ini-
]iativ\.

Tehnologia,  o  problem\  mai
mare  dec`t  cenzura

Ceea ce nou\ ni se p\rea extra-
ordinar ca realizare ast\zi nu
mai conteaz\. Asta din cauza
tehnologiei. Ast\zi `]i ascunzi
microfonul, bagi aparatul `n hai-
n\ [i faci cel mai autentic [i cel
mai credibil interviu. Tot ce noi
consideram atunci o mare reali-
zare a documentarului se baza
pe o „chinuial\“ fantastic\ de a
inventa diverse metode pentru a
`nlocui lipsa tehnologiei. Iar
dezvoltarea documentarului a
depins enorm de tehnologie,
pentru c\ ce urm\ream noi era
autenticitatea, credibilitatea [i
puritatea acestui gen. Nu voiam
s\ facem filme jucate [i s\ le
d\m documentare.

Cei care voiau s\ fac\ docu-
mentar aveau de luptat. Cel mai
pu]in aveau cei care f\ceau film
[tiin]ific, ace[tia trebuiau s\ r\z-
beasc\ `n primul r`nd cu tehno-
logia, mai pu]in cu cenzura. A-
ce[tia trebuiau `ntr-adev\r s\
lupte, pentru c\ era singurul loc
`n care oamenii puteau s\ mai

spun\ c`te ceva.
Dac\ reu[eai s\ ai
`ntr-un film dou\-
trei momente de e-
mo]ie autentic\ [i
m\car o „[op`rl\“,
atunci erai cineva.
Majoritatea vie]ii am
petrecut-o reformu-

l`nd propunerile tematice ale re-
gizorilor, `n ceva care s\ treac\,
pentru ca ei s\ fac\ totu[i filme-
le pe care [i le doresc, [i parti-
cip`nd la vizion\rile de aproba-
re [i `ncerc`nd s\-i conving pe
cei care veneau s\ aprobe c\ nu
exist\ nici o diferen]\ `ntre ce
s-a stabilit [i ce prezent\m noi.

Am fost [i autor de scenarii.
Am f\cut [i filme de cinema [i
comenzi, dar a trebuit, de exem-
plu, s\ fac [i vizita lui Cea-
u[escu `n jude]ul Cluj. (De fapt,
monografia jude]ului, din care
trei sferturi era vizita lui Ceau-
[escu.)

Norma  regizorului:
patru  filme  pe  an

Primii documentari[ti au venit
din pres\. Au fost deta[a]i de la
„Sc`nteia Tineretului“. Abia du-
p\ aceea a `nceput Institutul s\

scoat\ regizori. Pe urm\ a venit
un grup de absolven]i de la
Moscova, apoi majoritatea aces-
tora au mers la „filmul jucat“.
C`nd s-a f\cut legea prin care
regizorul devenea liber-profe-
sionist, au r\mas mul]i regizori
din Buftea f\r\ mijloc de trai.
Atunci Sahia a preluat un num\r
mare [i a trebuit s\ li se dea [i
lor ni[te comenzi.

Un regizor trebuia s\ fac\
patru filme pe an. Fiecare avea
dreptul s\ fac\ propuneri o dat\
pe an pentru filme de pia]\. ~[i
b\teau capul cum s\ fac\ s\ li se
aprobe, s\ fie o tem\ care s\ su-
ne destul de ambiguu, care s\ [i
treac\. Unii, pur [i simplu, n-au
vrut s\ fac\ documentar.

F\ceau diverse filme despre
tehnologii agricole [i st\teau cu
„m`na pe clan]\“ la casele de
film. A[teptau s\ li se aprobe
vreun scenariu.

A impune acest gen
`n ochii marelui public –
o dorin]\ evident\
Bine`n]eles c\ avem nevoie de documentare. O demonstreaz\
resuscitarea interesului pentru acest gen `n lume. Mai toate marile
festivaluri de film interna]ionale nu se mai mul]umesc s\-i dedice
sec]iuni speciale, dar `l includ chiar `n selec]ia oficial\. Cannes-ul
ar fi, poate, argumentul cel mai puternic `n aceast\ privin]\, [i am
aici `n vedere nu numai filmele lui Michael Moore, toate premiate,
ci [i altele mai pu]in cunoscute.

Magda Mih\ilescu, critic de film
Chiar dac\ documentarul nu este rege, orice-am face, chiar dac\
festivalurile r\m`n locurile `ncoron\rii sale, dorin]a de a-l impune
`n ochii marelui public este evident\. Necesit\]ile contemporane,
impuse de pragmatismul, de caracterul lucrativ al distribu]iei, au eli-
minat de mult din programul cinematografelor a[a-numita „com-
pletare“, scurtmetrajul (documentar sau anima]ie), ̀ n favoarea unei
mai intense exploat\ri a titlului de pe afi[. S-a c`[tigat o proiec]ie `n
plus, cu pre]ul sacrific\rii fratelui mai mic.

Revenirea la vechile practici este imposibil\ [i trebuie `n]eleas\,
dar, ̀ n acela[i timp, se impune [i aplicarea unor modalit\]i de recu-
perare. Practica galelor sistematice, de lung\ durat\, g\zduite de
unele cinematografe, de institu]ii de cultur\ este r\sp`ndit\ `n Occi-
dent. Ele completeaz\ angajarea televiziunilor, principalul difuzor
de documentare, totodat\ [i unul dintre sus]in\torii principali ai ge-
nului, `n calitate de produc\tori.

Se  impune  asigurarea  unei  coeren]e  a  produc]iei
Dac\ privim genericele filmelor din anii din urm\, vom observa con-
secven]a implic\rii canalelor tv. Rivalitatea celor dou\ media, tele-
viziunea [i cinematograful, despre care s-au scris tomuri cu de-
cenii ̀ n urm\, nu mai poate fi operant\ ast\zi. S-a dovedit c\ trece-
rea peliculelor pe micul ecran nu anuleaz\ apetitul oamenilor pentru
sala de cinema, dup\ cum nici realitatea la care televiziunea ne
conecteaz\ zilnic nu stinge toat\ foamea de real a omului contem-
poran. Din contra, o poate st`rni.

Am fost martora instal\rii `ntr-o sal\ parizian\ a unui docu-
mentar de lungmetraj despre locuitorii din de[ertul Gobi, Poves-
tea c\milei care pl`nge (premiat, printre altele, [i la festivalul nostru,
Anonimul), semnat de doi tineri cinea[ti, unul mongolez, altul ita-
lian. A ]inut afi[ul mai bine de o lun\. Din p\cate, noi nu mai avem
de mult cinematografe care s\ se `ncumete s\ fac\ astfel de ges-
turi. C`ndva au existat, dar `n noile condi]ii economice trebuie g\-
site culoare corespunz\toare. Am vorbit tr\g`nd mai mult cu ochii
la al]ii. P`n\ una-alta, `n ceea ce ne prive[te, se impune asigurarea
unei coeren]e a produc]iei de documentare, `n condi]iile `n care ve-
chiul studio specializat, Sahia, a fost aruncat `n faliment pe toate
planurile.

Deocamdat\, singurele institu]ii neclintite de pe pozi]iile promo-
v\rii genului r\m`n Editura Video [i c`teva festivaluri (Sibiu, T`rgo-
vi[te, TIFF). Televiziunile centrale se las\ mai anevoie convinse, spre
deosebire de unele studiouri regionale energice [i pline de ini]i-
ative (V`lcea, Ia[i, Timi[oara). Dac\ accederea la concursurile
organizate de CNC va avea o poart\ mai larg deschis\ tinerilor
dornici s\ se afirme [i `n c`mpul documentarului, s-ar putea s\
asist\m la `nviorarea unui gen care, `n trecut, cu toate vicisitudini-
le din epoc\, ne-a adus multe bucurii, inclusiv un Palme d’Or.

Marion Ciobanu, redactor timp de 30 de ani la Studioul Sahia

„~n România documentarele
erau doar «complet\ri»“

N-am s\ vorbesc despre documentarul de televiziune,
pentru c\ toat\ lumea se uit\ pe Discovery [i `[i d\ seama
c\, practic, tot ce am f\cut noi p`n\ acum nu are mare
valoare, cel mult de document istoric. Am s\ m\ refer
numai la documentarul de sal\ de cinema, pentru c\ at`t
timp c`t am fost la Sahia, lupta noastr\ a fost de a
supravie]ui `n concuren]\ cu televiziunea.

~n ’90 m-am pensionat. Mirosea a des-
fiin]are din start. Studioul n-a mai rezistat
mult a[a cum era, pentru c\ nu s-au mai
dat filmele pe pia]\, a[a-numitele „filme
de completare“. Era destul de trist pentru
noi c\ filmele la care oamenii `[i d\deau
tot sufletul erau „complet\ri“. Omul nu se
ducea s\ vad\ documentarul respectiv.
Ele nu erau nici m\car anun]ate `n pro-

gramul de cinema. ~n general a fost un
gen destul de neglijat, cu toate c\ parti-
cip\ri la festivaluri [i premii interna]ionale
au fost foarte multe. Prestigiu aveam. Dar
`n ]ar\ documentarele erau doar „com-
plet\ri“, care de multe ori depindeau chiar
de operatorul de la sal\. Dac\ voia s\
plece mai devreme acas\, pur [i simplu
nu-l mai proiecta.

„Mirosea a desfiin]are“

special



Aproape 100.000 de nominaliz\ri
au fost f\cute `n perioada 27
mai – 1 iulie, g\sindu-se astfel
6.065 de „Mari români“. Desigur,
cei 6.065 de „mari români“
reprezint\ un num\r uria[,
importan]a multora dintre
ace[tia fiind discutabil\. La fel
cum `ncadr\rile f\cute de TVR
s`nt discutabile: 234 dintre
nominaliza]i s`nt oameni de
cultur\, 183 arti[ti, 150
personalit\]i istorice (s\
`n]elegem c\ ultimele dou\
categorii nu au nici o leg\tur\
cu cultura?), 134 vedete tv, 95
sportivi, 69 oameni politici, 20
personaje fantastice, 16 eroi, 15
oameni de afaceri.

Elena Vl\d\reanu
Ion Antonescu, Constantin Brân-
cu[i, Carol I, Nadia Com\neci,
Alexandru Ioan Cuza, Mircea E-
liade, Mihai Eminescu, {tefan cel
Mare, Mihai Viteazu [i Richard
Wurmbrand s`nt primii zece
„mari români“ `n opinia celor
care au intrat `n jocul propus de
TVR. Le sufl\ `n ceaf\ Ceau-
[escu (aflat pe locul 11), Vlad
}epe[ (12) [i Gigi Becali (13).

Clasamentul arat\ a ghiveci,
a[a era de a[teptat, a[a este fi-
resc. Dac\ ar fi ar\tat altfel, s\
zicem c\ ar fi fost numai oa-
meni unul [i unul `ntre cei 100,
atunci am fi zis c\ ni s-a prezen-
tat „o f\c\tur\“. Cei care au in-
trat `n joc nu au fost ale[i dup\
spr`ncean\, doar dintre cei cu
studii postuniversitare, ci au ve-
nit din medii diverse. Au votat
[i oameni pentru care f\r\ An-
dreea Marin România nu ar mai
fi fost aceea[i, dar [i cei pentru
care Bul\ sau Eroul Necunoscut
dau m\sura importan]ei neamu-
lui.

Rezultatele au fost anun]ate
`n cadrul unei dezbateri trans-
mise `n direct de TVR s`mb\ta

trecut\, pe 8 iulie, la care au
participat scriitori, jurnali[ti,
vedete media. Reac]iile celor din
platou au fost mai degrab\ criti-
ce [i negative, at`t la adresa cla-
samentului celor 100, c`t [i la a-
dresa programului. Majoritatea
au repro[at topului caracterul he-
teroclit. Al]ii nu au `n]eles cum
de e posibil\ al\turarea Elisabe-
ta Rizea (locul 58) – Bul\ (locul
59) sau de ce doar Andreea Ma-
rin, dintre vedetele tv, a intrat `n
top (pe locul 66).

Agopian:  Regina  Maria
„a  fost  cam  curv\,
dar  merita  s\  intre  `n  top“

Florian Pitti[ a declarat c\ `l e-
nerveaz\ de obicei clasamente-
le, dar recunoa[te partea bun\ a
programului „Mari români“,

anume c\ ne pune pe g`nduri. {i
Mihaela R\dulescu s-a exprimat
`ntr-un mod asem\n\tor: „Pro-
gramul ne d\ link-uri spre ni[te
oameni importan]i, despre care
nu [tim mare lucru“. {tefan Ago-
pian a explicat care este ase-
m\narea dintre Sergiu Nicola-
escu (locul 92) [i Eroul Necu-
noscut (locul 94) – unul va r\-
m`ne necunoscut, cel\lalt va de-
veni necunoscut – [i a spus c\
Regina Maria „a fost cam cur-
v\, dar merita s\ intre `n top,
pentru c\ sub influen]a ei Ferdi-
nand a decis ca România s\ intre
`n r\zboi de partea Antantei“.
Marina Constantinescu nu are
`ncredere `n România [i a expli-
cat cum a f\cut opt ore cu trenul
din Bucure[ti la Neptun, iar An-
drei Blaier l-a omagiat pe Gigi
Becali, care are un suflet bun, o
minte sprinten\ [i este generos.
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Oana  STOICA

SPECTACOLUL S|PT|M~NII

~n c\utarea teatrului…
inexistent
O sut\ de teatre `n Budapesta, 10 la Bucure[ti. Infla]ia din capitala
vecin\ pare galopant\ doar dac\ e privit\ prin prisma austerit\]ii
d`mbovi]ene, ca s\ nu spun s\r\cie. ~n fond, e vorba despre
multiple spa]ii de joc care acoper\ [i modeleaz\ prin diversitate
at`t gusturile publicului, c`t [i necesit\]ile de exprimare ale
regizorilor, actorilor [i dramaturgilor.

Uit`ndu-ne mai pu]in peste gard [i mai mult `n ograda proprie, cu
7 teatre de stat `n Bucure[ti nu se face nici cultur\, nici entertain-
ment, cu at`t mai pu]in cercetare teatral\. Nu [tiu cum se `nt`mpl\
`ns\, dar [i astea 7 par prea multe. Poate lipsa de oferte incitante –
excitante (a se citi teatrul orgasmic), poate un management artis-
tic neinspirat, poate micile interese balcanice (aceia[i regizori
monteaz\ n spectacole, de[i li s-au epuizat ideile [i li s-a consu-
mat stilistica, dar nu s`nt pu[i pe tu[\ pentru c\ s`nt nume mari [i
nu se face), poate alte motive neindentificabile `nc\ fac ca „pa-
norama“ teatral\ oficial\ s\ fie, cel pu]in la nivel bucure[tean,
dezam\gitoare.

Apari]ia spa]iilor alternative de joc, independente financiar de
]eava bugetului public, s-a f\cut greoi, astfel c\ primele teatre care
s-au i]it pe cont propriu ([i care au rezistat `n timp) au devenit un
fel de oficiale ale underground-ului. Teatrul Act [i Teatrul Luni de
la Green Hours s-au clasicizat ca forme române[ti primare ale
teatrului independent [i café-teatrului. Ambele spa]ii underground
au determinat, cu ceva e[ecuri, dar [i cu reu[ite, apropierea unui
public t`n\r, open mind [i doritor de altceva, fie el, acest altceva,
`nc\ nedefinit. Exemplul a f\cut la fel de greu prozeli]i, dar `n ulti-
mul timp lucrurile par s\ se mi[te cu o vitez\ c`t de c`t apropiat\
de mileniul III.

Una dintre recentele apari]ii `n spa]iul spectacular al capitalei
este Teatrul Montage, r\s\rit `ntr-o galerie de art\. Montage este
de fapt un teatru de camer\ `n care `ncap 25-30 de spectatori, unde
proximitea lucr\rilor de art\ d\ aerul unui salon cultural exclusi-
vist, iar intimitatea actorilor cu spectatorul schimb\ din start po-
zi]ia spectatorului, din martor `n participant. Lucrul acesta modifi-
c\ accentele at`t `n alegerea repertoriului, c`t [i `n scopul demer-
sului artistic. Teatrul de camer\ sau de club, cum spun organiza-
torii cu referire la cluburile engleze[ti, lipsea din oferta `nc\ mult
prea limitat\ a spa]iilor de joc bucure[tene. {i publicul vizat e
unul aparte, nu exclusiv t`n\r, dar obligatoriu educat. Premiera care
a inaugurat Teatrul Montage a fost Valmont, adaptare dup\ Cho-
derlos de LaClos [i Heiner Muller, `n regia lui Marcel }op.

special

Peste 6.000 de români,
propu[i pentru a fi mari

Femeile – români
„mai mici“
dec`t b\rba]ii
Doar opt femei s`nt `ntre

cei 100 de „Mari români“:

Maria T\nase (91), Laura

Stoica (87), Andreea Ma-

rin (66), Elisabeta Rizea

(58), Ana Aslan (49),

M\d\lina Manole (44), Re-

gina Maria (37), Nadia

Com\neci (`n primii 10).

Poate clasamentul ar fi

ar\tat altfel dac\ ar fi votat

mai multe femei. 86% din-

tre cei care au f\cut nomi-

naliz\ri au fost b\rba]i [i

doar 14% femei. Cei care

[i-au exprimat preferin]ele

au f\cut-o pe site-ul www.

mariromani.ro (69%), prin

SMS (27%), telefonic

(3%), prin taloanele din

„Evenimentul zilei“ (1%).

Dintre cei care au votat pe

site, 73,79% au studii su-

perioare, 21,89% studii

medii, restul studii primare.

Pentru primii zece

„Mari români“, care au fost

anun]a]i `n ordine alfabe-

tic\, necunosc`ndu-se

num\rul de nominaliz\ri,

vor fi realizate documenta-

re, care vor fi transmise

de TVR pe tot parcursul

acestei veri. Cel mai

„Mare român“ al tuturor

timpurilor va fi anun]at

abia pe 21 octombrie. Ro-

mânii au liber la vot p`n\

la sf`r[itul lunii august.

Radu Naum [i Irina P\curariu, doi dintre
amfitrionii programului „Mari români“



S`nt convins c\ pu]ini dintre
prietenii acestei rubrici cu-
nosc numele mezzosopranei
americane Lorraine Hunt
Lieberson, mult depl`ns\ `n
aceste zile. O [tire fulger,
urmat\ de articole impresio-
nante `n „New York Times“,
„Los Angeles Times“, „Le
Monde“ [i „The Guardian“
`ntre altele, `i anun]a
s\pt\m`na trecut\ dispari]ia,
la numai 52 de ani, `n urma
unei boli grele. Un prieten,
criticul muzical britanic
Norman Lebrecht, o definea
simplu: a fost Kathleen
Ferrier a erei noastre.

Era noastr\ este o no]iune,
desigur, relativ\, dar, pen-
tru a simplifica lucrurile,

cariera vocal\ a Lorrainei Hunt,
n\scut\ la San Francisco, `ntr-o
familie de muzicieni, a `nceput
prin 1984. P`n\ atunci c`ntase la
viol\, dup\ ce `[i `ncheiase stu-
diile muzicale la Conservatorul
de la Boston. ~nt`mplarea a f\-
cut ca viola s\-i fie furat\ [i,
consider`nd incidentul un semn
al destinului, Lorraine Hunt [i-a
urmat a doua voca]ie, cea de in-
terpret\ vocal\, pe care p`n\ a-
tunci o considerase secundar\.

Primul mare succes l-a re-
purtat ̀ n rolul lui Sesto, ̀ n 1985,
`ntr-o controversat\ punere `n
scen\ a operei lui Handel, Giu-
lio Cesare. Peter Sellars era au-
torul produc]iei `n care conflic-
tul scenic era transpus ̀ ntr-o ma-
nier\ modern\, `ntre americani
[i palestinienii organiza]iei Fatah.
Peter Sellars avea s\ o distribu-
ie ulterior `n rolul Donnei Elvi-
ra dintr-un Don Giovanni la fel
de controversat, a c\rui ac]iune
era mutat\ `n Brooklyn, rolurile
titulare fiind interpretate de doi
soli[ti fra]i, de culoare. Ambele
puneri `n scen\ de la New York
au f\cut ocolul lumii pe discul
laser, permi]`ndu-mi [i mie s\
ascult vocea perfect\, de o mare
expresivitate [i patetism, [i s\ o
v\d pentru prima dat\ pe Lorraine
Hunt.

Era timpul discului laser, dis-
curi mari, de m\rimea celor de
33 de tura]ii, pe care, al\turi de
sunetul digital, era stocat\ [i i-
maginea. Pe scurt discurile laser
au fost predecesoarele formatu-
lui DVD de ast\zi. ~n parantez\
fie spus, au ap\rut doar vreo do-
u\ sute de titluri, `ntr-un format
[i cu o fidelitate a sunetului ce-l
f\cea s\ cedeze temporar p`n\ [i
pe Sergiu Celibidache, dar ex-
perimentul a e[uat. Pe de-o parte,
pre]ul discurilor era excesiv com-
parat cu cel al benzilor video,
cerea un player special, iar `n
aer pluteau informa]iile despre
descoperirea unor noi posibili-
t\]i de compresie a imaginii ce

aveau s\ conduc\ la primele
DVD-uri.

Peter Sellars [i-o reamintea
pe Lorraine Hunt din acea vre-
me: „~ncepea s\ c`nte [i te sim-
]eai ca `n mijlocul unui foc ce
r\v\[ea o p\dure“. Criticii ame-
ricani vorbeau deja de energia [i
capacitatea ei de concentrare
des\v`r[ite. Treptat, cu o modes-
tie admirabil\ [i `n afara siste-
mului starurilor ap\rute peste
noapte, Lorraine Hunt [i-a cl\-
dit un repertoriu de mare inter-
pret\ handelian\, `nregistr`nd
pentru filiala american\ a com-
paniei Harmonia Mundi mai
multe oratorii (Clori Tirsi e File-
no, Theodora, Susanna, Messiah).
A c`ntat [i `nregistrat admirabil
cantate de Bach (un CD None-
such) [i a ap\rut pe diverse mari
scene ale lumii. Impresiona la
Paris, `n 1993, `n Medeea, im-
punea la Boston `n Carmen, a-
poi `n rolul Theodorei lui Haen-
del, la Festivalul de la Glynd-
bourne. Pretutindeni, intensita-
tea [i claritatea vocii, for]a in-
terpret\rii [i talentul scenic `i f\-
ceau pe critici s\ o compare cu
Maria Callas [i cu Janet Baker.

~nt`lnirea cu compozitorul a-
merican Peter Lieberson, ce
avea s\-i devin\ partener de
via]\, pare s\ o fi `ndreptat spre
muzica recent\, cu succese [i un
respect neobi[nuit din partea
criticii, fie c\ era vorba despre
Marele Gatsby, oper\ a lui John
Harbinson interpretat\ la Metro-
politan, fie despre Visul lui Ash-

koka, compus\ de so]ul ei [i pus\
`n scen\ la Opera din Santa Fé,
fie despre oratoriul lui John Adams
El Nino.

Un timbru unic, o voce cati-
felat\, iradiind c\ldur\, cariera
cl\dit\ pe opere baroce, Bach,
Haendel, Purcell, o naturale]e [i
simplicitate rar `nt`lnite la soliste
de un asemenea talent [i, nu pe
ultimul loc, for]a de a c`nta pe
scen\ p`n\ `n ultima clip\, `n
ciuda unei boli necru]\toare, o
apropie de destinul marei contr-
alto Kathleen Ferrier, disp\rut\

[i ea t`n\r\ [i `n plin\tatea capa-
cit\]ilor creatoare. E probabil, a[a
cum o afirm\ Norman Lebrecht,
ca [i posteritatea ei, ca [i a lui
Ferrier, s\ fie asigurat\ de dis-
cografia, din p\cate nu foarte
bogat\. Dac\ v\ iese ̀ n cale com-
pila]ia de arii handeliene, un
disc Harmonia Mundi, `n care
Lorraine Hunt Lieberson este a-
companiat\ de Philharmonia Ba-
roque Orchestra, dirijat\ de Ni-
cholas McGegan, s`nt sigur c\
ve]i fi convin[i [i cuceri]i de vo-
cea minunat\ trecut\ acum, prea
timpuriu, `n alte lumi.
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

Start Avignon
De pe 6 pe 27 iulie, Avignon-ul e un fierb\tor. ~ntre]ine
temperatura ridicat\ a melting pot-ului care face s\ dea `n clocot
artele spectacolului. Spa]iul devine un timp razna, `n cel mai
abracadabrantic sens al cuv`ntului. Te ia cu ame]eal\ din orice
punct ai privi, pentru c\ amestecul de stiluri [i genuri este uluitor.
Trebuie s\ fii preg\tit pentru un tur de for]\ performativ.

Anul acesta, artistul asociat al festivalului este coregraful Joesf
Nadj, n\scut `n fosta Iugoslavie, `n 1957. Dup\ ce termin\ Facul-
tatea de Arte din Budapesta, pleac\ `n 1980 la Paris, unde este
puternic influen]at de coregrafii Mark Tompkins, Catherine Di-
verrès [i François Verret.

La festivalul de la Avignon, Josef Nadj a prezentat deja Les
Echelles d’Orphée dup\ Les Chants de Wilhelm de Otto Tolnaï
`n 1992, Le Cri du caméléon [i Les Commentaires d’Habacuc `n
1996, Woyzeck ou l’Ébauche du vertige dup\ Büchner `n 1997,
Petit psaume du matin `n 1999, Le Temps du repli `n 2001, Les
Philosophes dup\ Bruno Schultz `n 2002 [i Last Landscape cu
percu]ionistul Vladimir Tarasov `n 2005. ~n Last Landscape, Nadj
se opre[te asupra localiz\rii dansului `n pictur\, asupra corpului-
peisaj, asupra unor senza]ii pe care trupul le dezvolt\ `n func]ie
de stimuli din natur\. Coregraful `[i scrie un corp naturistic, hr\nit
cu r\d\cini vizuale. Asobu (joc, `n japonez\), spectacol pe care
`l prezint\ anul acesta la Avignon, este un circuit al privirii `n corp
[i materie, un drum dus-`ntors prin declicurile corporale: prin tot ce
e mai intim legat de corp sau prin dispari]ia lui subit\. Asobu este
dedicat lui Henri Michaux, de care Nadj a fost permanent fascinat.

Brook,  partizanul  teatrrului  `nn  dirrect

Peter Brook va fi [i el prezent la Avignon cu un spectacol care
are la baz\ textul scris de un autor alb [i doi negri – Athol Fugard,
John Kani, Winston Ntshona – `n anii ’70, Sizwi Banzi est mort.
Brook continu\ prin acest spectacol excursul socio-cultural `nce-
put `n cadrul Centrului Interna]ional de Studii Teatrale, unde tea-
trul este perceput [i f\cut pe viu, adic\ e pliat pe ce este mai pro-
fund autentic `n tot ce ni se `nt`mpl\. Brook este partizanul tea-
trului `n direct, `n]eleg`nd prin asta un teatru al experien]elor u-
mane vitale, transmise de la fa]a locului, adic\ din interiorul pro-
blematicii expuse. Pe Brook `l preocup\ semnifica]iile majore ale
existen]ei [i asta se vede `n fiecare dintre spectacolele sale, `n
primul r`nd prin tipul de abordare. ~n Sizwi Banzi est mort, politica
marginaliz\rii negrilor este tran[ant focusat\.

Prizarea realit\]ii, care nu este cu nimic edulcorat\ c`nd devine
teatru, d\ dimensiune demersurilor regizorului.

Un alt greu al Avignon-ului de anul acesta este regizorul Ana-
toli Vassiliev, creatorul unui aparat de cercetare actoriceasc\ im-
presionant, care este vizibil [i `n Mozart [i Salieri, unde improvi-
za]ia plastic\, t\ietura luminilor, fizicalitatea antrenat\ s`nt m\rci
definitorii ale viziunii sale. Vassiliev exploreaz\ resorturi poetice
aproape ritualizate, care te fac s\ sim]i c\ auzi pentru prima dat\
rostit un cuv`nt. Spa]iul scenic devine rama [i centrul verbului po-
etic. Locul crimei [i al sublim\rii `n vers. Pentru Vassiliev, teatrul
func]ioneaz\ `n regim de ofensiv\ total\ [i de accelera]ie maxi-
m\. Despre tura]ia Avignon-ului, s\pt\m`na viitoare.

Lorraine Hunt Lieberson



~n fine, ceea ce vreau eu s\ spun
este c\, `n calitate de femeie,
`mi place cum ne trateaz\ Al-
modóvar. Cred c\ cei care co-
menteaz\ contra lui s`nt miso-
gini, fie [i misogini pasivi. Al-
modóvar ne iube[te a[a cum s`n-
tem: isterice, sufletiste, prostu]e,
bune, puternice, sensibile, rele,
cochete, m\moase, de[tepte, su-
persti]ioase, speriate de bombe.
S`ntem, `n opinia lui, adev\ratul
st`lp al societ\]ii. Nu s`nt femi-
nist\, dar poate c\ Almodóvar e
`ntr-o oarecare m\sur\. ~n Vol-
ver b\rba]ii s`nt aproape invizi-
bili, oricum lipsi]i de consis-
ten]\. Filmul se [i deschide cu
imaginea unor femei cur\]ind
mormintele dintr-un cimitir. Cu
periu]a, cu c`rpa, g\letu[a. So-
]ul personajului interpretat de
Penelope Cruz e cam ]\ran [i se
d\ la fiica vitreg\, drept care
Almodóvar `l ucide repede cu
m`na adolescentei. Mama Cruz
preia responsabilitatea. Cur\]\ pe
jos, transport\ cadavrul `n frigi-
derul unui restaurant gol, se a-
puc\ de f\cut bani cu acel resta-
urant. Nu pl`nge dup\ mort, i se

cam f`lf`ie de el. Are alte proble-
me. Via]a ei evolueaz\ `n alte
zone de conflict. Ea trebuie s\
supravie]uiasc\.

Universul feminin din Volver
e cople[itor [i cuprinde femei
de mai multe v`rste, cu mai
multe genuri de probleme, dar
legate prin aceea[i for]\ teluri-
c\. Almodóvar m\rturisea c\ a-
ceast\ re`ntoarcere a sa `n La
Mancha natal\, la comedie, la
temele favorite, la surorile care
l-au ajutat la scenariu [i la g\-
titul bucatelor care apar `n film,
la amintirea mamei moarte pe
care o sim]ea pregnant `n timpul
film\rilor etc. etc., i-a adus [i
lini[tea sufleteasc\ dup\ o peri-
oad\ lung\ [i agitat\, c`nd ideea

mor]ii l-a terorizat destul de
mult [i c`nd a trecut printr-un
fel de doliu `n abstract. (A mai
spus [i o fraz\ care mi-a pl\cut
mult, [i anume c\ lucrul cel mai
important care-]i trebuie pentru
a face film nu e at`t talentul, c`t
r\bdarea.)

Personajele  feminine  s`nt
pline  ochi  de  suflet

Ca s\ fac pu]in pe [mechera, o
s\ spun c\, normal, universul
feminin omniprezent `n film nu
are ca echivalent, pe alt plan,
dar `n leg\tur\ cu el, dec`t a-
ceast\ lume a mor]ilor [i acest
cult al mor]ilor preluat din zona

lui natal\, care face grani]ele din-
tre lumi foarte permeabile. Ni-
mic mai credibil dec`t fantoma
unei mame care c\l\tore[te cu
valizu]a `n portbagajul unei ma-
[ini [i se ascunde apoi sub pat,
`n casa fiicei mai mici. T\r`mul
de dincolo are aceea[i textur\ ca
[i sufletul feminin, aceea[i perme-
abilitate, aceea[i generozitate.

Almodóvar [tie asta intuitiv. Nu
are prea mare importan]\ s\ afli
pe urm\ c\ mama moart\ nu era
moart\, ci se ascunsese mul]i
ani pentru c\-[i ucisese so]ul [i
pe ibovnica acestuia. Schimb\ cu
ceva lucrurile, `n afara modifi-
c\rilor din structura dramaturgi-
c\ a pove[tii? Personajele femi-
nine ale lui Almodóvar s`nt vii [i

c\rnoase, pline ochi de suflet,
chiar dac\ s`nt moarte. Ele trag
la familie, au nevoie de un foc `n
jurul c\ruia s\ se str`ng\ s\
toarc\, [i printre altele au acea
solidaritate pe care b\rba]ii n-o
au. ~i ajut\ pe ceilal]i [i s`nt em-
patice, se d\ruiesc f\r\ s\ pun\
`ntreb\ri. A[a cum s`nt femeile,
a[a e [i Volver. Nu po]i s\-l in-
tegrezi `ntr-un gen precis. E [i
comedie, e [i dram\, e [i poli-
cier, thriller paranormal.

E un film foarte vital, dincolo
de mor]i, fantome, crime nepedep-
site (absolvite `n planuri `nalte),
incesturi [i bolnave de cancer. E
ca via]a, atunci c`nd avem cum
s\ ne deta[\m [i s-o privim de
colea.

Despre „Volver“

Totul a `nceput `n 1985, c`nd un t`n\r care mai
t`rziu avea s\ `[i spun\ DJ Shadow `nregistra
la casetofon piese de la radio ca s\ aleag\
numai ceea ce i se p\rea hip-hop pur. Pe
atunci, numele s\u era Josh Davis – [i, dup\
numai c`]iva ani, povestea c\ „identificarea
cu hip-hop-ul mi-a dat ocazia s\ g\sesc
valorile muzicale [i sociale care mi se
potriveau“. ~n 1985, Shadow l-a cunoscut la
Oxford pe James Lavelle, care la 11 ani
pl\nuia s\ `nfiin]eze o trup\ cu numele Unkle.
Discutase despre acest lucru cu prietenul
s\u, Tim Goldsworthy.

Lavelle va lansa `n 1992 casa de discuri Mo
Wax, o marc\ legat\ de impunerea genului
trip-hop. Abia `n 1994 proiectul lui din co-
pil\rie a fost pus pe picioare. A fost nevoie
de un produc\tor japonez, Masayuki Kudo,
pentru a lansa primul EP marca U.N.K.L.E.
Tot atunci, DJ Shadow, prietenul din copil\-
rie al lui Lavelle, lansa Endtroducing la Mo
Wax, un album realizat aproape exclusiv pe
un sampler.

~n 1998, U.N.K.L.E. `i avea `n compo-
nen]\ pe Lavelle (ca produc\tor executiv) [i
Shadow (produc\tor muzical) [i colabora cu
vocali[ti [i muzicieni din trupe deja cunos-
cute. Printre ace[tia se num\rau Richard Ash-
croft de la The Verve, Thom Yorke de la Ra-
diohead, Mike D de la Beastie Boys.

~n acel moment, eforturile celor doi pro-
motori ai proiectului U.N.K.L.E. erau `n-
dreptate spre finalizarea materialului de de-
but, Psyence Fiction. Reu[ind s\ g\seasc\
formula cea mai potrivit\ pentru ca mixarea
vocilor [i a liniilor muzicale s\ nu sune
for]at, proiectul U.N.K.L.E. a deschis posi-
bilit\]i nea[teptate pentru lumea muzical\
de la sf`r[itul anilor ’90.

U.N.K.L.E. a fost pentru Lavelle cel
mai important proiect pe care l-a lansat casa
sa de discuri. „Nu am vrut s\ reprezinte casa
de discuri, am vrut s\ redea propriile mele
gusturi muzicale [i rela]ia pe care am avut-o
cu Shadow“, explic\ el.

C`nd a ap\rut Psyence Fiction, fanii
muzicii electronice sperau ca U.N.K.L.E.
s\ devin\ pentru muzica electronic\
ceea ce Radiohead a ajuns `n muzica
rock: trupa care [tia s\ atrag\ succesul
comercial [i aten]ia criticilor f\r\
s\ renun]e nici un moment la
preten]iile artistice.

A fost nevoie de patru
ani p`n\ c`nd U.N.K.L.E.
a lansat al doilea album,
dar `n acest interval La-
velle a trebuit s\ g\seasc\
un nou colaborator pentru

c\ Shadow se concentra mai ales pe proprii-
le sale proiecte. Noul venit a fost Richard
File.

Acest lucru a adus [i o schimbare a so-
norit\]ilor impuse de U.N.K.L.E. pe primul
album. „Nu aveam cum s\ evit\m influ-
en]ele de la `nceput. Cred c\ noul disc este
mult mai personal, iar piesele au o `nc\r-
c\tur\ emo]ional\ mult mai puternic\“, spu-
nea Lavelle despre albumul Never, Never
Land.

De data aceasta printre colaboratori s-au
num\rat Josh Homme de la Queens Of The
Stone Age, Jarvis Cocker [i Brian Eno.

James Lavelle
[i Richard File
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Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE
U.N.K.L.E. – trip-hop pe cont propriu

Despre „Volver“

Mie `mi plac filmele lui Pedro Almodóvar [i nu mi-e ru[ine s-o spun.
Nu mi s-a acrit de ele, nu m\ deranjeaz\ c\ spaniolul se repet\. {i
ce dac\ se repet\? Ce s\ fac\ dac\ \sta e el? S\-i cerem s\ mai
fac\ din c`nd `n c`nd [i filme ca Terrence Malick sau ca Oliver Stone?
Cel mai recent film al s\u, Volver, a fost dat ca favorit la Palme d’Or
la ultima edi]ie a Cannes-ului (la noi cic\ ajunge `n octombrie), dar
n-a luat dec`t dou\ premii compensatorii, pentru cel mai bun
scenariu [i pentru interpretare feminin\ colectiv\ (aici comentariile
au fost pertinente; e cam aiurea s\ pui pe acela[i nivel o Carmen
Maura sau o Penelope Cruz cu o pu[toaic\ aproape debutant\). Bine,
palmaresul de la Cannes a mers pe ideea echilibrului, [i dac\ b\ie]ii
de la Indigènes au luat Premiul de interpretare masculin\, „fetele“
de la Volver au luat echivalentul feminin.

Volver, 2006 – un film de
Pedro Almodóvar (foto)

Cu: Penelope Cruz,
Carmen Maura, Lola Dueñas,
Blanca Portillo, Yohana Cobo
[i Chus Lempreave



M\d\lina  COCEA

LA BLOG

Folosind o pelicul\ de film de sensibi-
litate mare [i film`nd cu vitez\ re-
dus\, artistul [i fotograful Peter Moore

a transformat mimica fe]ei, `n filmul s\u Di-
sappearing Music for Face / Muzic\ de dis-
pari]ie pentru fa]\ (1966), `ntr-un pretext
pentru crearea unor asocieri `ntre timpul real
al mi[c\rii fe]ei [i cel filmic modificat prin
modalitatea de captare a imaginilor.

Corpul uman `n filmele experimentale
Fluxus este desacralizat [i redus la o pre-
zen]\ fizic\, obiectual\. Pornind de la a-
ceast\ premis\, arti[tii au c\utat sensuri noi
investig`nd orice obiect, material sau eveni-
ment din existen]a zilnic\ (everyday life), fie
c\ au fost corpurile lor, clapele pianelor ori
hrana obi[nuit\.

~n aceea[i perioad\, Andy Warhol, re-
prezentantul cel mai cunoscut al artei pop a-
mericane, a realizat o serie de filme under-
ground, promov`nd o estetic\ a banalului, a

faptului aparent neesen]ial, conform princi-
piului afirmat de el, „everything is beautiful /
totul este frumos“. Filmele sale, `n care tim-
pul filmic coincidea deliberat cu timpul re-
al, s`nt experimente de studio, unde a filmat
un personaj care doarme timp de [ase ore
sau, `n Kiss / S\rutul, doi `ndr\gosti]i s\ru-
t`ndu-se. Prin renun]area la montaj, ca ele-
ment de limbaj fundamental, Warhol a des-
chis calea c\tre `ncerc\rile viitoare ale ar-
ti[tilor de investigare a realit\]ii.

Camerele  de  filmat  portabile
au  devenit  un  accesoriu

Ca [i al]i arti[ti ai genera]iei sale, el a fost
interesat s\ foloseasc\ drept metod\ creativ\
[i tehnicile de filmare [i proiectare a filmu-
lui. Acest fapt poate fi observat prin repeti-
]iile de cadre [i tensiunea structural\ din se-
rigrafiile sale.

Filmele experimentale ale anilor ’60 au
fost realizate ca protest fa]\ de excesele co-
merciale ale Hollywood-ului. Arti[tii au fo-
losit camere cu pelicule de 8 sau 16 mm,
care, prin faptul c\ erau portabile [i relativ
u[or de m`nuit, le-au oferit o mare flexibili-
tate `n abordarea temelor [i `n `ncercarea de
`ndep\rtare de limbajul cinematografic cla-
sic, dominat de montajul narativ [i mi[c\rile
standard ale camerei de filmat.

Este important de remarcat c\ tehnica de
filmare `n acest caz a influen]at [i rezultatul
artistic. Camerele de filmat portabile au de-
venit un accesoriu folosit de mul]i arti[ti,
unii doar pentru a-[i documenta lucr\rile de
art\ conceptual\. Odat\ cu apari]ia pe pia]\,
la sf`r[itul anilor ’60, a Sony Portapak, pri-
ma camer\ video care scria informa]ia pe
band\ magnetic\, `ncepea un nou capitol al
artelor media: arta video.
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Blogger cu salariu
`n hamburgeri
Majoritatea i-am spune pur [i simplu „publicitate“, dar bloggerii
prefer\ s\ o numeasc\ „pact cu diavolul“. Ini]iativa unei compa-
nii de publicitate de a-i pl\ti pe bloggeri pentru a promova produ-
sele sau serviciile clien]ilor s\i i-a determinat pe unii s\ viseze la
averi, iar pe al]ii s\ proclame nelini[ti]i moartea blogosferei. Com-
pania PayPerPost.com se ofer\ s\-i recompenseze pe bloggeri
pentru `nsemn\rile lor despre adida[i, c`ntece pop, companii de
creditare sau orice alt\ firm\ care se aventureaz\ pe t\r`mul re-
clamelor netradi]ionale. Site-ul func]ioneaz\ ca o interfa]\ `ntre ad-
vertiseri [i bloggeri. Pe de o parte, firmele anun]\ produsele sau
serviciile pe care le doresc promovate, bloggerii scriu o `nsemna-
re pe care s`nt obliga]i s\ o p\streze timp de treizeci de zile, pl\-
titorul o verific\ [i o aprob\, iar apoi ofer\ o recompens\ de 5-10
dolari pentru fiecare `nsemnare. O variant\ mai veche a serviciului
avea ca slogan „C`[tig\ bani u[or… cump\r\-]i un hamburger sau
ceva!“.

~n mod ironic, serviciul a devenit cu adev\rat cunoscut de pe
urma publicit\]ii negative. ~n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni, revista „Busi-
ness Week“ i-a dedicat site-ului PayPerPost.com un articol des-
tul de critic, intitulat „Poluarea blogosferei“. Nu at`t ideea de a a-
duce publicitatea `n lumea blogurilor este comb\tut\, c`t `ncerca-
rea de a disimula reclama `n g`nduri sincere ale unor oameni o-
bi[nui]i. Nimeni nu `i oblig\ pe cei ce scriu pentru bani s\-[i `nso-
]easc\ textul de un P prin care s\ delimiteze con]inutul pl\tit de
restul `nsemn\rilor. ~n schimb, contractul `i sf\tuie[te pe bloggeri
s\ nu `[i tr\deze propria con[tiin]\ [i s\ refuze aceast\ oportunita-
te dac\ nu pot fi sinceri.

„PayPerPost se ofer\ s\ v\ v`nd\ sufletul!“ au strigat imediat
oponen]ii ideii. Pentru ei, ini]iativa atac\ exact spiritul blogosferei,
care are la baz\ autenticitate, `ncredere [i expresie personal\. Ad-
versarii proiectului sus]in c\ blogosfera `[i poate pierde credibili-
tatea `n `ntregime, `n jubila]iile mediei tradi]ionale. Al]ii `l parafra-
zeaz\ pe Bill Clinton: „Credibilitatea este o c\l\torie, nu o desti-
na]ie“, afirm`nd c\ impactul serviciului nu va fi unul serios. Potrivit
acestora, suma de 5 dolari este prea mic\ pentru ca bloggerii s\
`[i fac\ o meserie din a scrie la comand\ – pentru 5.000 de do-
lari, ar fi nevoie de c`te trei `nsemn\ri pl\tite pe zi, timp de un an.
~n plus, bloggerii oricum scriu din proprie ini]iativ\ despre diverse
produse sau servicii, companiile nu ar avea nici un motiv s\ `i [i
pl\teasc\, dac\ s`nt promovate pe gratis.

„Se pare s\ s`nt Diavolul `n persoan\“, a venit replica din par-
tea [efului companiei PayPerPost, dup\ agita]ia st`rnit\ `n blo-
gosfer\. „Inova]ia va primi tot timpul critici“, scrie acesta pe blogul
personal, ar\t`nd cu degetul spre controversa similar\ pe care a
st`rnit-o Google `n momentul `n care a adoptat sistemul link-urilor
pl\tite. Ceea ce ce a uitat s\ men]ioneze a fost [tirea num\rul doi
a aceleia[i s\pt\m`ni: Google este dat `n judecat\, tocmai pentru
c\ rezultatele s`nt influen]ate de bani.
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Institutele culturale europene din Româ-
nia [i Institutul Cultural Român ar putea
s\ se organizeze `ntr-o re]ea numit\ EU-
NIC – European Union of National Institu-
tes for Culture, dup\ modelul celei
`nfiin]ate `n 2005, la Londra.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe
(MAE), oportunitatea organiz\rii unei ase-
menea re]ele a fost discutat\ pe 7 iulie, `n
timpul unei `nt`lniri a lui Valentin Nau-
mescu, secretar de stat `n MAE, cu

Horia-Roman Patapievici, pre[edintele In-
stitutului Cultural Român (ICR), [i cu re-
prezentan]ii institutelor culturale europene
din Bucure[ti.

La `nt`lnire au participat reprezentan]ii
urm\toarelor institu]ii: British Council, In-
stitutul Francez, Institutul Goethe, Institu-
tul Cervantes, Institutul Polonez, Institutul
Italian de Cultur\, Centrul Cultural Ungar
[i Centrul Ceh. ~nfiin]at\ anul trecut la
Londra, EUNIC – Uniunea European\ a

Institutelor Na]ionale de Cultur\ este o
re]ea a asocia]iilor centrelor culturale din
capitalele europene, care are ca principa-
le obiective o mai bun\ comunicare `ntre
institutele culturale existente [i eficientiza-
rea dialogului dintre acestea [i institu]iile
Uniunii Europene.

Valentin Naumescu a precizat c\ in-
ten]ioneaz\ s\ organizeze `nt`lniri [i cu
ata[a]ii culturali ai ambasadelor acredita-
te la Bucure[ti.

PE SCURT

Totul este frumos

George Maciunas, ini]iatorul mi[c\rii
Fluxus

MAE [i ICR `[i doresc institute culturale organizate `n re]ea

Peter Moore, Disappearing
Music for the Face,

1966, pelicula 16 mm

~n anii ’60, mi[carea Fluxus, ini]iat\ de artistul american de origine
lituanian\ George Maciunas (1931-1978), a adus inova]ii
performance-ului prin recurgerea la gesturile provocatoare dadaiste.
De fapt, `n manifestul Fluxus, Maciunas `l considera o mi[care
neo-dadaist\, avangardist\ [i antiart\, care polemiza cu sistemul
artistic oficial al muzeelor, galeriilor [i colec]ionarilor. Experimentele
de film realizate de arti[tii Fluxus au adus simplitate [i acurate]e
mijloacelor de expresie filmic\.



„Fic]iunea  `mi  pare  un  permanent  teren  de  joac\“

„Cred c\ treaba asta cu scrisul e cam la fel ca `n kamasutra: arta de a provoca pl\cere te duce cu
g`ndul la o lume unde toate s`nt minunate, `nc\ «ne`nt`mplate», ca [i cum ai fi un copil sau pur [i
simplu `mp`nzit de mi[curici; ca `n dragoste, ca atunci c`nd sim]i emo]ii puternice `nainte de o c\l\torie
lung\ sau c`nd afli c\ ]i-a sunat ceasul (de[i [i `ntoarcerea dintr-un loc oribil c\tre paradis poate fi la
fel de pl\cut\). E ca discu]iile dintre aman]i, c`nd nu mai conteaz\ ce spui, oric`t de pervers ar putea
s\ par\, ci conteaz\ doar ce sim]i c`nd o roste[ti. Chiar opusul [tiin]ei: cred c\ [tiin]a e o treab\
serioas\, `n timp ce fic]iunea `mi pare un permanent teren de joac\, `ns\ constat c\ `mi place mai
degrab\ s\ m\ joc. A `ncerca s\ creezi, s\ dai na[tere cuiva (nu `nt`mpl\tor unor personaje-animale) e
categoric mai distractiv dec`t s\ `ncerci s\ explici `n termeni [tiin]ifici cum stau lucrurile. Romanul pe
care l-am scris n-are nici o leg\tur\ cu `n]elegerea vie]ii. Dac\ ceva se dovede[te a fi nostim [i
frumos, `nseamn\ c\ el `nsu[i este unul dintre `n]elesurile vie]ii.“ – Alessandro Boffa

Cum  s\  traduci  din  Boffa

„Din fericire, m-am `ndr\gostit la prima vedere de E[ti un animal, Viskovitz! . Comicul lui Boffa e `n
acela[i timp puternic [i discret. P\r]ile discrete s`nt foarte «italiene[ti», degaj\ acea exuberan]\
special\, temperat\ de melancolie. Cel puternic are leg\tur\ cu originea studiilor lui Boffa, iar `n
roman cunoa[terea biologiei devine abilitatea autorului de a transforma curiozit\]i ale naturii `n
«cuvinte animate». Am avut, de asemenea, noroc c\ prietena mea italianc\, Maria Sanminiatelli,
m-a vizitat c`nd lucram la traducerea c\r]ii. {i ea s-a `ndragostit de Boffa, iar uneori obi[nuia s\
citeasc\ cu glas tare c`te un capitol din roman ca s\ ne d\m seama de ritm. Toat\ povestea asta a
durat foarte mult din dou\ motive: mai `nt`i ne umfla r`sul [i abia dac\ ne puteam opri, apoi ne
`mpotmoleam la c`te un cuv`nt care nu era de g\sit `n nici un dic]ionar italian. De vreo c`teva ori
Boffa s-a `ndurat de noi [i ne-a spus, dup\ `ndelungi t\ceri, c\ era, de fapt, propria lui inven]ie/
c`te un cuv`nt inventat.“ – John Casey, traduc\torul edi]iei engleze a romanului.
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Pariez c\ nu v-a]i `ntrebat prea
des la ce-i folose[te unei c`rti]e
un himen regenerabil sau c\ nu
[tia]i, de exemplu, c`t de
con[tient este un scorpion de
otrava sa ca arm\ fatal\... de
seduc]ie. Deviza rechinului e mai
`nt`i s\ ucizi, apoi s-o „ataci“ pe
nevasta vecinului, pentru porc „a
te comporta ca porcul“ echiva-
leaz\ cu a fi manierat, la
masculul c\lug\ri]\ ejacularea
precoce poate fi o binecuv`ntare.
Nu, nu s`nte]i cu ochii pe vreo
f\r`m\ de reportaj à la Animal
Planet, poate fi chiar real litera-
ture, cu pove[ti c`t se poate de
„omene[ti“, r\st\lm\cite, valori-
zate [i ierarhizate pe specii.
Viskovitz, personajul-universal de
regn animal, iube[te cu patim\,
viseaz\, este, pe r`nd, rege peste
scarabei, cameleon `n c\utarea
propriei identit\]i, microb sufe-
rind de complexe de inferioritate.

Ana-Maria Onisei
Povestea lui Alessandro Boffa,
un biolog rus care tr\ie[te `n I-
talia, e a noastr\, a tuturor vie-
t\]ilor care locuim pe planet\,
`mp\r]im obiceiuri f\r\ s\ [tim,
`mprumut\m comportamente,
c\ut\m ritualuri de curtare origi-
nale, locuim unii cu al]ii sau ne
locuim unii pe al]ii. E[ti un ani-
mal, Viskovitz! nu e un roman
despre animale, ci unul cu ani-
male, despre oameni, `n care lu-
mea e privit\ din dou\zeci de
unghiuri diferite, de la `n\l]imea
unui buldog, la privirea candid\
de leu `ndr\gostit (nu de ori-
cine, ci de o gazel\). Fiecare `n-
carnare a „bestiei delicate“ –
Viskovitz – mut\ valorile odat\
cu trecerea la o nou\ specie, dra-
mei tragi-comice (c\ci liantul me-
tamorfozei e [i `n acest caz iubi-
rea) ad\ug`ndu-i-se probleme per-
sonale dintre cele mai savuroase.

Un  basm  adaptat
la  timpurile  Discovery

Boffa caut\ `n fiecare specie co-
micul ivit din nesiguran]\, pofta
originalului, patima ascunsului,
propun`nd un soi de fabule mo-
derne, parabole (nu neap\rat sc\l-
date `n `n]elesuri filosofice) de-
spre bine [i r\u `n natura uma-
n\. Amestecul „condi]iei“ pare

`n romanul rusului un basm a-
daptat la timpurile Discovery, cu
pasiuni bestiale [i metamorfoze
incandescente, cruzime, iluzie,
deziluzie, un parcurs ini]iatic `n
care tema corpurilor care se
transform\ e `ndep\rtat\ de cla-
sica mitologie prin sofisticare zo-
ologic\. ~]i st`rne[te hohote de
r`s, n-are nici o leg\tur\ cu Me-
tamorfoza lui Kafka, te face – ro-
mantic – s\-]i zici c\ pentru
dragoste (iubita unic\, Lubja, va

fi asediat\ [i `nl\n]uit\ cu
orice pre]) e bine s\ la[i lu-
crurile s\ curg\, s\-]i a[terni
adev\rata natur\, oricare ar fi
ea, s\-]i sco]i la vedere com-
plexele de microb, s\ `ncerci s\
domini piramida trofic\, sal-
v`ndu-]i gazela de la moarte
prin iubire, iar pentru a te com-
porta omene[te nu-]i r\m`ne
dec`t s\-l cite[ti, cu convingerea
c\ ]ie nu ]i s-ar putea `nt`mpla
niciodat\ a[a ceva.

Despre Darwin [i-un animal print
Bruno, alias JJ1
{tiu c\ George `[i dore[te cel
mai mult s\ vad\ `n En]iclo-
pedie subiecte culturale. M\
str\duiesc [i eu c`t pot, dar
uneori m\ ia valul [i scriu de-
spre... ur[i. Povestea cu
Bruno e prea impresionant\
ca s\ n-o consemnez aici: de
170 de ani Germania nu mai
v\zuse ur[i dec`t la zoo [i `n
bra]ele copiilor (vorbim de-
spre juc\riile de plu[, evi-
dent); p`n\ c`nd, la mijlocul
lui mai, un urs brun de vreo
doi ani de zile, fugit din Italia,
a trecut Alpii `nspre Bavaria
[i a `nceput s\ b`ntuie p\du-
rea, masacr`nd ocazional oi,
capre [i iepura[i. Fanii l-au bo-
tezat Bruno, iar autorit\]ile
„JJ1“.

Edmund Stoiber a hot\r`t
c\ are de-a face cu un „urs
problem\“, care pune `n peri-
col vie]ile oamenilor. A[a a
`nceput v`n\toarea: timp de
[ase s\pt\m`ni, echipe de in-
terven]ie aduse special din
Finlanda au pornit `n c\uta-
rea ursului care, dup\ cum
se stabilise, trebuia prins [i
dus la zoo. Bruno s-a ]inut
tare: a evitat toate capcanele
de ur[i importate din America
[i a sc\pat teaf\r dintr-o
ciocnire cu o ma[in\, pe au-
tostrada austriac\. ~n fiecare
zi, la [tiri, Bruno era pomenit
ca un urs [iret [i simpatic, iar
publicul `l sus]inea ca pe un
erou. P`n\ c`nd, la `nceput
de s\pt\m`n\, vestea a picat
ca un fulger: Bruno a fost
ucis! Crima avusese loc cu
acceptul ministrului mediului
`nconjur\tor [i al autorit\]ilor
din zon\, exasperate proba-
bil de c\ut\rile f\r\ rezultat.
~ntr-un sondaj realizat de un
post de [tiri german, 70%
dintre telespectatori [i-au ex-
primat marea triste]e la
aflarea ve[tii.

Opozi]ia [i organiza]iile
de protec]ie a animalelor au
`naintat numeroase sesiz\ri,
motiv`nd c\ uciderea nu era
necesar\, iar italienii au
f\cut pl`ngere la UE. (Pe
Internet e un jocule] `n care
Bruno se r\zbun\ [i, ajutat
de sfin]i, arunc\ din Rai mie-
re `n capul oamenilor.) {i,
cum n-ar fi de ajuns, unii se
ceart\ acum pentru viitorul
Bruno `mp\iat: s\ fie dus la
muzeul „Omul [i natura“ din
München sau la Muzeul
}\ranului din localitatea l`ng\
care a fost omor`t? ~n orice
caz, `nc\ nu se [tie sigur
dac\ ursul `mpu[cat e JJ1
cel s`ngeros. Dar Germania
a[teapt\ cu bra]ele deschise
noi ur[i bruni, cu condi]ia s\
se poarte prietenos, s\
m`ng`ie copii pe cap, s\
m\n`nce miere [i s\ nu de-
ranjeze pe nimeni. Ur[ii
adev\ra]i s`nt totu[i de evitat.
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Alessandro Boffa e originar din Moscova. {i-a terminat studiile de biologie la Roma, iar `n
prezent `[i `mparte timpul `ntre Italia [i Thailanda. E[ti un animal, Viskovitz! este primul roman al
autorului, care va ap\rea `n cur`nd la Editura Polirom, `n traducerea Alexandrei-Maria Che[cu.


