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1.50 lei

Cronic\ de film
de Iulia Blaga

`n PAGINA 14

{coala de super-eroi
„Cine vrea s\ fie super-erou?“ se va intitula un nou
reality-show difuzat pe canalele de televiziune
americane `ncep`nd cu 27 iulie.

„Coolturisme“ de M\d\lina Cocea
PAGINA

4

„Teatrul a cam intrat
cu bocancii `n via]a
mea, dar l-am [i l\sat“
Interviu cu actorul
Sorin Leoveanu

~n 2004 emigreaz\ `n
Canada. Se `ntoarce la
mijlocul lui 2005 [i filmeaz\
cu Lucian Pintilie Tertium
non datur.  ~ntoarcerea a
fost definitiv\. Se
reangajeaz\ la Teatrul
Na]ional din Craiova. Acum
repet\ cu Yuriy Kordonskiy Crim\
[i pedeaps\ dup\ Dostoievski,
la Teatrul Bulandra.

Spre Avignon, prin Petrila [i G\r=na

Sezonul festivalurilor

Un interviu realizat de Oana Stoica `n PAGINILE 8-9

„LA LOC teleCOMANDA“ de Alex Savitescu
PAGINA

5

Iri, Moni [i t\cerea de dup\
Acesta e ultimul text pe care-l mai scriu despre cei doi 

(cel pu]in p`n\ la proba contrarie…).

M\ crezi 
c\ Superman 

`l bate 
pe Omul-

Paianjen?

PAGINILE 2-3, 10-12

„Suplimentul de cultur\“ v\ prezint\ coresponden]e speciale de la trei dintre
festivalurile care au avut loc `n ultima s\pt\m`n\: Festivalul de Jazz de la G\r=na,
Festivalul „Petrila – Periferie Cultural\ European\“ [i, nu `n ultimul r`nd, Festivalul
de Teatru de la Avignon, cel mai mare eveniment de acest tip din lume.

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI:
„Jocul de-a fonoteca radio“
de Victor Eskenasy, pag. 13

ARTE VIZUALE:
„Corpul ca o pagin\ alb\
pentru scris poezii“
de Matei Bejenaru, pag. 15

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



Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Trei crai dinspre
Cotroceni
Mona Musc\, Valeriu Stoica [i, cu voia lui Traian B\sescu, ultimul
pe list\, Theodor Stolojan au pornit o lupt\ pentru „unitatea PNL“
[i „re`ntoarcerea c\tre electorat“. ~n aceste cuvinte, dar [i `n altele
nu mai pu]in supuse noii limbi de lemn de influen]\ preziden]ial\,
[i-au `nvelit domniile lor inten]ia clar\ de a accede din nou la
func]ii `n structurile liberale, prin debarcarea lui C\lin Popescu
T\riceanu. Dar asta nu are importan]\ pentru cineva care se
mul]ume[te s\ fie doar observator, mai mult sau mai pu]in impli-
cat emo]ional, al jocului politic. Altceva a atras aten]ia, cu prec\-
dere, `n ziua de 17 iulie, c`nd cei trei au alergat de la o televiziune
la alta pentru a-[i face auzite glasurile. Anume apelul la redemo-
cratizarea PNL, c\ci domniile lor au fost convinse c\ demersul
lor e unul perfect democratic.

Imediat dup\ ’90, democra]ia a fost `n]eleas\ de mul]i români
ca o renun]are la reguli `n favoarea unei anarhii asociate, `n min-
tea lor, cu libertatea. A[a s-a ajuns nu numai la conflicte teribile
care au f\cut praf imaginea României `n acei ani, de la cel inter-
etnic din T`rgu-Mure[, p`n\ la venirile minerilor „democra]i“ `n ca-
pital\, ci [i la `mp\r]irea averilor statului pe criterii clientelare, `n
lipsa regulilor economiei de pia]\, sau la multe alte blestem\]ii. Dar
lucrul era `ntru-c`tva de `n]eles: românii veneau dup\ aproape ju-
m\tate de secol ̀ n care regulile realei democra]ii fuseser\ nu [terse,
c\ci atunci ar fi existat [ansa restaur\rii lor din memorie, ci re-
scrise `n totalitate, pentru a veni `n sprijinul dictaturii comuniste.

Acum, liberalii Musc\, Stoica [i Stolojan clameaz\ o demo-
cra]ie de partid care, la fel ca pentru românii imediat postde-
cembri[ti, s-ar transforma `ntr-o perfect\ anarhie `n cazul aplic\rii
ei. Pentru c\ cei trei crai (fie ei de fapt doi [i-o cr\ias\) `n]eleg
prin democra]ie urm\toarele: noi venim `n public [i-i `nchin\m
encomioane lui Traian B\sescu, [eful PD, demoniz`ndu-l ̀ n schimb
pe C\lin Popescu T\riceanu, [eful PNL, iar voi ne asculta]i [i s\
ne mul]umi]i, `n numele democra]iei; noi venim [i spunem sus [i
tare c\ PNL-ul nu [i-a `ndeplinit promisiunile fa]\ de electorat
(aten]ie: PNL-ul, nu Alian]a!), iar voi ne asculta]i [i ne mul]umi]i,
`n numele democra]iei; noi sus]inem `n fa]a camerelor c\ avem
un guvern slab [i `l asociem exclusiv PNL-ului, iar voi ne asculta]i
[i ne mul]umi]i, `n numele democra]iei; pe scurt, noi venim public
[i d\m `n cap PNL-ului, `ncerc\m s\-l cobor`m c`t mai jos `n ochii
electoratului, iar voi, liberalilor, ne asculta]i [i ne mul]umi]i, ba
poate ne mai oferi]i [i ni[te func]ii, eventual pe cele mai impor-
tante. ~n numele democra]iei!

Dac\ lupta ar fi onest\ [i s-ar desf\[ura `n cadrul PNL `ntre
gruparea Stolojan, `n cazul c\ ar exista `ntr-adev\r o grupare, [i
gruparea T\riceanu, sigur c\ PNL-ul n-ar avea de pierdut. {i
poate c\, `ntr-adev\r, Stolojan [i ai lui ar veni cu solu]ii reale,
pentru c\ nici T\riceanu nu este, evident, tocmai liderul ideal al
unui partid at`t de important precum cel liberal. C`nd `ns\ disputa
se desf\[oar\ `n pia]a public\, adus\ acolo cu for]a de una din-
tre tabere, [i mai ales c`nd aceea[i tab\r\ vine cu un discurs [i
cu idei copiate cuv`nt cu cuv`nt din mapa preziden]ial\, atunci
cuv`ntul democra]ie se umple brusc de ipocrizie.

Nu [tiu ce vizeaz\/viseaz\ `ntr-adev\r Mona Musc\, Valeriu
Stoica [i Theodor Stolojan. Dar prin ceea ce fac e evident, [i s`nt
convins c\ nu numai pentru noi, dar chiar [i pentru ei, c\ lezeaz\
grav interesele partidului ai c\rui membri `nc\ s`nt. Iar dac\ vor
reu[i c`ndva, de[i e greu de crezut, s\ pun\ m`na pe conducerea
PNL, vor sta acolo `nc\rca]i de vina de a fi cobor`t mult `n ochii
românilor partidul pe care, altfel, cei trei sus]in c\ l-ar pre]ui. Si-
gur, mai depinde [i la c`t `l pre]uiesc...
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Institutul Na]ional de Statistic\ (INS) a
dat publicit\]ii, `n cursul s\pt\m`nii
trecute, anuarul „Activitatea unit\]ilor
cultural-artistice“, cuprinz`nd date
despre operatorii culturali.

Potrivit INS, num\rul persoanelor care au
mers `n 2005 la teatru `n România a fost mai
mic fa]\ de cel `nregistrat `n 2004, `n des-
cre[tere fiind [i num\rul spectacolelor pre-
zentate. ~n cele 59 de teatre dramatice au
fost aduse `n fa]a publicului 7.206 spectaco-
le, pe c`nd `n anul precedent – 7.320. Nu-
m\rul spectatorilor a fost de 1.121.000 – cu
128.000 mai mic dec`t cel `nregistrat `n
2004.

Tendin]e de cre[tere s-au `nregistrat doar
la categoria circ. Exist\ un singur circ `n
re]eaua institu]iilor de spectacol. Acesta a

avut, `n 2005, 581 de reprezenta]ii, fa]\ de
139 `nregistrate `n 2004. Num\rul spectato-
rilor la circ a fost de 276.000 – cu 163.000
mai mult dec`t `n anul precedent.

Pe regiuni de dezvoltare, `n 2005, nu-
m\rul institu]iilor de spectacol care au func-
]ionat a crescut cu o unitate fa]\ de anul
2004, `n regiunea Bucure[ti-Ilfov, unde, po-
trivit statisticii, s-a `nregistrat [i o cre[tere a
num\rului de spectacole [i de spectatori. Este
vorba de categoria filarmonici [i orchestre
simfonice, num\rul acestora fiind de 18 `n
`ntreaga ]ar\. Tendin]e de cre[tere a num\-
rului de spectacole [i de spectatori au fost `n
alte dou\ regiuni: sud – Muntenia [i sud-
vest – Oltenia. ~n celelalte cinci regiuni s-au
`nregistrat sc\deri.

~n ceea ce prive[te num\rul vizitatorilor
la muzee [i colec]ii publice, acesta a cres-
cut, `n 2005, cu numai 0,4% fa]\ de anul

precedent. ~n total, au vizitat muzeele [i co-
lec]iile publice 10.488.000 persoane, cu
42.000 mai mult dec`t `n 2004. Re]eaua mu-
zeelor [i colec]iilor publice, care a func]io-
nat anul trecut `n Bucure[ti [i `n ]ar\, a cu-
prins 667 unit\]i (390 unit\]i de baz\).

Pe regiuni de dezvoltare, `n 2005, nu-
m\rul muzeelor [i al colec]iilor publice a
`nregistrat o tendin]\ de cre[tere fa]\ de
2004, cresc`nd [i num\rul bunurilor cultu-
rale `n patrimoniu, `ns\ num\rul vizitatori-
lor a fluctuat. Bun\oar\, `n regiunea Nord-
Est a ]\rii num\rul persoanelor care au vizi-
tat astfel de unit\]i a sc\zut cu 22,8%, pe c`nd
`n regiunea Sud-Est a crescut cu 26,5 %.

Mai  multe  volume
`n  biblioteci

Num\rul volumelor intrate, `n 2005, `n bi-
bliotecile ]\rii a fost de 3.192.000, mai mult
cu 25,1% fa]\ de anul precedent, astfel la
100 de locuitori s-au achizi]ionat `n medie a-
proape 15 volume.

Teatrul scade, circul cre[te

Statistici de var\ `n domeniul culturii

Mihaela Michailov
La Avignon, strada e un specta-
col multina]ional, o desf\[urare
de for]e [i energii care nu poate
s\ nu te uluiasc\. Arealul teatru-
lui acoper\ capele, cariere de
piatr\, terenuri de sport ale [co-
lilor... Spectacolul ]`[ne[te de
peste tot ca o f`nt`n\ subteran\
care se despic\ `n jeturi intersec-
tate: muzic\, dans [i text plon-
jat `n eseu sau poezie. ~n orice
altceva dec`t `n formula tradi]io-
nal\ de schimb de replici [i de
construc]ie a personajului, dup\
toate normele consacrate. Se
merge pe un tip de teatru inte-
gral, nelimitat la cuv`nt, stratifi-
cat, cu denivel\ri estetice asuma-
te, care stoarce conven]iile ex-
perimentate. La Avignon, buldo-
zerul stilistic ac]ioneaz\ perfect,
f\r\ s\ destrame `ns\ coeren]a

de baz\ a unor montaje drama-
tice bifurcate.

Unul dintre cei mai explozivi
[i spectaculo[i creatori invita]i
de c`]iva ani la festival, Barta-
bas, este creatorul unui carnaval
ecvestru impresionant, pe mu-
zic\ tradi]ional\ româneasc\ din
Transilvania [i Moldova. Spina-
rea cailor se transform\ `ntr-o
b`rn\ de pe care c\l\re]ii sar cu o
dexteritate ame]itoare, ca [i cum
ar fi ni[te corzi. De fiecare dat\
ai senza]ia c\ o s\ cad\ `n cap
sau o s\-[i fr`ng\ g`tul, iar a-
tunci c`nd se `nt`mpl\ s\ alunece,
borna tensiunii atinge cota ma-
xim\. Bartabas se `ntoarce la un
tip de teatru popular, care `nvie
semnifica]iile arhetipale ale cir-
cului. Procesiunea [i sprint-ul
copitelor s`nt la acest artist no-
mad o pictogram\ mi[cat\, deve-
lopat\ `ntr-o aren\ `n care nici
un cuv`nt nu ar putea `nlocui

dramaticul vizual al turului de
for]\ performant.

Lumea  lui  Lauwers  –  un
r\cnet  sufocat  de  moarte

Battuta este o poetic\ a c\l\riei
care-]i taie respira]ia. Intensita-
tea fiec\rui moment – ringul este
`nconjurat de [ase c\l\re]i exem-
plari prin multitudinea ac]iunilor
simultan f\cute – are grada]ii [i
inten]ionate sc\deri de ritm. C`t
s\ te lase s\ te re`ncarci pentru o
nou\ rund\. Bartabas [tie exact
cum s\ contracareze viteza printr-o
lentoare deplin\. Are un sim] al
contrapunctului seismic. O mi-
reas\ cu voal, de care s`nt prin-
se baloane albe, trece prin ring
ca o fantom\ cu coam\. C\ru]e-
le devin spa]ii balcanice care au
`n centru o cascad\.

Le Bazard du homard poart\
amprenta unui chestionar al cli-

[eelor alienante. Coregraful [i
plasticianul belgian Jan Lauwers
nu m-a convins dec`t c\ poate
propune un bazar estetic `n care
multiplic\ stereotipii telenove-
listice [i conven]iile degringola-
dei generale. ~n cea mai mare
parte, Jan Lauwers p\c\le[te
printr-un discurs `nc\rcat, dar o
face, e adev\rat, `n cel mai pro-
fesionist mod cu putin]\. Li-
vreaz\ exact grila problematic\
[i vulnerabil\ cu care ne con-
frunt\m zi de zi: violen]\, ex-
plozii solare, mitul plictisului i-
postaziat `ntr-o coregrafie ani-
malic\, cu mi[c\ri care `[i strig\
brutal agonia, fata violat\, fami-
lia traumatizat\ [i spart\ `n ge-
mete dureroase atunci c`nd `[i
pierde fiul. Lumea lui Lauwers
este un r\cnet sufocat de moarte,
de lini[tea m\rii proiectate `n
fundal [i de plaja pe care corpul
las\ d`re de umbr\. Proiec]iile
au un impact vizual poetic, pe
care dansul nu `l are. Actorii joa-
c\ [i nu joac\, transparentizeaz\
[i codific\ `n acela[i timp o in-
terpretare c`nd voit patetic\,
c`nd extrem de fluid\. Lauwers
`nchide `ntr-o capsul\ a sf`r[itu-
lui lumii o poveste despre des-
tr\marea [i delirul unei familii
care `ncearc\ s\-[i bat\ `n cuie
trecutul.

Coresponden]\ de la cel mai mare festival de teatru din lume

Copite de foc [i explozii solare la Avignon

De ziua Fran]ei, `n centrul Avignon-ului, un b\ie]el `n pampers flutur\ un stegule]. Un tip l`ng\ o
ma[in\ cu garoafe ro[ii pe capot\ te cheam\ s\-i vezi pe Romeo [i Julieta, care se ghemuiesc pe
bancheta din spate. Ni[te japonezi dau din picioru[e rapid ca s\ ajung\ la Palatul Papilor unde, din
minut `n minut, fie c\ stai pe trepte, fie la o teras\, e[ti invitat s\ vezi ceva din sec]iunea „Off“, care
cuprinde 800 de spectacole. La `nt`lnirile organizate de Balkan Express, anomaliile infrastructurii
estice s`nt date de to]i pere]ii. George Banu are la libr\ria festivalului mai multe c\r]i dec`t orice critic
francez. {i, ca [i cum nu ar fi suficient, modereaz\ aproape toate discu]iile importante la care,
crede]i-m\ pe cuv`nt, se spun lucruri de[tepte. E adev\rat `ns\ c\ invita]ii s`nt creatori care chiar au
ceva de spus (Peter Brook, Anatoli Vassiliev, Ariane Mnouchkine). Pe o c\ldur\ lipicioas\. {i o ap\
plat\ la jum\tate e 1,50 euro. Nu transforma]i `n lei. Just enjoy!

Festivalul de Teatru de la Avignon
are loc p`n\ pe 27 iulie



Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Rock pentru revolu]ie
~n captivantul volum de eseuri Dincolo de limite (Polirom, 2006),

Salman Rushdie `[i aminte[te `ntr-un text („Muzica rock“) de o dis-

cu]ie purtat\ cu fostul pre[edinte al Cehoslovaciei [i al Cehiei,

Václav Havel. Rushdie l-a `ntrebat pe Havel cum e cu pasiunea lui

pentru muzica lui Lou Reed, liderul rockerilor de la Velvet Under-

ground (adic\, pe române[te, Subterana de Catifea). Scriitorul ceh

`i explic\ lui Rushdie c\ „oric`te s-ar spune despre importan]a pe

care a avut-o muzica rock pentru rezisten]a ceh\..., niciodat\ n-o

s\ fie prea mult“, ba chiar adaug\, „f\r\ ca pe chip s\ i se mi[te

nici un mu[chi: «P\i, de ce crezi c\ i-am spus Revolu]ia de Cati-

fea?»“ (p. 278). Rushdie comenteaz\ cu un entuziasm v\dit:

„...descoperirea c\ o revolu]ie veritabil\ fusese inspirat\ de `n-

c`nt\torul m`r`it de revolt\ al muzicii rock era foarte emo]ionant\“.

Pasiunea lui Havel pentru muzica rock e arhicunoscut\. ~n

timpul mandatelor sale, printre oaspe]ii obi[nui]i de la castelul

praghez ce-i era re[edin]\ s-au num\rat Keith Richards [i Mick

Jagger, care la un moment dat chiar au pl\tit pentru schimbarea

candelabrelor din castel. Desigur, au venit acolo, invita]i oficial,

[i Lou Reed, [i Frank Zappa, numit de Havel „ambasador pentru

Occident al Comer]ului, Culturii [i Turismului“.

M-am g`ndit mult la asta – la Havel, la rock [i la revolu]ie – [i

cred c\ exist\ o leg\tur\ `ntre muzica rock, expresie a rebeliunii,

[i revolu]iile care schimb\ lumea. {i Rushdie crede la fel. ~mi

amintesc c\ una dintre primele manifest\ri culturale postrevolu-

]ionare din Timi[oara a fost organizarea – `n februarie 1990 – a

unui megaconcert de trei zile, la care au fost invitate forma]ii rock

de succes din fosta Iugoslavie (pe atunci `nc\ Iugoslavia), bine-cu-

noscute `n Banat, dar [i trupele rock importante ale zonei. Con-

certul s-a numit „Rock pentru revolu]ie“ – [i nu cred c\ putea fi

ales un nume mai semnificativ. Tot atunci, `n 1990, la invita]ia

pre[edintelui proasp\t ales Václav Havel, Frank Zappa a sosit `n

vizit\ oficial\ `n Cehoslovacia.

Poate faptul c\ revolu]ia din România a `nceput la Timi[oara

va fi fost cumva influen]at [i de muzica aceea subversiv\ din Oc-

cident, cu care cei din Banat erau mai familiariza]i. Aici rockul

f\cea parte din spiritul locului [i tot de aici au r\s\rit at`tea nume

mari ale rockului românesc, de la Pro Musica [i Phoenix p`n\ la

Cargo. Odat\ cu rockul, se na[te [i un tip de atitudine, o form\

de revolt\ – dar nu una f\r\ cauz\. C\ci rockul nu e o muzic\ a

conformismului, ci a revoltei cu sens.

Nu [tiu dac\ exagerez, dar b\nuiesc c\ printre ghinioanele pe

care le-a avut România dup\ revolu]ie a fost [i absen]a rockului

dintre pasiunile liderilor de atunci. Sau, dac\ vre]i, lipsa lor de

spirit rock. ~ntr-un fel, revolu]ia român\ `n forma ei institu]ionali-

zat\ – cu Frontul Salv\rii Na]ionale, „ultimul pe list\, cu voia

dumneavoastr\, Ion Iliescu“ [i tot restul – a fost ceea ce a[ numi

o revolu]ie b\tr`n\. De aici [i suspiciunea c\ am fi avut de-a face

cu o lovitur\ de stat.

Nu, n-a fost o lovitur\ de stat. A fost o revolu]ie f\r\ rock, o re-

volu]ie a liderilor „babal`ci“, cum le-ar zice rebelii. Vi-l imagina]i

pe Ion Iliescu (poreclit „Bunicu]a“) rocker? ~l vede]i invit`ndu-l la

Cotroceni pe Mick Jagger? Sau ascult`nd `nd`rjit Led Zeppelin

prin anii ’70, de pe discuri piratate? Ion Iliescu, ca [i mul]i dintre

acoli]ii lui, p\reau ascult\tori de roman]e, spectatori de „Tezaur

folcloric“, amatori de muzic\ u[oar\ de Mamaia româneasc\...

orice, numai rockeri nu!

Eu zic c\ a contat – cel pu]in c`nd m\ uit `nspre Cehia [i apoi

`nspre România, o ]ar\ unde nici liderii politici de azi nu par a fi

fani Velvet Underground, dar nici decalajul României fa]\ de Estul

occidental nu scade. Viitorul nu sun\ nici el bine: dup\ cum arat\

[i se poart\ oamenii politici de la noi, am senza]ia c\, `n loc de

varianta rock, prefer\m varianta manele. Aici e toat\ diferen]a.

Pe c`nd un pre[edinte rocker? Sau m\car fan jazz...

Potrivit anuarului, dup\ forma de pro-
prietate, 97,7% din totalul bibliotecilor s`nt
unit\]i de stat, ponderea cea mai mare a-
v`nd-o bibliotecile [colare. Num\rul de vo-
lume existente `n `ntreaga re]ea a fost, anul
trecut, de 174.380.000, pe c`nd cel `nregis-
trat `n 2004 – de 173.363.000.

Num\rul utilizatorilor a sc\zut de la
5.673.000, `n 2004, la 4.977.000 (12,2%),
`n 2005, fiind mai mic anul trecut cu 2,7%,
precum [i num\rul volumelor eliberate din
biblioteci. La un utilizator s-a eliberat, `n
medie, 14 volume. Sc\derea cea mai mare a
num\rului de utilizatori s-a `nregistrat `n re-
giunea Vest, urmat\ de Sud-Est [i Sud-Mun-
tenia.

Potrivit aceleia[i surse, anul trecut au in-
trat `n Depozitul Legal al Bibliotecii Na]io-
nale 11.640 de titluri de c\r]i [i bro[uri tip\-
rite `n 2005, ceea ce reprezint\ o cre[tere cu
5,3 % (590 titluri) fa]\ de anul precedent.
Tirajul acestor titluri intrate `n depozit este de
8.843.000 exemplare, cu 9,8% mai mare `n
compara]ie cu 2004.
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S`nt un b\tr`n lup. Nu de
mare, ci de munte(le)
Semenic. Mai degrab\ [i de
dragul sincerit\]ii, m\
recunosc a fi un „lup de
deal“. Dealul se nume[te
Wolfsberg [i pe v`rful lui a
descins „mesagerul cosmic“
Jean-Luc Ponty, cel mai
mare violonist de jazz al
lumii. Recitalul s\u a
reprezentat apogeul edi]iei a
X-a a Festivalului
Interna]ional de Jazz G\râna:
o poveste frumoas\ precum
locul `n care se petrece... [i
oamenii care o citesc.

Mona Donici
Din pofta de c`ntat a unor vechi
jazzeri timi[oreni emigra]i, pre-
cum Paul Weiner [i Puba Hro-
madka, plus ideea poetic\ a flau-
tistului Liviu Butoi, s-a n\scut,
`ntr-un [opron de lemn(e), `n
urm\ cu fix zece ani, Festivalul
de Jazz de la G\râna. Imediat
dup\ facere, el a-nc\put ̀ n curtea
ad`nc\ [i rotund\ – ca un „vailing“
al pemilor tr\itori c`ndva la Bre-
bu – a bijutierului-hangiu Gigi
T\u[, de la Asta, La R\scruce,
unde [edeau laolalt\, pe butuci
de brad, melomani zgribuli]i [i
montaniarzi nedumeri]i. Cei din-
t`i au deprins gustul mersului pe
munte [i virtu]ile hainelor groa-
se, c\ci la Brebu/G\râna jazzul
se poart\ cu patru perechi de 
[osete, cei-
lal]i s-au
dedulcit la
muzica
bun\, iar
festivalul

a crescut... p`n\ a dat pe dina-
far\ ca un aluat dospit, mare c`t
Dealul Lupilor. Wolfsberg. C\ci
acolo l-a mutat, acum un cinci-
nal, ca s\-l salveze de propria-i
rev\rsare, Marius Giura, direc-
torul Funda]iei Jazz Banat, aco-
lo [i-a mutat T\u[ ceaunul cu
gula[ [i fesurile multicolore [i
tot de-atunci acolo se-nt`mpl\
un soi de fenomen mirabil: nu-
mele primei ligi de jazz au
`nceput s\ coboare de pe discu-
rile de vinil de la Asta [i s\ se
aburce pe Dealul Lupilor.

C\r]i  [i  un  meniu  muzical
cu  arome  tari

Am putut vedea/auzi `n Ranch-ul
muzical Wolfsberg legende ca
Mike Stern, Stanley Jordan, E-
berhard Weber, Reto Weber. Un
singur lucru a r\mas de nezdrun-
cinat: fidelitatea ploii, nelipsit\
de la vreo edi]ie. Nici chiar de
la aceast\ a X-a, mutat\ tocmai
de groaza ei, din augustul tradi-
]ional, `n 13-16 iulie: o r\p\-
ial\ r\zbun\toare a d\r`mat co-
pertina scenei `n prima zi, a-
m`n`nd spre 10 seara deschide-
rea festivalului.

Singurul care [i-a p\strat
umorul a fost Florian „Mo[u’“
Lungu... Primii au urcat pe sce-
na edi]iei aniversare timi[orenii
de la White Bright Line feat.
Mirela Iacob, urma]i de Lucian
Darie & Babici Duo [i George
Baicea Band, `ns\ senza]ia forte
a serii a fost „ceasornicul ce-
hesc“ Limbo quartet. Ziua a do-
ua a fost... planetar\ cu puter-
nic iz american, c\ci [i dac\ li-
deri au fost spaniolul Paul de
Castro sau germanul Thomas
Shifling, formulele au avut
componen]i din SUA, ba[ca re-
citalurile date de Karen Gallin-
ger Ansamble [i All Stars Ame-
rican Grantees, adic\ dasc\lii
Facult\]ii de Jazz Richard Os-
chanitzky, [i, `n fine, Liviu
Manciu [i Slawomir Jaskulke...

Petrecerea aniversar\ de
s`mb\t\ seara a `nceput cu bron-
zuri semnate Peter Jecza [i d\-
ruite celor mai fideli dintre
b\tr`nii lupi [i a continuat cu fi-
ne]uri editoriale: s-au lansat sa-
vuroasele „sufleuri“ ale Adrianei
Babe]i, cartea despre Leonard
Cohen a lui Mircea Mih\ie[,
Cinema-ul de acas\ de la Robert
{erban. Meniul muzical a avut

arome tari: de la Blues-ul por-
cului „g\tit“ `n dubl\ re]et\ (ro-
mâne[te [i ungure[te) de Bega
Blues Band care [i-a lansat al-
bumul Vechituri Noi (New Stan-
dards) la Quo Vadis [i, mai ales,
cu Trigon – basarabenii care au
pogor`t `n jazz nu din clasic sau
rock, ci din folclorul tradi]ional
[i dedic\ „doine“ vioristului Efta
Botoca, fiindc\ liderul Anatol
{tef\ne] `[i lega singur anten\
ilegal\ ca s\ prind\ la televizor
„Via]a satului“ cu muzic\ popu-
lar\ din România.

Punctul culminant al pove[tii
e desigur... finalul: dup\ Aura
Urziceanu, care a `mbr\cat lu-
mea cu vocea [i cu tricouri cu
chipul ei, Jean-Luc Ponty, artis-
tul care a plecat de l`ng\ Frank
Zappa ca s\ devin\ cel mai im-
portant violonist de jazz din lu-
me. A fost, exact p`n\ la miezul
nop]ii, Imaginary Voyage `n te-
ritoriul des\v`r[irii. De apreciat
curajul maghiarilor condu[i de
Gyarfas Istvan [i al s`rbilor de la
Blue Family de a urca pe scen\
dup\ ce Wolfsbergul s-a ridicat
acolo unde... (vorba altui Jean-
Luc, Picard) nici g`ndul n-a cu-
tezat...

G\râna
2006: Jurnal din ranch-ul Jazzberg

Aura Urziceanu, Marius Giura [i Florian Lungu
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„Cine vrea s\ fie super-erou?“ se
va intitula un nou reality-show
difuzat pe canalele de televiziune
americane `ncep`nd cu 27 iulie. O
`ntrebare care pare totu[i un pic
retoric\. La urma urmei, cine nu a
vrut s\ fie super-erou numai un
pic, c`t s\ scape prin unghie o
bomb\ laser spre o v`nz\toare
prea plictisit\ ca s\-]i acorde vreo
aten]ie? Mai corect ar fi: „Prin
c`te s`nte]i `n stare s\ trece]i
pentru a deveni super-erou?“ – [i
aici r\spunsurile s`nt peste c`t se
poate de surprinz\toare.

„Nu  te  pune
cu  bananele  mele“

Un pizzaboy constituit din rezi-
duuri extraterestre, care se poate
metamorfoza oric`nd `ntr-un o-
biect ascu]it; o Monkeywoman
cu banane la centura bikinilor;
un actor care trage gloan]e mor-
tale din v`rful degetelor; [i al]i
250 de aspiran]i la titlul de su-
per-erou `n via]\. Cu to]ii s-au

aliniat la selec]ia concuren]ilor
pentru cel mai nou reality show
de pe SciFi Channel, „Cine
vrea s\ fie super-erou“. „Nu m\
dau `n l\turi s\ ar\t ca un dobi-
toc, dac\ `l pot `nt`lni pe Stan
Lee“, spune un t`n\r de 29 de
ani care `ntruchipeaz\ un super-
erou pictat din cap p`n\ `n pi-
cioare `n verde [i cu cercuri vio-
let `n jurul ochilor.

Stan Lee este creatorul perso-
najelor Spiderman, Incredible
Hulk [i Daredevil [i a f\cut cu-
no[tin]\ cu to]i candida]ii la ti-
tlul de super-erou. ~n final, `i va
selecta pe cei zece participan]i
la un reality show filmat `n L.A.
timp de dou\ s\pt\m`ni, pe-
rioad\ `n care concuren]ii vor
tr\i [i dormi ca super-eroul per-
sonificat. Lee `i va testa pentru

abilit\]ile de super- erou, care
s`nt, conform unei declara]ii din
„Wired News“, „integritate, cu-
raj, spirit de sacrificiu [i onesti-
tate“.

Pentru a putea participa la se-
lec]ie, candida]ii au trebuit s\
`ntruchipeze un super-erou cu o
poveste credibil\ [i bine con-
struit\, cu un costum adecvat,
s\-[i cunoasc\ super-puterile la
fel de bine ca [i sl\biciunile [i
s\ aib\ propria fraz\-semn\tur\.
Cum ar fi „Nu te pune cu bana-
nele mele“, `n cazul Femeii-Mai-
mu]\.

Dac\ pentru cei zece via]a de
super-erou se va limita doar la
un show de televiziune, `n lumea
`ntreag\ exist\ candida]i c`t se
poate de reali la meseria de su-
per-erou `n carne [i oase.

Doktor DiscorD
[i Mr. Silent

Pe piscuri
Dup\ ce, pre] de dou\ rubricu]e, v-am t`r`t prin subteranele Timi-

[oarei, azi a[ dori s\ v\ `mping pe piscuri. Nu pentru c\ misterul

scheletelor descoperite `n groapa din fa]a redac]iei unde lucrez

s-ar fi limpezit. Dimpotriv\, curg pove[ti peste pove[ti, f\r\ ca ar-

heologii [i istoricii s\ se poat\ hot\r` care-i adev\rul gol-golu].

A[adar, ne-om mai `nt`lni peste o vreme pe str\vechile str\du]e

de lemn ale ora[ului, dezgropate la trei-patru metri sub p\m`nt.

Cu at`t mai mult cu c`t, dragi cititori moldoveni, cine crede]i c\ le

b\tea `n lung [i-n lat acum fix 309 ani? Nimeni altul dec`t Dumi-

tra[cu Vod\ Cantemir. Ce c\uta el la Timi[oara [i ce secret ]inea

bine pitulat am s\ v\ spun altc`ndva, c\ci `mi d\ ghes la nara]io-

nat mica excursie de s\pt\m`na trecut\, c`nd pa[ii m\ purtar\

prin Banatul muntos (Oravi]a, Anina, Re[i]a, Boc[a, Cuptoare,

G\râna), de unde m-am `ntors (a c`ta oar\) beat\ de `nc`ntare.

~n doar cinci zile am v\zut, auzit, sim]it [i `n]eles:

– c`t de important a fost s\ ascult istoria despre Rosa Bähr

spus\ de nepoata ei, doamna Marta Iana Bosic\, `n pridvorul ca-

sei b\tr`ne[ti de pe deal, `ntr-o diminea]\ ca-n rai [i apoi s\ pri-

vesc minute `n [ir albume, gravuri, caiete, cum ar fi Maculatorul

de amintiri [i compuneri, Oravicza, 1891, unde feti]a Rosa scria

`n gotice texte naive despre p\rin]i [i prieteni, fragi [i fluturi, de-

spre bun\tate [i filantropie, `nso]ite de acuarele delicate, ca un

mic artist Biedermeier de la marginea lumii. Chiar: c`t de impor-

tant? Foarte. Pentru c\ e cople[itor felul `n care multe familii din

Banat, precum aceast\ ramur\ germano-român\ Bähr, Bauer,

Popa, Iana, `[i p\streaz\ ca pe un tezaur zeci de documente,

scrisori, jurnale, fotografii, ziare, reviste, gravuri, de la sf`r[itul

secolului al XVIII-lea p`n\ azi, transmise, cu istorii cu tot, din ge-

nera]ie `n genera]ie, p`n\ la str\-str\-nepo]ii risipi]i pe trei conti-

nente [i aduna]i la sf`r[itul fiec\rei veri `n casa de pe deal;

– de ce, de data asta, nu mi-a s\rit tensiunea v\z`nd dezas-

trul `n care e pr\v\lit sanatoriul de la Marila, perla interbelic\ a

spitalelor din România, visul bolnavilor de TBC, Davosul Balca-

nilor et`c`et`c`. {i de ce nu mi s-a suit s`ngele la cap c`nd am z\rit,

de la o distan]\ de c`]iva kilometri, `n drum spre Anina, ditai fie-

rotania ruginit\, c`t trei furnale unul peste altul, slu]ind ca `ntr-un

film horror peisajul de basm. {i de ce nu m-au l\sat nervii c`nd

am descoperit c\ p`n\ [i ruinele taberei de la Poneasca au fost

furate. Chiar: de ce? Pentru c\ de ast\ dat\ am ales s\ m\ bu-

cur doar de lucrurile bune. Cum ar fi, de pild\, `n afara minuna-

telor priveli[ti, dou\ zvonuri [i ni[te chestii concrete, semn c\ `n

zon\ ceva se mi[c\. Zvonurile zic c\ p`n\ la urm\ a cump\rat un

str\in m\g\oaia [i c\ a `nceput s-o taie bucat\ cu bucat\, plus c\

soarta Marilei nu-i pecetluit\, fiindc\ poate intr\ la reanimare. Iar

chestiile concrete care m-au `nvigorat ca Upsavitul au fost: mo-

rile de ap\ de la Rud\ria, care macin\ porumb [i gr`u de aproape

trei secole, unice `n lume; plus cetele de tineri voluntari care ve-

gheaz\ ca rezerva]iile naturale s\ nu se distrug\; plus bijuteria

de teatru din Oravi]a, cel mai vechi din ]ar\, restaurat [i destul de

bine p\strat; plus casele tot mai multe [i mai de bun gust; plus

puzderia de f\bricu]e italiene [i nem]e[ti, plus dou\ localuri, cu

veceurile lor cu tot, unul `n creierii mun]ilor, altul mai la vale, care

propulseaz\ c`]iva metri p\tra]i din M\rghita[ [i Boc[a direct `n UE;

– cum exist\ o leg\tur\ secret\ `ntre tot ce am scris p`n\ aici

(f\r\ s\ fi `ncheiat de povestit despre s\pt\m`na de vis din mun]ii

Banatului) [i `nt`mpl\rile de la G\râna la care am fost p\rta[\

dou\ zile din cinci. Chiar: cum apare leg\tura? Firesc. C\ci nu

din senin Festivalul a ajuns la a X-a edi]ie ca s\ devin\ piscul jaz-

zului românesc, iar Wolfsberg/G\râna – un fel de Himalaia a mu-

zicii? Chiar crede]i c\ nu-i nici o leg\tur\ `ntre festival [i cum se

mi[c\ toate `n partea de vest a ]\rii, `ntre c`nt\rile din Poiana Lu-

pului [i ideea de familie care-[i transmite ce are mai bun, ca pe-o

[tafet\, de la o genera]ie la alta? Iat\-i doar pe cei cinci Giura,

tata, mama [i copiii, eroii organiz\rii, iat\-i pe `ntemeietorii festi-

valului, Liviu Butoi, Puba Hromadka, Paul Weiner, Béla Kamocsa,

c`nt`nd acum 10 ani `n [ura lui Puba din Brebu, apoi `n curtea ha-

nului „La R\scruce“ al lui Gigi T\u[, `n jurul unui ceaun cu gula[

[i apoi iat\-i pe marii jazzi[ti din ]ar\ [i din lume urc`nd muntele

an de an, cu sentimentul c\ vin undeva acas\, iat\-ne pe to]i la

G\râna, un trib de vreo 3.000 de oameni, de la bebelu[i pr\bu[i]i

`n somn, la hipio]i b\tr`ni, adolescen]i, tineri [i oameni `n toat\ fi-

rea, liberi [i haio[i, cum st\m [i-i ascult\m vr\ji]i pe b\ie]ii de la

Trigon-ul din Chi[in\u sau pe Jean Luc Ponty, iat\-ne [i pe noi,

Robert {erban [i eu, mica echip\ de la Polirom – „Suplimentul de

cultur\“ – Cartea Româneasc\, primi]i ca-n familie de vreo o mie

de oameni c\rora le vorbim despre c\r]ile noastre [i despre Co-

hen-ul lui Mircea Mih\ie[, despre muzic\ [i literatur\, dar mai

ales despre bucuria de a fi din nou `mpreun\ `n Poiana Lupului,

pe c`nd soarele apune.
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Adriana  BABE}I

SECRETUL ADRIANEI {coala de super-eroi

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Ap\r\torul  cet\]enilor,  la  50  de  ani

~n Mexic, exist\ un super-erou al clasei munci-
toare [i al s\racilor. ~n timpul zilei, Superbarrio
este v`nz\tor de tarab\, dar c`nd `mbrac\ ]inuta
cu `nsemnele SB aurite pe piept, devine un pro-
tector al cartierelor s\race, protestatar sindical,
peti]ionar [i, ocazional, contestatar al deciziilor
judec\tore[ti.

Captain Jackson, „ap\r\tor al cet\]enilor“, la
aproape 50 de ani, avea pl\cerea faptelor m\-
runte. {i-a f\cut prima apari]ie `ntr-o pelerin\
vi[inie, pentru a ]ine u[a deschis\ b\tr`nilor. Pa-
trula regulat str\zile Michiganului, se asigura c\
u[ile magazinelor s`nt bine `nchise, avea grija
celor care mergeau prin locuri `ntunecoase. Ar
fi vrut s\ nu i se spun\ super-erou, de[i dup\
defini]ie „exact asta este“, prefer`nd termenul
de „Lupt\tor Independent `mpotriva Ilegalit\]i-
lor“. ~ntr-un fel, `n decembrie anul trecut i s-a
`ndeplinit dorin]a: nimeni nu `i mai spune su-
per-erou de c`nd a fost amendat pentru condu-
cerea ma[inii sub influen]a alcoolului.

Justi]ia
alternativ\
Doktor DiscorD* este capricorn
[i un super-erou „pe bune“. A-
l\turi de prietenul s\u, Mr. Si-
lent, lupt\ `mpotriva ilegalit\]i-
lor din Indianapolis. Apari]iile
lor pe str\zi s`nt un spectacol:
o masc\ argintie, asortat\ la cra-
vata unui costum de gentleman,
[i un ochelarist cu o lunet\ al-
bastr\ [i una ro[ie, cu dou\ cre-
ioane prinse `n p\r pe post de
antenu]e [i o ghear\ de g\in\
at`rnat\ la g`t ca un talisman. A-
ce[tia s`nt super-eroii care,
aproape `n fiecare noapte, ap\r\
ora[ul american de tot felul de
infrac]iuni. Realiz\rile lor s`nt
modeste, dar suficiente pentru a
avea un impact asupra omului
obi[nuit de pe strad\: opresc
b\t\ile, vandalizarea ma[inilor
sau agresarea b\tr`nilor. Li s-au
al\turat, treptat, [i alte figuri –
Liquid Courage, Human Robot,
The Apostolic Avenger – care
`mpreun\ formeaz\ o a[a-numi-
t\ Justice Society of Justice.

Se  opune  sistemului
de  pe  motociclet\

Londra are [i ea propriul ei su-
per-erou, care se f`]`ie de colo-
colo ̀ ntr-un costum albastru, com-
pletat cu o cap\ aurie cump\rat\
din bazar, cizme, genunchere [i
m\nu[i asortate. Misiunea lui
este una mai de „ni[\“: elibe-
reaz\ motocicletele [i ma[inile
ale c\ror ro]i au fost blocate de
Poli]ie. Potrivit propriilor decla-
ra]ii, Angle-grinder Man, gestul
s\u este unul de rebeliune `m-
potriva „dispre]ului arogant pe
care `l afi[eaz\ politicienii fa]\
de oamenii c\rora li se datorea-
z\ puterea lor [i pe care sus]in
c\-i reprezint\“. Astfel, dac\ nu
poate salva un ̀ ntreg sistem, super-
eroul londonez s-a g`ndit s\ m`n-
tuiasc\ m\car ni[te motociclete.

* Marc\ `nregistrat\ a Justice
Society of Justice. „Noi oferim
de dou\ ori mai mult\ JUSTI}IE
dec`t concuren]ii no[tri!“.

Doktor DiscorD
[i Mr. Silent
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Florin  L|Z|RESCU  (flazarescu@yahoo.com)

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

S\ v\ spun cum s-a `nt`mplat.
Adev\rul este c\, de la revolu]ie
`ncoace, [i mai ales din noaptea
de 14 spre 15 septembrie, anul
1991, ora 3 [i 14 minute, am
`nceput s\ m\ simt r\u [i s\ m\
doar\ capul mai tare dec`t de o-
bicei. S\ v\ spun de ce. Eu c`nd
eram mititic\ m-am n\scut or-
fan\, dintr-o tulpin\ de brad, [i
am fost crescut\ de fiare. Dar
fiarele astea, ca s\ vede]i, c\ [i
ele s`nt oameni, au avut at`ta
credin]\ [i d\ruire, c`t s\-mi in-
sufle [i mie, s\-mi `mp\rt\[eas-
c\ harul ceresc, harul astral. Pen-
tru c\ [i fiarele, [i toate dobitoa-
cele p\m`ntului au fost create de
Demiurg, [i ele pot astfel s\ slu-
jeasc\ fie lumii astrale, fie lumii
gravita]ionale din care este com-
pus\, piramidal vorbind, existen-
]a `n care tr\im. Vede]i dumnea-
voastr\, eu am un picior de lemn,
e o protez\ din lemn de frasin pe
care mi-au f\cut-o fiarele dup\
modelul unui picior de p\durar
pe care l-au adus `ntr-o zi, pen-
tru c\ fiarele, ̀ n joac\, c`nd eram
mititic\, mi-au smuls din gre-
[eal\ unul din picioare. ~n noap-
tea de 14 spre 15 septembrie la
ora Pi, ora 3 [i 14 minute, anul
1991, [i vede]i cum toate se leag\,
pentru c\ dac\ lu\m anul 1991,
adun\m prima liter\, pardon, ci-
fr\, cu ultima, apoi rezultatul cu
num\rul de cifre din num\rul
1991, ob]inem 6. {i dac\ `ntoar-
cem [i celelalte dou\ cifre din
mijloc, adic\ 99, [i cu [asele
ob]inut mai `nainte, ne d\ nu-

m\rul 666: num\rul fiarei. {i nu
e deloc o coinciden]\, pentru c\
eu, dup\ cum v-am spus, am fost
crescut\ de fiare. Iar `n noaptea
dinspre 14 spre 15 septembrie, eu
`mplineam fix 15 ani. La ora Pi,
care despre Pi se [tiu o groaz\ de
chestiuni. Ei bine, s\ v\ spun.
Din noaptea aceea eu am `nceput
s\ m\ doar\ capul tare tare, [i
atunci l-am v\zut prima oar\ pe
Ceau[escu. {i dup\ aceea l-am tot
v\zut, a[a, cam o dat\ la lun\.
Mi se ar\ta palid la `nceput, a-
poi din ce `n ce mai `mbujorat,
p`n\ c`nd la un moment dat c`nd
era chiar ro[covan. C`teodat\ p\rea
vesel, c`teodat\ trist, alteori se-
m\na cu Pinochio. Dar tot tim-
pul `mi cerea o portocal\. {i vor-
beam mult, [i-l `ntrebam de tot
ce-a f\cut, de ce, [i mi-a zis, [i
de revolu]ie adev\rul cum a fost,
mi-a zis tot tot tot. {i [tiu [i cine
mai [tie `n afar\ de mine. Multe
multe lucruri am vorbit. Fix 3
ani am vorbit cu el. P`n\ la ma-
joratul meu. {i c`nd am `mplinit
18 ani, m-a `ntrebat Ceau[escu
ce vreau s\-mi aduc\ de ziua mea.
{i eu am zis atunci „Nu vreau
nimic, dec`t s\ vii `napoi [i s\
faci lumea `napoi cum a fost“.
{i atunci el a zis „Promit s\ fiu
tot timpul aici printre voi“. {i de
atunci nu l-am mai v\zut. Astea
au fost ultimile lui cuvinte. {i a
plecat. Dar s`nt sigur\ c\ e pe
aici pe undeva. ~l simt. Tot timpul.
{i acum m\ doare capul.

Bobo

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

Lunea trecut\, a c\zut o maca-
ra. Una care, chipurile, lucra la
o construc]ie de l`ng\ cl\direa
cu biroul meu. S-a rupt cam de
la vreo trei-patru metri `n\l]ime,
a blocat o strad\ l\turalnic\ (fix
aceea pe care vin/ plec de la
serviciu), prinz`nd [i col]ul unei
cl\diri de peste drum. S-a auzit
o bubuitur\, s-a sim]it ceva ca
un cutremur. C`nd am ie[it la o
fereastr\ din hol, am v\zut
SMURD-ul, ni[te b\ie]i de la
descarcerare, poli]ia [i, evident,
presa (motiv pentru care nu m-am
chinuit s\ descop\r prea multe
despre accident; eram convins
c\ o s\ aflu tot, seara, la [tiri,
c\ abia uit`ndu-m\ la televizor o
s\ `n]eleg ce s-a `nt`mplat l`ng\
mine). Din ce-am v\zut de la o
fereastr\ din hol, nu p\]ise ni-

meni nimic. Jurnalele de sear\
mi-au confirmat asta. ~ns\ jur-
nali[tii n-au suflat o vorb\ despre
macaragiul care tocmai cobor`se
`n pauz\ de mas\. Au ratat un
subiect gras, adev\rat\ man\ ce-
reasc\ pe timp de var\, care pu-
tea uimi audien]a: MIRACOLUL
MACARAGIULUI! Cine era a-
cest om? Avea copii? De c`te
ori pe an mergea la biseric\?
Completase fi[a individual\ de
instructaj privind protec]ia mun-
cii? Ce p\rere are despre adera-
rea la Uniunea European\? Dar
despre r\zboiul dintre cele dou\
palate? {i, mai ales, ce-a sim]it
`n clipa `n care, mu[c`nd dintr-o
bucat\ de p`ine, macaraua lui
s-a dus dracului de p\m`nt? Iat\
doar c`teva `ntreb\ri pe care pre-
sa s-a ferit s\ i le pun\. M-a[ fi

dus eu `nsumi pe [antier, s\-i iau
un interviu pentru cititorii no[tri,
dac\ n-ar fi fost convins c\,
dup\ norocul lui chior, a luat o
ma[in\ de ocazie, vreun maxi-
taxi, spre m\n\stire.

Ceva-ceva misterios a mirosit
„Evenimentul zilei“: „Printr-o
coinciden]\ stranie, cu c`teva
minute `nainte avusese loc un ac-
cident u[or de circula]ie exact `n
locul `n care a c\zut macaraua,
una dintre ma[inile deja avariate
afl`ndu-se `n momentul acciden-
tului la doar un metru distan]\“.
~n plus, pentru acela[i cotidian,
Mircea Sofronie a declarat:
„Mi-a distrus dou\ apartamente,
dou\ b\i, holuri, at`t de la etaj,
c`t [i de la parter. Mai grav este
faptul c\, exact cu c`teva secunde
`nainte ca macaraua s\ cad\,
prietena mea a ie[it dintr-una din

b\ile care au fost avariate...“.
Dac\ lucrurile erau puse cap la
cap, dac\ era luat `n calcul [i ma-
caragiul, miracolul devenea evident.

Acum, dup\ accident, proba-
bil ca s-a alc\tuit o comisie (din
care neap\rat fac parte [i cei de
la protec]ia muncii), va urma o
anchet\ [i va fi pedepsit vreunul
dintre muncitorii care lucreaz\ de
zor – cu un chef de neb\nuit `n
zilele anterioare –, ca [i cum nu
s-ar fi `nt`mplat nimic. E posibil
s\ fie g\sit vinovat chiar maca-
ragiul.

De la fa]a locului (mai pre-
cis, dintr-un birou aflat `n veci-
n\tatea unui ciot de macara), a
transmis pentru dumneavoastr\
trimisul special al „Suplimen-
tului de cultur\“. Voi reveni
dup\ o scurt\ pauz\ de reclame...

Senza]ionalul se dest\inuie [i rupe t\cerea

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

Iri, Moni [i t\cerea de dup\
{tiu vreo zece persoane care au avut, m\car pentru c`teva se-
cunde, impulsul de a-[i arunca pe geam televizoarele `n timpul
emisiunii „No Comment by Monica Gabor“. Oamenii fie au refu-
zat s\ mai tolereze avalan[a de dialoguri monosilabice `n care
cuvintele de baz\ s`nt „ma[in\“, „haine d\ firm\“ [i „Iri“, fie s-au
sim]it jigni]i de diversele judec\]i „de valoare“ ale celor doi tele-
gugu[tiuci. ~ntr-un fel, am pactizat cu ei, dup\ ce-am deschis te-
levizorul [i-am dat de c`teva momente „memorabile“.

~ntr-una dintre edi]iile recente, „Iri [i Moni“ (sun\, cumva, chestia
asta ca „B\l\nel [i Miaunel“, `n fine…) [i-au dat cu presupusu’
despre c`t de `nalt este nivelul inteligen]ei `n ora[ul Ia[i. Feti]a (`mi
cer scuze, la 18 ani orice fat\ are toate drepturile din lume s\ su-
porte diminutive) [i-a v\rsat n\duful pe pres\, pentru c\ ar privi-o,
vezi Doamne, cu ochi morali[ti. Ascult`nd-o, mi-am amintit de fe-
lul `n care erau caracterizate, prin manualele de biologie, diferi-
tele specii. La „rela]ia cu mediul `nconjur\tor“ (era, dac\ mi-aduc
bine aminte, [i un asemenea subcapitol pe-acolo), despre proasp\t
majora Monica nu putem spune dec`t c\ devine agresiv\ dac\ cel
din fa]a d`nsei nu are m\car o ma[in\ mai r\s\rit\. {i s\ i se fe-
reasc\ din calea-i cel ce nu are un salariu de m\car c`teva mii de
euroi! Chestiile astea le-a deversat, cu guri]a-i, Alte]a Sa, princi-
pesa von Columbeanu, sus]inut\, cum se poate altfel, de Ducele
Iri, `ntr-o duminic\ sear\, la B1TV. Blatul de pe tort l-a pus tot Du-
cele, care a decretat ceva de genul „la ce s\ te a[tep]i, doar ie-
[enii s`nt renumi]i pentru «inteligen]a» lor!“.

~n timpul [i imediat dup\ antologicele momente, am primit
vreo c`teva telefoane `n miez de noapte, de-am crezut, ini]ial, c-a
fost asasinat pre[edintele sau c\ vreun grup separatist a aruncat
`n aer vreo cl\dire din ]ar\. To]i cei cu care am vorbit erau irita]i

la culme de „cum se poate, domle, s\ zic\! #¤%% \ia a[a ceva
despre Ia[i! Cine se cred?!“. Ei bine, risc s\-i mai dezam\gesc
odat\ pe to]i amicii [i prietenii cu spr`ncene `ncruntate: faptul c\
„Iri [i Moni“ se-apuc\ s\ traseze a[a-zise standarde despre oa-
meni [i locuri este tocmai efectul faptului c\ noi le d\m prea mult\
importan]\. At`t timp c`t emisiunea lor va avea c`t de c`t audien]\,
c`t timp se vor scrie kilometri de h`rtie de texte despre cei doi, c`t
le vom vedea pozele-filmele-citatele-ma[inile prin gazete, n-avem
de ce s\ ne mir\m. C`nd lumea `i ia prea `n serios, se `nt`mpl\
ca dou\ personaje, de altfel, absolut banale, s\ `nceap\ a crede
c\ lumea porne[te [i se sf`r[e[te cu ei. Sau c`t timp fo[tii colegi
ai lui Columbeanu (dup\ cum am v\zut ̀ ntr-o alt\ edi]ie a „No Com-
ment“-ului) `l ascult\ „magnetiza]i“ despre cum a vrut el s\ fac\
nu [tiu ce chestie `n cercetare prin anii ’80, lans`ndu-i „c`rlige“ de
genul „erai de[tept de-atunci, Iri!“, rezultatul va fi acela[i. Cam-
panii de genul celei lansate de revista „Maxim“ nu vor avea dec`t
efect de popularizare. Ce merit\ asemenea personaje e doar o
lung\ t\cere [i ignoran]\. |sta e ultimul text pe care-l mai scriu
despre cei doi (cel pu]in p`n\ la proba contrarie…).

Miracolul macaragiului
C`nd mi-am scris articolul de s\pt\m`na trecut\, habar n-aveam ce
for]e obscure poate declan[a acesta. ~ndr\znisem s\ iau cumva `n
der`dere legile sacre ale protec]iei muncii [i pe reprezentan]ii s\i, care
mi-au explicat de ce un redactor e nevoit s\ se supun\ acelora[i rigori
ca un sudor, pentru a fi mai protejat, at`t la serviciu, c`t [i `n drumul
(din)spre locul de munc\. Ei, s\racii, m\ avertizaser\ – „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“ –, dar eu, iste]ul,
mi-am g\sit s\ glumesc pe seama lor. Se vede c\ [tiau ei ceva, c\ au
acces la zone ascunse chiar [i pentru imagina]ia unui scriitor.



Am citit noua culegere de articole
Absurdistan a lui Dorin Tudoran dup\ un text
al s\u de acum c`teva zile `n care `ncerca s\
l\mureasc\ ([i, din punctul meu de vedere,
mai mult `ncurca) atitudinea sa fa]\ de
scandalul

„Felix“ [i Dan Voiculescu. Articolul s\u din
„Jurnalul Na]ional“, de pe 14 iulie, intitulat
„Felix, Mircea [i Dorin“ a fost interpretat de
restul presei ca un cap `n gur\ aplicat
patronului Voiculescu `n chiar publica]ia pe

care o de]ine.
Nu e doar at`t.

Aceasta ar fi doar partea amuzant\ a
rela]iei stranii dintre un fin intelectual,
lupt\tor autentic `mpotriva regimului
totalitar `nainte de 1989, [i un domn care a
f\cut bani prin filiera securistic\ l\sat\
mo[tenire de regimul pe care Tudoran l-a
contestat cu eroism.

Dup\ ce, timp de aproape dou\ decenii, numele, crea]ia literar\ [i opiniile culturale, politice sau civice
ale lui Dumitru }epeneag au fost inaccesibile publicului din România (fiind vorba despre singurul scrii-
tor c\ruia regimul Ceau[escu, retr\g`ndu-i cet\]enia prin decret, i-a impus exilarea), incomodul autor a
revenit „`n for]\“, din 1990, `n literatura na]ional\ [i pe scena public\ româneasc\. Prozator de o incon-
testabil\ originalitate, teoretician, al\turi de Leonid Dimov, al curentului literar numit onirism estetic (sau
onirism structural), adev\rat „caid“ al „Grupului oniric“, animator al lu\rilor de pozi]ie antitotalitare (`n pe-
rioada de dinainte de exilare) [i polemist incorigibil, nealiniat [i „]epos“ (`n perioada postdecembrist\),
Dumitru }epeneag e, sub mai multe raporturi, o figur\ aparte. De la onirismul „pur [i dur“ al anilor [ai-
zeci [i p`n\ la „textualismul“ anilor [aptezeci ori la postmodernismul anilor nou\zeci, scrisul lui s-a `nnoit
ne`ncetat, f\r\ rupturi radicale [i f\r\ abjur\ri estetice.

„Nu adev\rul ca eveniment comunicat, (…) nu asta conteaz\, ci tensiunea care se stabile[te `n acest
efort pe care `l face artistul pentru a-[i armoniza fiin]a lui cu societatea din care face parte; aceast\ do-
rin]\ de-a fi tu `nsu]i, `ntreg [i armonios, indiferent de ni[te riscuri trec\toare [i stupide; tensiunea asta,
`n care nu mai e loc pentru fric\ [i nici timp pentru tenta]ii materiale. Febra asta... Febra asta na[te ce-
ea ce se cheam\ art\. E simplu, nu?“ (Dumitru }epeneag)

Dumitru }epeneag, Un român la Paris, edi]ia a III-a, definitiv\, colec]ia „Jurnal & Memorii“,
Editura Cartea Româneasc\, 544 de pagini, 34.50 RON
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C. Rogozanu
Deja se pot scrie c\r]i de-
spre astfel de cupluri ciu-
date de intelectuali de cali-
tate [i `nv\]\cei neghiobi,
f\r\ talente oratorice, f\-
r\ cuno[tin]e de vreun fel,
f\r\ bune maniere, dar
plini de bani. E un profil
straniu, cel al intelectua-
lului consilier care deo-
dat\ sare `n ap\rarea sau
`n sprijinul unui om a
c\rui imagine e praf [i
ale c\rui conturi s`nt ]e-
pene.

~n cazul lui Dan Pa-
vel lucrurile s`nt sim-
ple: a luat bani gr\ma-
d\ de la Gigi Becali
doar ca s\-i fie acestuia
din urm\ un soi de
mentor-filosof. Un gest
profund comercial, de
scoatere a „capitalului
de imagine intelectua-
l\“ pe pia]a liber\.
Cele dou\ dimensiuni
se cam bat cap `n
cap: intelectualul post-
decembrist a `nv\]at
prea repede s\-[i fac\
firm\ de prestat ser-
vicii [i mai deloc s\
fie „intelectual“ `n
`n]elesul profund al
cuv`ntului.

La Dorin Tudo-
ran situa]ia este mult
mai complicat\. De-
oarece el spune c\
nu este pl\tit pentru
articolele publicate
`n „Jurnalul na]io-
nal“ (a fost implicat
`n consilierea PUR-
ului `n 2004 – poa-
te m\car acele ser-
vicii au fost pl\tite,
a[a e civilizat p`n\

la urm\). {i totu[i, publicistica
sa din ultimii ani este umbrit\
de o afinitate stranie cu Dan
Voiculescu. {i C\rt\rescu a
scris `n ziarul respectivului [i nu
s-a v\zut nimic, nu s-a contami-
nat cu autojustific\ri, cu expli-
ca]ii, cu nevoia de a-l ap\ra pe
patronul care-i g\zduia articole-
le. Tudoran nu are `ns\ aceea[i
non[alan]\. E inutil s\ ne `ntre-
b\m de ce. Putem doar constata
faptele care compun un portret
de publicist extrem de complex
sau, mai exact, de straniu.

Voluptatea  sf`[ierii  publicistice
–  activ\  c`nd  libertatea
de  expresie  e  „`n  siguran]\“

Exist\ o boal\ de care c`]iva inte-
lectuali români cu aplecare c\tre
comentariul publicistic au sufe-
rit [i sufer\ `nc\. Din Absurdis-
tan. O tragedie cu ie[ire la mare
primul lucru care-]i sare `n ochi
este dubla m\sur\ a comentariu-
lui politic. C`nd e vorba s\ scrie
despre Constantinescu [i defunc-
tele guverne care l-au `nso]it,
Tudoran este devastator, cu un
gust pentru pamflet nest\vilit.
C`nd scrie despre puterea de la
vremea public\rii articolelor
(N\stase & co), tonul este mult
mai m\surat, mai sf\tos. Ar pu-
tea fi o simpl\ impresie. Ar pu-
tea fi o exagerare din partea mea
pentru simplul fapt c\ am f\cut
parte din corul „istericilor“ an-
tin\stase de la „Evenimentul Zi-
lei“ care l-au sup\rat destul de
mult pe Dorin Tudoran (c`nd o
parte a echipei de la respectivul
ziar a plecat `n urma unui con-
flict cu patronatul, Tudoran `[i
ar\ta mul]umirea [i `ngrijorarea
c\ tonul unor T\p\lag\ sau Pora
era extrem de „periculos“ – adi-
c\ tot aceia, care m\car oferiser\

hobbitul (18:25:35): ce faci Absurdico?

abbsurdica (18:25:49):

abbsurdica (18:26:09): d-na N n-o luat pisicu’ si-amu-i la mine

abbsurdica (18:26:23): e negru cu alb

abbsurdica (18:26:29): nu-l vretzi?

hobbitul (18:27:08): Ba, da mie mi-a promis cineva o pisic ieri!

abbsurdica (18:27:49): pe asta-l cheama Sancho

hobbitul (18:28:14): Fii atenta, nu inventez nimic: ieri mi s-a pro-

mis un pisic negru cu alb!!! Exact cum spui ca ai tu!!! E nebunie

mare aici!

abbsurdica (18:28:27): nunu

abbsurdica (18:28:53): am ales io asa

abbsurdica (18:29:03): mai era una tigrata

hobbitul (18:29:11): Shi tipa aia a fost in Spania! Are un iubit cio-

ban acolo! Shi vrea sa se duca iar la cioban! Nu e nebunie defi-

nitiva?

abbsurdica (18:29:44):

abbsurdica (18:29:50): vaaai...

hobbitul (18:30:02): Shi vrea sa-mi dea pisic negru cu alb shi cu

ochii apropiatzi

hobbitul (18:30:11): ce mai e asta?

abbsurdica (18:30:46): pisicile ca pisicile, da’ pe mine m-o dat

gata ce mi-atzi scris de Quijote

hobbitul (18:31:50): Pai e purul adevar...sint intr-o mare deruta...

shi cred ca treaba cu Don Quijote imi da o dezlegare, un sens...

da ce e cu Fukuyama?

abbsurdica (18:32:55): e unu’ care scrie cam constipat si shtihin-

tzific despre cum stiintza omoara omenia

hobbitul (18:33:19): Shi unde a aparut cartea asta?

abbsurdica (18:34:11): mie mi se pare cam enervanta...

abbsurdica (18:34:20): statzi s-o caut un pic

hobbitul (18:35:49): Nu shtiu... sint confuz... A! Don Quijote nu

moare! De aia nu ai putut face moartea lui...

abbsurdica (18:36:43): nu gasesc Fuku

hobbitul (18:37:52): Pai lasa-l... Nu moare, nu are cum sa moa-

ra...

hobbitul (18:38:19): Don Quijote... intr-un fel... nu moare...

hobbitul (18:39:46): E atit de trist finalul... Shi io m-am mirat ca

moare... Dar nu moare...

abbsurdica (18:39:49): amu sa-l convingem si pe regizor...

hobbitul (18:40:11): Aici e ca la Unamuno...

hobbitul (18:40:40): Isus moare, da nu moare...

abbsurdica (18:41:01): mie a lu’ Unamuno mi se parea asa pa-

tetic..

hobbitul (18:41:41): Unamuno e patetic permanent... Dar Isus nu

e patetic? Isus e patetic!

hobbitul (18:42:01): Insa pe el nu-l intereseaza asta...

abbsurdica (18:43:51): io prefer zona-n care drama-i mereu in

spatele unei iluzii comice

abbsurdica (18:44:16): ca de-acolo sa pice-n fundu’ ei de drama
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Dorin Tudoran, Absurdistan. O tragedie cu ie[ire la mare

colec]ia „Ego. Publicistic\“, Editura Polirom, 2006

Zbucium intelectualo-pamflet\resc



Un roman `n care François Weyer-
gans `ncearc\ s\-i aduc\ un omagiu
mamei sale, dar [i s\-[i reconstituie
propria copil\rie. Numai c\, `n cuprin-
sul c\r]ii, autorul devine naratorul
Weyergraf, care `[i inventeaz\, la
r`ndul s\u, un Graffenberg, care va
inventa un Weyerstein, fiecare co-
munic`ndu-i celuilalt una dintre cele
mai nepl\cute experien]e tr\ite de
un scriitor: blocajul creator, neputin-
]a creatoare, angoasa, `ncremenirea
`n proiect. Multiplic`nd la nesf`r[it vo-
cile narative, ca `ntr-un joc de o-
glinzi, Weyergans-autorul dezv\luie,
de fapt, omul din spatele m\[tilor suc-
cesive pe care le adopt\. Carte `n
carte, o poveste `n alt\ poveste, un
caleidoscop din care cititorul `[i poate reconstitui singur romanul
preferat.

François Weyergans, Trei zile cu mama, traducere din limba
francez\ de Dan Radu St\nescu, colec]ia „Biblioteca Polirom“,

Editura Polirom, 224 de pagini, 18.90 RON
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o alternativ\ la corul proPSD
din 2000-2004, erau vinova]ii).
Dar este evident\ stilistic dubla
m\sur\ despre care vorbeam.
Exist\ o voluptate a sf`[ierii pu-
blicistice c`nd libertatea de ex-
presie se afl\ oarecum `n sigu-
ran]\ (nimeni nu poate s\ nege
plusul de „libertate“ a presei `n
perioadele de guvernare centru-
dreapta). Dintr-odat\, spiritul se
elibereaz\ [i a[a se face c\ Emil
Constantinescu e b\l\c\rit `n fel
[i chip (`n timp ce Iliescu este
doar criticat...). Sper s\ fie doar
delirul meu, sper s\ nu fie a[a,
dar a `nceput s\ m\ pun\ pe g`n-
duri puterea intelectualui român
de a „sf`[ia“ ce e comod de sf`[iat.

P`n\ la urm\, Dorin Tudoran
s-a trezit `ntr-o pozi]ie incomo-
d\. Pe 15 octombrie 2004, scria,
dup\ ce a suta oar\ se discuta
trecutul „securistic“ al patronu-
lui Antenei 1 [i onoratului pre-
[edinte al PUR: „de apar probe
irefutabile `n leg\tur\ cu acu-
za]iile care i se aduc ast\zi dlui
Voiculescu, voi fi primul care-[i
va scoate p\l\ria `n fa]a directo-
rului de la «Ziua» [i `l voi ar\ta
cu degetul pe dl Voiculescu a[a
cum nu a fost `nc\ nimeni capa-
bil s\ o fac\ p`n\ acum. P`n\
atunci `ns\ pentru mine unul
prezum]ia de nevinov\]ie r\m`-
ne `n picioare“. Cu alte cuvinte,
lui Dorin Tudoran `i trebuie
h`rtia care s\ indice vinov\]ia.
A venit aceast\ h`rtie `n urm\ cu
c`teva s\pt\m`ni. Tudoran a ie[it
cu o reac]ie care nu e dur\, care
nici nu-l menajeaz\ pe Dan Voi-
culescu, dar care pune `n dis-
cu]ie vulnerabilitatea politic\ a
CNSAS. Nu am r\spuns pentru
astfel de naivit\]i. Adic\ `]i tre-
buie o h`rtie oficial\ ca s\ vezi
c\ leg\tura lui Voiculescu cu Se-
curitatea [i cu regimul Ceau[es-
cu a fost una lung\ [i profita-
bil\? Marius Oprea demonstrea-
z\ perfect `n Mo[tenitorii Secu-
rit\]ii inutilitatea unui astfel de
document. E ca [i cum ai spune,

p`n\ la urm\, c\ Vadim Tudor
nu a f\cut poli]ie politic\ pentru
c\ nu exist\ „h`rtia“...

Dorin  Tudoran  [i  talentul  unic
de  a  nu-[i  face  prieteni

Dincolo de aceast\ ambiguitate
a atitudinii publicistice de care
eu pot trece mai greu (poate al]i
cititori o vor face mai u[or, nu
de]in exclusivitatea pe „cheia de
lectur\“), Tudoran are texte de
observa]ie politic\ [i social\ ex-
trem de percutante. Unul dur,
dar extrem de echilibrat `n eva-
luarea situa]iei, se intituleaz\
„Turnatu’ [i Turn\toru’“ – se
refer\ la cazul Stelian T\nase [i
al turn\torului s\u (membru
fondator al GDS), care a f\cut
ceva v`lv\ [i de care T\nase a
profitat cu talentu-i bine cunos-
cut pentru a se eroiza cu asupra
de m\sur\. Dorin Tudoran nu
d\ nume `n articol, dar `ncearc\
o bine-venit\ aducere cu picioa-
rele pe p\m`nt a Turnatului care
se afla deja `ntr-un soi de extaz
anticomunist mediatic.

Dorin Tudoran avea [i are
`nc\ un talent unic `n a nu-[i face
prieteni. Nu po]i s\ nu-i admiri
aceast\ calitate, chiar dac\ u-
neori te po]i afla `n dezacord cu
opiniile exprimate. Un articol –
care sec]ioneaz\ f\r\ mil\ un
anumit comportament intelec-
tual `n România – este dedicat
scandalului destituirii lui Au-
gustin Buzura de la Institutul
Cultural Român: „ani la r`nd,
dnii Buzura [i Ple[u au fost buni
prieteni – [i sub dl Iliescu, [i
sub dl Constantinescu. C`nd,
potrivit dlui Buzura, dl Ple[u `i
cere s\ transfere «Dilema» din
proprietatea statului `n proprie-
tate personal\, iar dl Buzura,
din motive legale, refuz\, prie-
tenia se strepeze[te. Ajuns la
Cotroceni, dl Ple[u se apuc\ de
pl\tit poli]e. ~l destituie pe dl
Buzura printr-o hot\r`re a dlui
B\sescu. Fire[te, m`rl\nia spiciu-

le]ului [i cinismul r`sului prezi-
den]ial r\m`n profund b\sesci-
ene“.

S\rim de la una la alta. Sau
de la Andrei Ple[u, la Traian
B\sescu. Rareori vom g\si aso-
ciate cu N\stase sau Iliescu epi-
tete precum „m`rlan“ sau glume
de o calitate precar\ precum „A-
cest Traian se joac\ prea mult
de-a Decebal pentru ca `ntr-o
bun\ zi s\ nu o b\seasc\“. Cine
are timp [i chef s\ psihanalizeze
acest gen de comportament pu-
blicistic s\ o fac\. Un r\spuns
plauzibil apare dat de autorul
`nsu[i `ntr-o prefa]\ scris\ cu lu-
ciditate [i ne`mb`csit\ de pu-
seuri pamfletare: „~n cazul poli-
ticienilor, `n]elegerea mea pen-
tru dificult\]ile de care s`nt `n-
conjura]i este mai mare dec`t
transmit textele ce le s`nt dedi-
cate. M\ g`ndesc la oameni ca

domnii Emil Constantinescu [i
Traian B\sescu. Numai c\, a[a
cum scriam c`ndva `n leg\tur\
cu cel dint`i, «preaplinul simpa-
tiei, `ncrederii [i speran]ei s-a
transformat `n preaplinul repu-
dierii»“. A[adar, simple crize
violent-pamflet\re[ti `mpotriva
persoanelor-personajelor iubite...

Concluzia lecturii volumului
nu poate s\ vin\ dec`t din afara
lui, date fiind circumstan]ele
publicistice [i... „securistice“.
Iat\ `nceputul articolului ap\rut
acum o s\pt\m`n\ `n „Jurnalul
na]ional“, semnat de Dorin Tu-
doran: „Mi-a murit Dan Voicu-
lescu. Pe limba lui. Pas\re care
se d\ Phoenix [i se dovede[te
papagal“... Nimic nu e mai su-
gestiv [i mai amar dec`t acel
„mi-a murit“. O asumare mai
mult stilistic\ a unei erori de ati-
tudine.

SEMNAL

Doris  MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE
Un filtru de nostalgie

Volumul lui Florin Faifer, Filtru (Ia[i, Ed.
Cronica, 2005), con]ine c`teva texte cu
caracter, b\nuiesc, mai mult ocazional.
Adunate dup\ criterii relaxate, pe baza
unor afinit\]i de con]inut, [i nu `n
vederea constituirii unei structuri
poematice, cum se `nt`mpla `n Semnele
lui Hermes sau `n Pluta de naufragiu,
eseurile din recentul volum reprezint\
nu at`t „scrieri de pl\cere“, ca s\
preiau sintagma unui alt critic-artist al
zilelor noastre, c`t semne ale unei
cresc`nde nostalgii.

Dac\ textele din Faldurile Mnemosynei (1999)
comentau m\rturii provenind `n special din
interbelic [i recuper`nd o epoc\ (completat\
cu m\rturii p`n\ `n ultimii ani ai dictaturii
ceau[iste), cele din Filtru vorbesc despre lu-
mea din jurul criticului Florin Faifer, lumea
cultural\ ie[ean\, refuz`nd tonul de comple-
zen]\ g\zduit `ndeob[te `n scrierile de acest
fel. Pe urmele unor memoriali[ti precum
Costin Meri[ca [i Nicolae Turtureanu, `n
scrierile literare ale lui Paul Miron sau Ion
Omescu ori `n c\r]ile de interviuri publicate
de Grigore Ilisei sau C. Coroiu, Faifer se ros-
te[te pe sine, recunosc`ndu-[i trecutul. E ceva

mai mult\ triste]e `n aceast\ nou\ carte a
criticului ie[ean [i poate ceva mai pu]in din
sarcasmul acela, „marc\ `nregistrat\“, cu
care autorul ne-a obi[nuit, `n c\r]ile sale an-
terioare, s\ vizit\m trecute vie]i ale unor
bie]i anonimi ce s-au visat c`ndva creatorii
literaturii române. S\ fi ajuns la sf`r[it exer-
ci]iile de aleas\, delicioas\ „r\utate“? Greu
de crezut!

Cu acela[i cunoscut aplomb, Faifer co-
menteaz\ `nsemn\ri de via]\ literar\ mai
mult recent\, de pild\ trecutul tineresc de
lupt\ al Ninei Cassian, dezgropat de aceasta
`ntr-un volum memorialistic recent, primit
cu entuziasm imberb de c\tre c\ut\torii de
valori na]ionale „autentice“. El `nregistreaz\
cu stupoare, rican`nd, preten]iile poetei de
a-[i `n\lbi, retrospectiv, trecutul de jun\
lupt\toare pentru cauza socialismului, po-
z`nd `n disident\ chiar din fotoliul de depu-
tat al republicii populare. Este discreditat\
sever tentativa de a converti profilul poetei
din epoc\, de „nimf\ cu apetit enorm, intrat
`n legend\“, `n icoana unei tinere]i „pasiona-
te“, nu vulgar senzuale, `n volumul diaristic
Memoria ca zestre, pe care F.F. `l cite[te:
„senzualitatea ca zestre“.

Criticul pare s\ se `ncrunte atunci c`nd
trebuie s\ dea seam\ de molcomele „taifa-
suri“ ale lui Grigore Ilisei cu diferite perso-

nalit\]i duhovnice[ti [i nu numai. „Un oare-
care excedent de oameni `n sutan\“ printre
intervieva]i `l face b\nuitor, dup\ cum insis-
tenta pledoarie pentru „normalitate“ din
partea unor figuri prea bine legate de mo-
mentele nefaste ale trecutului `i st`rne[te bi-
nevenite o]\r`ri. ~n fa]a nevoii unora de re-
pede c\dere `n non-combatul profitabil al ui-
t\rii, Faifer se plaseaz\ net, f\r\ compro-
mis, `n dezacord: „Viziunea reconcilierii
sur`z\toare dintre tor]ionar [i victim\, sub
semnul «dragostei `ntru Hristos», m\ oripi-
leaz\“, [tiind, `n acela[i timp, s\ sanc]io-
neze c\delni]\rile le[ioase ale intervievato-
rului „Grig“ Ilisei. Acelea[i opinii r\spica-
te, dar `ntr-un alt registru, mai liric, se `n-
t`lnesc `n eseurile dedicate lui Paul Miron,
Vasile Iancu [i, mai ales, `n textul despre ac-
torul [i scriitorul Ion Omescu [i despre des-
tinul s\u cenzurat, `ntrist\tor.

~n acest volum, Florin Faifer `[i modi-
fic\, `ncet, profilul, `n continuarea dezvol-
t\rilor din Faldurile Mnemosynei. De la scri-
itorul retras `n spatele unor m\[ti anonime
c\rora se mul]umea s\ le insufle o via]\ pa-
rodic\, Faifer se propune pe el `nsu[i ca o
figur\ distinct\, cu crezuri r\spicate [i atitu-
dini sentimentale asumate. Se preg\te[te, cum-
va, memorialistul s\ ias\ la ramp\?

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

Pe-afar\ fulguie cu talc;

la masa, ca un catafalc,

a mirilor, e-o grea t\cere,

r\stimp `n care na[u-i cere

guristei `n lameu s-o dea

pe cea mai aprig\ manea,

aia cu nimfa-nimfomana

ce are-n cap numai banana

c\ nù po]i s\ i-o sco]i din minte

care se d\ fat\ cuminte

cahare vrei [tiu io c\ vrei

s\ f\-h\-cèm amor `n trei

a-ha-ha-mor `-n`-h` trei...

Or, na[ul spune: „Drag\ Jean\,

n-am pus, de dou\ zile, gean\,

pe gean\; dar io `nd\r\t

nu dau, a[a c-am s\-]i ar\t

afar\, daru t\u de nunt\,

ia-]i blana c\-i o vreme crunt\,

da un’ te duc io, Jean\,-i cald

[i bine; ce s-o mai tot scald,

e-afar\ [i-ai s\-l vezi cu ochii

t\i propii...“ – „Nu pot, c\ `s groghi.“

„F\, zice na[ul, te bat m\r

dac\ nu mergi.“ {i-o ia de p\r,

c`t s-o ridice de pe scaun.

Pe urm\,-i nunta unui faun:

na[ul o v`r\ `ntr-un Ford

bine-nc\lzit [i,-n timp record,

turbat ca leul din Nemeea,

face din Marie-Jeanne femeia...

Pentru cine dore[te s\ vad\
un zbucium autentic al
intelectualului fa]\ cu
actualitatea, al
intelectualului fa]\
cu for]ele politice [i
economice,
Absurdistan este o
aventur\ perfect\.
Ve]i `nt`lni stranii
momente de
„ne`n]elegere“,
binecuv`ntate
momente de
`n]elegere profund\ a
realit\]ii, exager\ri
inutile, atacuri
furibunde c\tre nic\ieri,
pariuri deja pierdute – o
agita]ie autentic\, [i nu un
„analist“ – cum s`nt cei care
ne inund\ ecranele
televizoarelor – dintre aceia
care [tiu `ntotdeauna cum [i
c`nd e bine „s\-]i dai
cu p\rerea“.



1994-1998,
Universitatea
de Art\ Teatral\
[i Cinemato-
grafic\, T`rgu-
Mure[, sec]ia
Actorie

Teatrul Na]ional
Craiova: Iason
`n Medeea, re-
gia Yiannis Pa-
raskevopoulos;
Lopahin `n Li-
vada de vi[ini,
regia Alexa Vi-
sarion; Petru-
chio `n ~mbl`n-
zirea scorpiei;

Catindatul `n
D’ale carnava-
lului, regia
M.Corni[teanu;
Hlestakov din
Revizorul, regia
Claudiu Goga;
Florindo Are-
tussi din Slug\
la doi st\p`ni;

Beppo din Car-
navalul b`rfelor;

Dl. Ponza din
A[a este (Dac\
vi se pare), re-
gia Vlad Mugur
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interviu `ntrebarea moarte n-are

REPERE:

ROLURI:

De ce ai plecat? De ce nu ai mai vrut
s\ fii aici?

Am plecat dup\ toat\ povestea cu spectaco-
lele `n care am jucat, cu Hamlet, cu Revizo-
rul. La mine a fost idealul. Am terminat fa-
cultatea [i am intrat `n ni[te spectacole mari
[i regii rare. ~nt`mpl`ndu-se ce s-a `nt`mplat,
[ocul emo]ional personal a fost mult mai pu-
ternic.

Hai s\ spunem `n dou\ vorbe ce s-a
`nt`mplat.

Pentru cei ce nu [tiu de ce pl`ng eu c`nd mi
se pun `ntreb\ri? E greu s\ vorbesc despre
Hamlet. Din toate punctele de vedere, a fost
maximul `n ceea ce m\ prive[te. Nu `n-
seamn\ c\ am fost eu genial, ci c\ a fost ma-
ximul pentru puterea mea de a fi, de a trans-
mite, de a asimila profesional. Uman, a fost
maximul c`t puteam s\ `n]eleg, chiar dac\
multe lucruri nu le-am `n]eles atunci, ci `n
decursul anilor. Vorbesc de rela]ia cu dom-
nul Vlad Mugur. Dincolo de rela]ia regizor-
actor [i om-om, el avea o for]\ a naturalului
[i o putere a omului care erau peste puterea
mea de `n]elegere. Te `ndruma
f\r\ s\ `]i dai seama c\tre
noi cuno[tin]e. Erau lu-
cruri care se limpezesc `n
timp, dup\ ani, [i cu
at`t mai mult loviturile
erau mari, c`nd con-
[tientizai despre ce a
fost vorba. Toate ve-
neau `n valuri, pe
l`ng\ [ocul mor]ii. Ce
s-a `nt`mplat cu Ham-
let? P\i, ce s\ se `n-
t`mple, l-am repetat
[i am scos pre-
miera f\r\aaa
domnul

Mugur, dup\ trei luni de zile de c`nd el
s-a… nu [tiu cum s\ zic...

S-a dus…

M\ rog, s-a dus printre al]i oameni mai
buni, mai `n]eleg\tori [i mai calmi. Am ju-
cat cu to]ii Hamlet c`t am putut, dar `ntot-
deauna sub imperiul destinului nefast. Poate
chiar a[a a trebuit s\ fie. Nu [tiu dac\ a fost
numai `n capul meu, dar nici o reprezenta]ie
nu a fost una normal\ `n sensul c\ te duci,
joci, [tii ce urmeaz\, te concentrezi, nu se
`nt`mpl\ nimic bulversant de la o scen\ la
alta, de la un spectacol la altul. Nu. Era alt-
ceva.

Era viu.

Da, era viu, dar durea.

{i asta face parte din via]\.

Da, dar era prea mult atunci. {i acum ar fi
prea mult dac\ ar trece cineva prin asta,
pentru c\ e foarte dureros. Po]i s\ fii rela-
xat, po]i s\ treci peste lucruri, s\ zici asta e

via]a, mergem `n continuare. Da, dar e cu
oameni, nu e cu ma[inu]e.

Lucrurile astea se a[az\ `n tine
pe o baz\ contorsionat\. Arzi
tot timpul la maximum `n tot
ce faci. Nu ]i-e team\ c\ te
consumi cam repede?

Da [i nu. Da, pentru c\ `mi
pare r\u de mine c\ m\ con-

sum repede. {i nu, pentru c\
dec`t s\ tr\iesc a[a, aiurea, mai
bine nu. Cel pu]in p`n\ acum

a[a am fost. Nu `nseamn\ c\
nu-mi doresc s\ fiu [i altfel, dar s\

nu m\ pierd.

{i totu[i, de ce ai plecat? Te-a su-
focat sistemul teatral românesc,
te-au sufocat oamenii?

Nu m-a sufocat s\racu’, c\ nici nu are pute-
rea s\ te sufoce, e at`t de inexistent din

punctul de vedere al valorii pe care ar tre-
bui s\ o impun\, c\ `i `ntorci pur [i sim-
plu spatele. Ce s\ te sufoce? Incompe-
ten]a, incorectitudinea, lipsa bunului-sim]
de a spune nu unui proiect prost?

Atunci de ce te-ai dus `n jos, tu, un ac-
tor care ai avut [ansa de a lucra cu
Vlad Mugur, regizorul care a scos tot
ce e mai bun din tine, tu, care e[ti un
actor extraordinar?

Din sl\biciune omeneasc\, sufleteasc\. Dar
nu m-am dus `n jos, m-am oprit. De ce s\
nu m\ opresc? Nu am mai vrut, nu am mai
putut, teatrul nu e via]\. Pentru mine, ce s-a
`nt`mplat din cauza lui, ce mi-a dat el mie,
ce am primit eu am primit r\u. M-a lovit
foarte mult [i de atunci nu am mai crezut.
Cu toate astea, nu m-am oprit atunci, am
mers mai departe, cu masochism. Asta `n-
seamn\ c\ am f\cut r\u, c\ mi-am f\cut mie
`n primul r`nd r\u, am f\cut r\u [i `n st`nga,
[i `n dreapta. Lucrurile astea le regret, le-am
regretat [i atunci, `n secunda `n care le f\-
ceam. Nu m-am putut opri atunci. Cu bun\
[tiin]\ am mers mai departe. Am preferat
a[a.

Po]i s\ separi `n momentul \sta partea
de teatru de restul vie]ii tale? Ca s\ nu
se mai intersecteze at`t de puternic, s\
nu te afecteze at`t de tare.

P\i, trebuie s\ le separ. Dar pentru asta tre-
buie s\ treac\ ni[te ani, au trecut deja cinci.
S`nt convins c\ s`nt al]ii care au trecut prin
lucruri mult mai `ngrozitoare dec`t mine.
Poate c\ [i asta face parte din cv-ul \la
din\untru. Te ajut\, dec`t s\ scrie doar greu-
tatea [i `n\l]imea, [i c`nd te-ai n\scut [i…

{i nasul constant…

He, he, nasul constant, ce m\ distreaz\ asta
cu nasul constant!

Ai fost perceput ca fiind la `nceput de-
criptat de Vlad Mugur, dup\ care nu
]i-ai mai g\sit locul `n alt\ regie.

Eu nu s`nt actorul unui singur regizor.
M-am sim]it bine [i cu Claudiu Goga `n Re-
vizorul. Au mai fost spectacole `n care
m-am sim]it bine [i-or s\ mai fie. Asta, cu
actorul care am fost, cu domnul Vlad Mu-
gur, e adev\rat\, dar acela[i lucru pe care
l-a f\cut cu mine `l f\cea pentru teatru [i
pentru actori `n general, `n primul r`nd pen-
tru Domnia Sa. {i Hamlet l-a f\cut pentru
Domnia Sa. A [i zis asta [i nu i-a trecut
nim\nui prin cap s\ zic\ dar de ce? Deci ce
a f\cut cu mine a f\cut cu to]i. Eu `ns\ nu

am putut s\ trec peste o moarte. {i am ple-
cat. De ce s\ m\ am\gesc, de ce s\ mint?
Am zis la dracu, gata. Exagerez, dar am zis
nu mai vreau [i am plecat. Ce altceva pu-
team s\ fac dup\ iadul pe care mi l-am cre-
at singur, c\ci el nu exista `ntru totul, a tre-
buit s\-l mai fac [i eu, s\-i mai dau [i un nu-
me… Asta trebuia s\ fac [i asta am f\cut. ~n
Canada b\gam m`ncarea `n pungi la un su-
permarket unde m\ sim]eam extraordinar de
bine, nu c\ fac chestia asta, c\ erau momen-
te `n care o f\ceam cu lacrimi `n ochi. Era
bine pentru c\ tr\iam printre oameni care
z`mbeau. E un lucru care ne lipse[te cu
des\v`r[ire `n toate domeniile, indiferent c\
avem 5 ani sau, cu at`t mai mult, 78. Aveam
nevoie de o autocur\]are.

Ai `ncercat s\ faci teatru `n Canada?

Da, am dat un casting [i am avut emo]iile
cele mai mari din via]a mea. Mi-am jurat c\
dac\ o dat\ o s\ mai simt la `nceput de cas-
ting ce am sim]it atunci, nu mai dau proba.
Aveam senza]ia c\ a[ fi terminat facultatea
de teatru, dar s`nt pus s\ conduc avionul.
Ceva infernal. M-am `ncurcat la text, era `n
francez\... Al]ii pot. Dar s`nt foarte pu]ine
persoane, la români m\ refer, care au plecat
[i au plesnit-o. Vorbesc despre art\, nu de-
spre telenovele, sitcomuri. E o diferen]\ `n-
tre noi [i ei. Am v\zut promo]ia de actori
din 2004 de la Université du Québec ŕ
Montréal. Nu erau extraordinari, dar erau
perfec]i tehnic. Am v\zut un actor care a
fost nominalizat la 25 de ani, `mpreun\ cu
cei mai cunoscu]i arti[ti, la premiul pentru
cel mai bun actor din Montréal [i cu un an
`n urm\ luase premiul pentru cel mai bun
t`n\r actor. La ei nu e nici o diferen]\, a `n-
ceput s\ nu mai fie nici la noi. Foarte bine.
Indiferent cum ai fi, via]a tot ]i-o ia `nainte.
Ei, actorul \sta era impecabil. L-am v\zut
`n Chip de foc de Marius von Mayenburg, `n
care trebuia s\ joc [i eu. Nu f\cea roata, nu
se d\dea cu capul de pere]i. Dar `n cap, `n
suflet, `n ochi [i `n fa]\ era perfect. De dou\
ori `n dou\ ore [i ceva i s-au schimbat mu[-
chii fe]ei, la un moment dat c`nd f\cea pe
nebunul, dar foarte pu]in, o frac]iune de se-
cund\, [i la final, c`nd [i-a dat foc. Dar a
transmis, eu a[a am `n]eles, c\-i era pu]in
fric\ [i din cauza asta avea un rictus. E o di-
feren]\ tehnic\ `ntre noi [i ei, asta pe l`ng\

Sinceritatea. Aceasta este una dintre marile calit\]i ale lui Sorin
Leoveanu. E un gen de sinceritate frust\, fa]\ de cei din jur, dar [i
fa]\ de sine `nsu[i, care `l face s\ tr\iasc\ totul la cote maxime,
teatru, dragoste, via]a pur [i simplu. Rolul titular din celebrul
spectacol testamentar al lui Vlad Mugur Hamlet a f\cut din el
vedeta genera]iei sale. Actor energetic, carismatic, tr\ind rolul p`n\
`n v`rful degetelor, el a devenit una cu spectacolul. Moartea lui Vlad
Mugur a st`rnit `n el o furtun\ a sentimentelor, a durerii imposibil de
st\p`nit, a furiei `mpotriva a tot ceea ce putea deteriora spectacolul
r\mas `n urma Me[terului.

Leoveanu a dorit `n teatru aceea[i sinceritate [i a cerut aceea[i
implicare ca ale lui. Nu le-a g\sit dec`t par]ial `n sistemul teatral
românesc pr\fuit, `n care dezinteresul pentru propria profesie e
amestecat cu orgolii exacerbate. Sorin Leoveanu nu poate tr\i la
jum\tate, nu poate fi c\ldu], se reg\se[te doar `n extreme. T`n\r
`nc\ nepotolit de via]\, ia totul personal. Este premiat pentru
performan]ele sale actorice[ti, dar are [i dezam\giri. Pare a-i fi
greu s\ se `n]eleag\ cu sine `nsu[i [i cariera lui, `nceput\ at`t de

furtunos de bine, arat\ ca o sinusoid\. Joac\ Hlestakov `n Revizorul
de Gogol, rol care `i aduce noi premii, dar joac\ [i `n spectacole nu
at`t obscure, c`t nereu[ite. El reu[e[te `ns\ `n toate s\ ard\ ludic
p`n\ la cap\t. {i `n rolurile minore are acea energie magnetic\ ce
face spectatorul s\ nu-[i mai dezlipeasc\ ochii de pe el. Se `mparte
c`]iva ani `ntre teatre din Cluj, Craiova [i Bucure[ti.

~n 2004 emigreaz\ `n Canada. Se `ntoarce la mijlocul lui 2005 [i
filmeaz\ cu Lucian Pintilie Tertium non datur. Aveam s\ aflu c\
`ntoarcerea a fost definitiv\. Se reangajeaz\ la Teatrul Na]ional din
Craiova. Acum repet\ cu Yuriy Kordonskiy Crim\ [i pedeaps\ dup\
Dostoievski, la Teatrul Bulandra. L-am reg\sit pe Sorin Leoveanu
dup\ 4 ani la mall, `n Bucure[ti, cu acela[i nas nefiresc de c`rn, pe
care l-am botezat „nasul constant“ (aluzie tandru-tenden]ioas\ la
Prin]ul constant al lui Grotowski) ca o marc\ a figurii sale
copil\re[ti.

Interviu realizat
de Oana Stoica

„Eu nu s`nt actorul
unui singur regizor“



Teatrul Odeon:
Basil Hallward
`n Portretul lui
Dorian Gray,
regia Drago[
Galgo]iu; Leon-
ce `n Leonce [i
Lena, regia
Alexandru Da-
bija

Teatrul Nottara:
Frederic `n Ro-
meo [i Jeane-
tte, regia Clau-
diu Goga

Teatrul Na]ional
Cluj: Hamlet `n
Hamlet de W.
Shakespeare,
regia Vlad Mu-
gur

Teatrul Na]ional
T`rgu-Mure[:
Guvv `n Eu
c`nd vreau s\
fluier, fluier, re-
gia Theodor
Cristian Po-
pescu

C\pitanul To-
mu] `n filmul
Tertium non
datur, regia Lu-
cian Pintilie

Premiul Minis-
terului Culturii
Pentru Tineri
Arti[ti acordat
pentru rolurile
Hamlet [i Hles-
takov (2002) 

Premiul AICT
pentru Cel Mai
Bun Actor pen-
tru Hamlet [i
Hlestakov
(2001) 

Premiul „Spe-
ran]\ a Artei“
acordat de
Funda]ia pen-
tru teatru [i film
„Tofan“ (2000) 

Marele Premiu
la Festivalul In-
terna]ional de
Teatru, Pia-
tra-Neam],
pentru Eu c`nd
vreau s\ fluier,
fluier (1999)

Marele Premiu
„Radu Stanca“
pentru Eu c`nd
vreau s\ fluier,
fluier la Festi-
valul Na]ional
Studen]esc de
Teatru, Sibiu
(1998)
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ROLURI:

PREMII:

`ntrebarea moarte n-are interviu
bariera limbii care pentru actori e colosal\.
Doi la m`n\, e o diferen]\... corporal, dac\
vrei. Gesturile pe care le au s`nt altele [i as-
ta se vede – dac\ pui 50 de americani [i
unul din Europa de Est, `l ghice[ti, [tii
cum? Cum `[i aprinde ]igara. Gesturile s`nt
degajate, naturale, dar foarte economice.
Felul `n care stau pe scen\ nu este deloc
unul `ncordat, cum e la noi c`nd juc\m dra-
mele. Aici nu le dau lor 10 [i nou\ 6, e o
chestie de op]iune. ~n acela[i timp au sim-
plitatea nativ\. La ei e important cine e per-
sonajul acum, noi avem astea, de unde ve-
nim, cine am fost...

Stanislavskiene… E[ti perceput ca un

actor care joac\ numai `n spectacole

de scen\ mare, `n teatre de stat.

Mi-e fric\ s\ intru `n underground, pentru
c\ nu [tiu cum s\ fac. Poate `mi pun eu prea
multe `ntreb\ri sau piedici, dar dac\ nu [tiu
sigur, `i r\m`n fidel teatrului de scen\ mare.
C`nd o s\ am curajul, o s\ fac [i asta. Care
e defini]ia teatrului underground?

N-a[ merge pe defini]ii. Hai s\ spunem

c\ s`nt ni[te puncte pe care trebuie s\

le ating\. Unul dintre ele este drama-

turgia contemporan\, al doilea, spa]iul

independent de joc, al treilea este c\

trebuie s\ spun\ ceva despre ce se `n-

t`mpl\ acum, iar ca actorie, e f\cut de

oameni furio[i care `[i exorcizeaz\ furia.

A, m-am lini[tit… pe naiba. Da, o s\ ajung
[i pe acolo, [tiu [i cu cine, dar nu spun.

De ce te-ai `ntors?

Pentru c\ mi-am dat seama c\ nu pot s\ fac
teatru. A venit invita]ia domnului Pintilie
pentru filmul Tertium non datur, care s-a
suprapus cu Chip de Foc. Am decis c\ e mai
bine s\ aleg filmul. Mi-am dat seama c\ nu
pot exista `ntr-un sistem al mentalit\]ii, al
[colii care m\ dep\[e[te. Av`nd 30 de ani,
mi-e greu s\ m\ bat cu nativii de 20. Acolo
agentul nu o s\ te ia niciodat\ pe tine, de 30,
`n detrimentul unuia de 20, pentru c\ pe
aceast\ diferen]\ de 10 ani el scoate bani
mul]i. {i dec`t s\ stau s\ a[tept a[a un tren…
M-am lini[tit suflete[te, eu cu mine, [i
mi-am f\cut cur\]enie prin [ifonierul meu,
am `nchis sertarele care trebuiau `nchise sau
le-am cur\]at. Asta nu `nseamn\ c\ nu re-
gret uman, dar nu a[ putea fi acolo. Nu s`nt
din categoria celor care vor s\ moar\ pe
scen\, dar m\car c`t pot, fac, c`nd n-o s\
mai pot, o s\ m\ retrag, o s\ mor acas\.

Ce ai f\cut, te-ai g`ndit gata, ast\zi m\

`ntorc `n România?

Da. A[a cum m-am g`ndit s\ plec, a[a m-am
g`ndit s\ m\ `ntorc. Lucrurile s`nt foarte
simple, noi le complic\m. A fost [i invita]ia
domnului Pintilie, care a venit la timp. Ni-
mic nu e `nt`mpl\tor. Oricum, a fost ca un
vis toat\ perioada cu filmul. Cu domnul
Pintilie, cu domnul Rebengiuc. Din ce lume
vin ace[ti oameni! {i c`t de pu]ini mai
s`nt…

C`nd te-ai `ntors din Canada dup\ mai

pu]in de un an, ai v\zut altfel lucrurile

aici, teatrul, sistemul?

S-au schimbat oamenii. Am v\zut p`n\ [i la
concertul cu Depeche Mode... N-a zburat
nici o sticl\, nu [i-a b\gat [i nu [i-a scos ni-
meni nimic, nu s-a `mbulzit [i nu m-a `m-
pins nimeni. S\ [tii c\ se observ\ schim-
b\rile dac\ pleci [i te `ntorci dup\ perioade
mai lungi. Oamenii s`nt altfel. Din p\cate,
nu e idealul. Dar parc\ noi s`ntem ideali?
Vorbesc despre oamenii de pe strad\, parc\
s`nt mai pu]in crispa]i, se vede asta. O
schimbare `n bine.

Ai v\zut-o [i `n teatru?

Nu.

Ai reu[it s\ te adaptezi mai bine la sis-
temul teatral?

Nu m-am adaptat, n-o s\ m\ adaptez deloc.
Am acceptat o mai mare relaxare dec`t anii
trecu]i. S`nt ni[te lucruri pe care nu pot s\
le schimb [i care oricum nu m\ definesc,
pentru c\ nu s`nt ale mele. Eu tr\iesc a[a
deocamdat\, pentru c\ simt c\ asta pot, s\
`ncerc s\ fac bine, teatru, dar nu mai `mi
dicteaz\ sau nu m\ mai cenzureaz\. Chiar
dac\ sistemul o face, eu `i `ntorc spatele la
propriu, pentru c\ nu el m-a creat. Sistemul
ridic\ actori talenta]i, dar `n acela[i timp d\
o foarte mare posibilitate de existen]\ a
non-valorii, lucru care e deranjant.

Ar fi bine s\ fie ceva [i l`ng\ sistem?

Te referi la underground? Da, obligatoriu,
numai s\ fie f\cut bine. Pentru c\ dac\ tot e
`n esen]a lui pornit din altceva, de ce s\ nu
fie adev\rat [i bun? Dac\ nu e bun [i nu-]i
place, nu mai mergi a doua oar\. Oricum
publicul va spune cum e. Eu `ns\ niciodat\
nu am putut privi din punctul de vedere al
publicului. E ca [i cum m-a[ anula. Sigur
c\, dac\ s`nt spectator [i nu `mi place [i s`nt
oameni `n jurul meu c\rora le place exage-
rat, din punctul meu de vedere, m\ cam trec
fiorii. Dar `n acela[i timp nu pot s\ le dau
un [ut `n gur\ pentru c\ e dreptul lor s\ le
plac\ sau nu.

De ce te-ai `ntors la Teatrul Na]ional
din Craiova, [i nu la Odeon sau la
Cluj?

S`nt probleme legate strict de familie [i ni-
mic mai mult. Iar din punctul de vedere al

teatrului, m\ simt foarte liber pe scena de la
Craiova, `ntotdeauna m-am sim]it foarte bi-
ne aici. {i dac\ tot a fost o re`ntoarcere, s\
fac o re`ntoarcere p`n\ la origini. ~nchid
drumul tot la cap\tul lui. E un `nceput, dar
background-ul e mai substan]ial. E un alt
drum mult mai bogat [i `n sens pozitiv, [i `n
sens negativ pentru c\ cv-ul interior, capul
[i inima s`nt foarte bine c\ptu[ite.

Ai f\cut Lopahin `n Livada de vi[ini la
Craiova, [tiu c\ `]i doreai personajul
\sta. Te mai bucuri de Cehov acum, `n
2006? Marina Dav`dova spunea, `n car-
tea Sf`r[itul unei epoci teatrale, c\ s-a
interpretat Cehov `n toate felurile posi-
bile, la nivel de mesaj nu se mai poate
aduce nimic nou, regizorii nu mai pot
inova dec`t pe detalii.

P\i, de ce s\ nu m\ bucur? Eu m\ bucur de
via]a din Cehov, de lumea aia, rus\. Cum
po]i s\ spui c\ sentimentele omene[ti s`nt
bye-bye? Omul modern care scrie teatru
modern, care tr\ie[te `n modernism, care se
duce prin underground-uri, \la nu sufer\?
Cehov a negat originea lumii? Nu po]i nega
esen]a vie]ii. Dac\ punem problemele dife-
rit, nu `nseamn\ c\ baza noastr\ e diferit\.

Cum e Lopahin? E foarte t`n\r, `n pri-
mul r`nd, de obicei e f\cut de actori
mai `n v`rst\.

E foarte uman, `n sensul c\-[i cunoa[te
frust\rile. S-a n\scut cu ele [i le duce la
cap\t neamplific`ndu-le, cu demnitate, dar
ru[inat de el. E con[tient c\ nu poate face
parte din lumea nou\, al c\rei exponent se
zice c\ e, dar e umil [i puternic fa]\ de lu-

mea pe care o iube[te, a Ranevsk\i. {tie c\
nu e ca ei [i `ncearc\ din tot sufletul s\ `i
ajute. E simplu. Un om care vorbe[te dou\
acte, care pune `n vedere c\ se va vinde li-
vada pe data de..., nu-i un om care [tie de
la `nceput c\ el o va cump\ra, chiar dac\ `n
ad`ncul sufletului el [tie c\ se va duce la li-
cita]ie. Plec`nd de la premisa asta, este un
om sincer, are un caracter uman bun. {i cu
toate astea nu se poate ab]ine s\ nu o fac\,
`i pare r\u c\ a f\cut-o, dar cump\r\ mo[ia
unde tata [i bunicul au fost robi, zice el.
S`nt ru[ii de care ne-am s\turat, ca s\ zic
a[a. Pentru mine e esen]a vie]ii.

Cum r\m`ne cu Ranevskaia?

O iube[te `n continuare, dar `n urma ei va
`nchide u[ile. Asta a[a, `ntre noi fie vorba,
la mall. Uite, vezi c\ vorbim despre Cehov
la mall?

{i despre Dostoievski. Lucrezi Crim\ [i
pedeaps\ cu Yuriy Kordonkiy. Vin ru[ii
dup\ tine.

~i alerg eu. A, ce binecuv`ntare! |sta da
re`nceput. E esen]\ felul `n care Yura Kor-
donskiy caut\, implic`ndu-ne direct, e o stare
de echip\ incredibil\. E ca la aparatul \la
care `]i m\soar\ inima, linia de la final, pre-
lung\, dar nu e moarte, din contr\, asta e
via]\. Iar Yura are o for]\ `n el… Ar trebui
s\ `i rup\ cineva pa[aportul lui Kordonskiy
[i s\ r\m`n\ `n România. Felul `n care pri-
ve[te, simplitatea [i for]a cu care lucreaz\,
bun\tatea aia absolut excesiv\ cu care tra-
teaz\ actorii… Rezultatul nu poate fi dec`t
bun. {i va fi rapid, pe 31 iulie.

Ce ai vrea s\ se [tie despre tine?

C\ s`nt gata.

{i despre cel care ai fost?

C\ nu regret\. C\ e bucuros c\ a fost a[a [i c\ n-o s\ uite c\ a
fost.

{tergem imaginea asta pe care o au oameni din teatru de
neseriosu’ de Sorin Leoveanu, cum ]i-a zis cineva de
cur`nd?

Mai las-o pu]in a[a. Dac\ to]i ar fi serio[i [i eu singurul nese-
rios… Dac\ vor, s-o [tearg\. Dac\ nu, cine are r\bdare [i mai
vrea o s\ m\ cunoasc\.

Eu te v\d a[a. E[ti onest cu tine `nsu]i [i cu ceilal]i p`n\ la
nepl\cere. E[ti contorsionat interior [i dai drumul acestor
angoase cu o oarecare lips\ de autocontrol. Iei totul la
modul foarte serios [i cred c\ nu ai nici un pic de grij\ de
tine.

Acum mai am, dar `nainte nu am avut deloc. Mai am de `nv\]at,
am `nceput s\ `mb\tr`nesc, deja m-am mai lini[tit un pic. Ai
dreptate, ce s\ zic.

Cred c\ teatrul te-a afectat foarte mult din toate punctele
de vedere, ]i-a marcat via]a personal\.

A cam intrat cu bocancii `n via]a mea, dar l-am [i l\sat. I-o pl\-
tesc eu lui.

E[ti un idealist?

Da, am fost [i `nc\ mai s`nt, un pic mai cump\tat. Nu pot s\ m\
schimb doar de dragul de a m\ schimba. Pentru mine ar `nsemna
moartea. De cur\]at, de cizelat, de nivelat, da, dar dac\ am fost
lupul cel r\u, acum s\ m\ fac miori]a – nu, sub nici o form\. De
tuns pu]in coama, de pilit ghearele, da, dar de schimbat blana
pe-o juma’ de kil de l`n\, nu. E [i firesc s\ fie a[a `n via]\. Ma-
turizarea intervine `n urma unei furtuni sau a unei secete. Con-
teaz\ s\ nu o respingi, s\ o accep]i.

Ce ceri de la români [i de la România?

S\ deschid\ bine ochii [i s\ n-o mai frece, c\ via]a trece. S\ r`d\,
s\ fie relaxa]i, mai buni. S\ nu tr\iasc\ u[or.

O iei de la cap\t?

{i da, [i nu. S`nt mult mai lini[tit. Din cauza v`rstei. {i a nasu-
lui constant.

„Teatrul a cam intrat cu bocancii `n via]a
mea, dar l-am [i l\sat. I-o pl\tesc eu lui.“

Sorin Leoveanu `n repeti]ii la Crim\ [i pedeaps\
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George Onofrei
Trei zile a durat „Periferia Cul-
tural\ European\“, manifestare
aflat\ la prima [i (promite orga-
nizatorul) la ultima edi]ie. C\ci
vremurile-s tot mai grele [i or-
ganizarea a dou\ parastasuri ar
fi cu neputin]\. Curtea lui Barbu
nu a fost unica „loca]ie“ a eve-
nimentului, care s-a mutat pentru
c`teva ore la Petro[ani, `n Art
Club, la subsolul Teatrului Dra-
matic „I.D. S`rbu“, loc de pier-
zanie a banilor Consiliului Lo-
cal. Potrivit informa]iilor aduna-
te din trei surse de reporterii
„Suplimentului de cultur\“, pie-
sele puse `n scen\ de teatrul cu
pricina beneficiaz\ de maximum
dou\ reprezenta]ii.

„Suplimentul“ s-a prezentat
la festival cu o edi]ie special\ –
Edi]ia de Valea Jiului – [i cu doi
autori: Emil Brumaru [i Radu
Pavel Gheo (c\rora le-au fost
lansate, de altfel, cele mai re-
cente volume ap\rute la Poli-
rom). Mai mult, s-a lansat [i
cartea cu „Salut\rile de la Petri-
la“, editat\ la Timi[oara, de Bru-
mar – Petrila unter alles, `n care
publici[ti contemporani refac
exerci]iul julesvernian de a scrie
230 de semne despre Petrila. Au

completat echipa Constantin
Vic\, subsemnatul [i R\zvan Chi-
ru]\ (autorul unei pene providen-
]iale, ce ne-a aruncat pre] de ju-
m\tate de or\ `n localitatea de
ba[tin\ a lui Dinu S\raru, care a
`nfiin]at la Sl\tioara Casa de Cul-
tur\ }\r\neasc\ „Dinu S\raru“
[i al c\rui bust troneaz\ `n fa]a
[colii cu clasele I-VIII, al\turi
de P\unescu, Eminescu, Creang\,
Alecsandri [i Caragiale).

~n prima zi am fost pofti]i di-
rect la mas\, la umbr\, dup\ o
lectur\ rapid\ [i pe viu a pere]i-
lor poza]i `n Antologia poeziei
române[ti la zid. „Urmele de ri-
tualuri sataniste“ nu au disp\rut
cu totul din Periferia Cultural\
European\. Autorit\]ile au fost
mai bl`nde cu Emil Brumaru sau
Petre Stoica dec`t cu „Ora[ul de
rezerv\“ al lui Matei Vi[niec. O
lu\m mai apoi la pas curio[i s\
vedem cum arat\ Petrila din re-
alitate, nu din „Salut\ri…“ [i s\
sim]im gustul berii locale Ha]e-
gana, 4,5% alcool. La libr\rie
nu se g\sesc dec`t c\r]i de la o
singur\ editur\, c\ de la „con-
curen]\“ nu s-au mai primit de
ani buni, s\ tot fie vreo trei,
dup\ m\rturia v`nz\toarei. Bine
c\ Vi[niec se g\se[te m\car aici,
dac\ de la intrarea `n localitate a

fost f\cut invizibil cu bidineaua.
Pe drumul principal, Strada Re-
publicii (de categoria a II-a), re-
marc\m prezen]a unui puternic
brand local: „Arici Pogonici SRL“,
care e [i magazin second-hand
(la concuren]\ cu „Visul imagina-
]iei“) sau pur [i simplu „Chio[c“.

Avem [i concuren]\, a ap\rut
primul num\r al „Gazetei de re-
zerv\“, publica]ie editat\ cu prile-
jul Festivalului. Din redac]ie fac
parte, `n chip „supranatural“,
de la Ion Barbu, Andrei Oi[teanu
sau Iolanda Malamen la Zoe Pe-
tre, Ioana Av\dani [i Jules Verne.
~ntre partenerii media implica]i
`n promovarea „Periferiei“ amin-
tim [i „Ortacul“, s\pt\m`nal lo-
cal.

Pe sear\ `ncep lucr\rile Co-
locviului „Schimb\ poezia ce-
va?“, la care particip\ Petre
Stoica, Adrian Alui Gheorghe [i
Luca Pi]u. ~n seara cu num\rul
doi, strada 1 iunie (care ne-a pri-
mit cu bra]ele deschise) a fost
`nfr\]it\ cu str\zile Cuza Vod\
din Ia[i (gra]ie lui Emil Bruma-
ru), Privighetorilor din Piatra-
Neam] (via Adrian Alui Gheor-
ghe) [i Emmerich Bartzer din
Jimbolina (via Petre Stoica). Au
fost acordate [i diplome.
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dosar prob\ scris\

Omul r\u se odihne[te 
`n pace `n Periferia
Cultural\ European\

Pentru c\ a `ngropat `n 2005 Festivalul „Om r\u“,
dup\ cinci ani de existen]\, lui Ion Barbu nu i-a
picat bine s\ renun]e de tot la singurul festival
cultural din Valea Jiului. Un eveniment cu un
pedigree cu totul special, aranjat dup\ chipul [i
asem\narea gazdei, direct `n curtea de pe strada
1 iunie (col] cu The Walk of Fame, acolo unde an
de an vizitatorii mai noi ai Petrilei `[i deseneaz\
m`inile pe perete). ~n 2006, cu de la sine putere,
cunoscutul caricaturist [i-a decretat ora[ul de
re[edin]\ „Periferia Cultural\ a Europei“, `n

a[teptarea `nt`mpl\rilor culturale de la Sibiu din
2007 (trei zile: 14, 15, 16 iulie). Spre deosebire
de primarul Johannis, edilul P\ducel nu a aplicat
la programe europene pentru a primi bani ca s\
reconstruiasc\ ora[ul, ba, mai mult, singurul
primar care a binevoit s\ r\spund\ prezent la
eveniment a fost acela al Jimboliei. Primar care
a venit, e drept, `n calitate de [ofer al poetului
Petre Stoica. {i apropo de [oferi, nici Emil
Brumaru nu are de ce s\ se pl`ng\, c\ci l-a
condus spre Valea Jiului Ada Milea.

C`nd te `ndrep]i spre Petrila lui Barbu, fiecare
lucru se `ncarc\ cu ironie [i o doz\ de cultur\.
Chiar [i ma[ina cu care ne-am deplasat, un Tico
mic [i galben, ce a f\cut pan\ de cauciuc exact
`n satul marelui ]\ran Dinu S\raru, Sl\tioara de
V`lcea. A[a am apucat noi s\ ne fotografiem cu
bustul acestuia plasat pe aleea [colii din comun\,
fa]\ `n fa]\ cu bustul imens al unui mare poet,
Adrian P\unescu. A[a am aflat c\ exist\ `n
aceast\ localitate de rezonan]\ o cas\ de cultur\
]\r\neasc\, unde se ]in [coli de var\ despre
s\n\tatea ]\ranului român, `n prag de UE.

R. Chiru]\
De aceea, c`nd am ajuns la Petrila nu am fost
uimi]i s\ descoperim c\ aici [i blocurile poart\
cultur\, ca-n pozele pe care le v\zusem `n ziare.
{i ne-am bucurat c\ le-am mai g\sit, c\ am g\-
sit versurile `nc\ intacte pe pere]i. M\ rog, o mare
parte dintre ele. {i ne-am bucurat c\ am desco-
perit brut\ria, magazinul mixt sau cr`[ma pe care
Ion Barbu ni le trimite, s\pt\m`nal, sub form\
de salut\ri. De la Petrila.

Apoi a `nceput festivalul. Mai `nt`i cu o dis-
cu]ie nu tocmai amuzant\ despre capacitatea po-
eziei de a schimba ceva `n societate. Unii au
pl`ns, `ncerc`nd s\ ne conving\ c\ da, primarul
nemaipomenit al Jimboliei s-a rugat s\-l schimbe
poezia, [i nu cet\]enii, iar ceilal]i, dintre care
s-a aflat printre noi [i un adept al lui Heidegger
(„Dup\ cum spunea...“), au ajuns la concluzia
c\ poezia schimb\ [i nu prea.

Apoi a `nceput distrac]ia. Un microrecital al
lui Ilie Stepan [i Horea Cri[ovan, din care noi –
dar am observat c\ nu numai noi – am re]inut
melodia C`mpul cu maci (microrecitalul l-am
ascultat [i `n reluare, ca la televizor, a doua zi,
la ArtClub din Petro[ani, unde s-a lansat „Supli-
mentul de cultur\“). Apoi mai multe slide-
show-uri [i un aproape epitaf pentru poetul Pe-
tre Stoica, care a `mplinit 75 de ani – o v`rst\
venerabil\, dup\ cum s-a exprimat `nsu[i Ion
Barbu. La final un recital excelent, dar scurt, al
celor de la Nightlosers, acompania]i de marele,
[i la propriu, [i, evident, la figurat, c`nt\re] la
frunz\ [i alte suprafe]e la `ndem`n\ Nucu Pan-
drea.

Diminea]\, dup\ o excursie prin peisajul de-
lirant de frumos al V\ii Jiului, ne-am reunit la
ArtClub cu un Brumaru `n zile mari [i pus pe
[otii, cu un Radu Pavel Gheo de treab\ ca un
moldovean [i amuzant ca un b\n\]ean [i cu e-
di]ia de Petrila a „Suplimentului de cultur\“, lan-
sat\ `n tiraj confiden]ial. At`t de confiden]ial, c\
nici acum nu [tim c`t a fost exact.

Organizatorii i-au cerut lui Brumaru poezie
[i Brumaru le-a dat poezie: „Mi-ai fluturat cu
pizda pe la nas“, spre uimirea poe]ilor din Va-
le, ceva mai pudici [i pa[nici de la Cozma `n-
coace, [i spre deliciul fanilor poetului ie[ean.

~n continuare, festivalul [i-a urmat cursul
din program\, cu recitaluri – nu, nu a fost din
nou Ilie Stepan, ci Dinu Ol\ra[u cu slide-
show-uri [i filmul de istorie Parastas, despre
moartea „Omului R\u“. Amin. F\r\ Ada Mi-
lea, care a plecat `n tromb\, s-ar zice, din mo-
tive pe care reporterii `nc\ nu le-au dezlegat.

Iar la sf`r[it nu s-a trecut din nou la somn,
cum credea]i, ci la „orgii de cuvinte“, poeme [i
c`ntece, condimentate cu p\linc\ [i frunza lui
Pandrea, care au f\cut ca primele dou\ zile ale
Periferiei petrilene s\ se termine mai frumos
dec`t `n orice alt centru al lumii.

Emil Brumaru cobor`t la Petrila din Antologia poeziei române[ti la zid

Un brand local cu tradi]ie: Arici Pogonici

Dare de seam\, cu un scurt jurnal
de c\l\torie
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Petrila - v\zut\ din clasa a IV-a, etajul 2, pe st`nga cum urci
Robert

Petrila este un ora[ mic
dar foarte frumos, ea este
poluat\ din cauza Minilor
[i a centralelor, dar nu
s`nt `n ea ca [i `n alte ora-
[e mari tot felul de Mec-
donalsuri (…) V\ asigur
c\ Petrila are tot ce au [i
celelalte ora[e, `n ea str\-
zile nu au gropi ca [i `n
Bucure[ti. Petrila are par-
curi foarte frumoase [i ape

limpezi ca lumina zilei, `n
mun]ii se g\sesc animale
foarte multe [i foarte fru-
moase, cum ar fi: r`sul,
capra neagr\, ursul, lupul
etc. Aici s`nt foarte multe
gr\dini zoologice.

Debora

Ora[ul nostru este un ora[
cam poluat. Eu v\d ora[ul
meu ca un co[ de gunoi.
Deoarece la oameni le e

lene s\ arunce `n contai-
n\re [i arunc\ `n natur\.

Vlad

Oameni s`nt buni te res-
pect\ nu fur\.

Monica

Ora[ul Petrila este cea mai
frumoas\ localitate p`n\ a-
cum. Aici `n Petrila se
arunc\ h`rti [i gunoaie

prin Ora[ (…) ~n Ora[ul
Petrila s`nt foarte multe
ma[ini [i oameni. Apa jiul
din Petrila este murdar\ [i
are foarte multe gunoaie.
Uni oameni se duc la sc\l-
dat. Oameni c`n fac baie
`n ap\ mizeria se ridic\ la
suprafa]\. Dupai c`nd ies
din ap\ ias\ cu toate mur-
d\riile din ap\. Oameni
c`nd se duc la munte fac
focul s\ aprind\ gr\tar
dup\ ce pleac\ las\ numai

h`rti [i focul aprins. ~n
ora[ul Petrila nu tot tim-
pul este soare. C`nd apare
soarele afar\ este pl\cut
toat\ lumea ias\ s\ se
r\coreasc\.

Bogdan

Acum vreau s\ v\ spun
c`te ceva despre restauran-
tele din Petrila nu s`nt
prea multe dar sun fru-
moase [i se g\te[te foarte

frumos [i bine. Oameni
buni veni]i `n Petrila este
foarte frumos v\ garantez.

Ilie

Ora[ul Petrila este ora[ul
meu. ~n el g\se[ti tot ce
vrei. ~n Petrila s`nt multe
blocuri. Spitalul este l`ng\
[coal\. Oameni `ncalc\ le-
gea. Avem [i un dozator de
`nghe]at\. ~n opt martie (un
cartier al Petrilei) mai

`nsus to]i cet\]eni `ncalc\
legile. Petrila este un o-
r\[el frumos. Ce frumos
se vede luceaf\rul [i stele-
le! Ora[ul nostru are [i
un restaurant elegant
„Pizza Club“ este fix
l`ng\ parcul copiilor.

Roxana

~n alt ora[ poate nu s`nt ce
avem noi aici de acee v\
sf\tuiesc s\ veni]i aici.

Din presa vremii

~ncepem cu o [tire senza]ional\. Jurnalista Ra-

mona Ro[ulescu, care scria `n urm\ cu un an

despre „urmele de ritualuri sataniste“, a fost

avansat\ redactor-[ef la cotidianul „Gazeta

V\ii Jiului“. Spicuim din nr. 1013 (s`mb\t\, 15

iulie): „La Sala de Marmur\ a Prim\riei Pe-

tro[ani a avut loc simpozionul pe tema S\ re-

descoperim frumuse]ile V\ii Jiului!“. Trecem la

„Matinal“, „primul cotidian al V\ii Jiului“: „Au-

torit\]ile locale au r\sturnat ordinea fireasc\ a

priorit\]ilor. Astfel, la Lupeni, cea mai mare in-

vesti]ie din municipiu, `n valoare de 24 de mi-

liarde de lei vechi, a fost pentru echipa Mine-

rul Lupeni, iar la Petro[ani `n acest an s-au

alocat 3 miliarde de lei pentru Jiul Petro[ani“.

Iat\ umbra lui Nichita pe Vale. Mai departe: „A

patra putere `n Valea Jiului“, „s\pt\m`nal de

informa]ie, opinie [i investiga]ie“: „{edin]ele

Consiliului Local Uricani s`nt prea plictisitoare

pentru c\ se aude doar vocea primarului D\nu

Buh\escu“. S\pt\m`nalul „Valea Jiului“ deschi-

de cu un subiect „na]ional“: „Pre[edintele d\

sfaturi… R\m`ne de v\zut dac\ este luat `n

serios!“. „Jurnalul V\ii Jiului“, care are un motto

din Silviu Brucan („Libertatea presei n-a fost

niciodat\ visul analfabe]ilor“), anun]\ c\ „La

Petro[ani se `ncinge lupta politic\ `ntre PSD [i

PD“). ~n fine, „S\pt\m`na V\ii Jiului“ se opre[te

asupra „Mineriadei de catifea“: „Un impresio-

nant mar[ de protest (tacit) al sindicali[tilor mi-

nieri olteni… pe acordurile muzicii Fanfarei din

Vulcani“.

De citit `n Valea Jiului.

Dup\ cum bine se cunoa[te,
Petrila e jum\tate imaginar\,
jum\tate pe hart\ [i ultima
jum\tate [omer\. Ceea ce nu
se [tie [i `nc\ se spune: la
Petrila nu se vine, din Petrila
se pleac\. Lan]ul cauzal al
destinului nu-[i prea g\se[te
nici un rost, la fel cum,
observa [i Jules Verne,
primarul P\ducel nu-[i g\se[te
ob[tescul (adic\ `n interiorul
ob[tii, comunit\]ii) sf`r[it.

Constantin Vic\
La Petrila, strada principal\ e de ca-
tegoria a II-a, trenul nu trece [i Nel\,
groparul urbei, are respect de sine.
~n tot acest conglomerat – parte in-
dustrial, parte fenomenal –, exist\ [i
o singur\ industrie fenomenal\. E
vorba de munca pe band\ rulant\
pentru brandingul Petrilei. Da, sun\
ca dracu’, dar tocmai asta se-nt`m-
pl\. Ceva `ntre utopie, infrarealism
[i necesitate istoric\, destul de iro-
nic `nc`t s\ supere partidul unic al
prostiei [i ignoran]a debil\ a bloca-
tarilor, acest brand manager poart\
un nume: Ion Barbu. Da, e domnul
acela care se ocup\ de lumea de aici
f\r\ a o face de apoi, b\rbosul care
sigur `[i merita cel pu]in o b`t\ `n
cap la mineriade. Ion Barbu, acest
„Minune al caricaturii“ [i dr\-Gu]\
al artei sociale (ca s\ ne facem `n-
]ele[i [i de Consiliul Local, nu de
alta), are o singur\ problem\: vinde
aur pe c\cat. Face un brand Petrila
pentru ni[te cet\]eni gospodari oa-
meni buni care nu poart\ chilo]i nici
m\car de pl\cere.

~n ultima sear\, trebuie s\ recu-
nosc, m-a durut burta. De r`sa-pl`nsa.
E primul slideshow `n care clasa mun-
citoare a Petrilei se poate considera
`n paradis. Ce-a mai r\mas din colo-
nia Petrila a devenit subiectul celei
mai frumoase pove[ti de dragoste

din fosta RSR. ~n mintea deloc co-
mun\ a artistului vizual Ion Barbu
s-au lipit frumu[el folii de realitate
[i nebunii imaginare, adic\: se ia
un zid de cas\ [i i se suprapune o
oper\ de art\, fie ea pictur\, foto-
grafie, desen sau caricatur\. Pe a-
ceste pietre Barbu cl\de[te biserica
lui: duios-utopia. Cine s-ar fi a[-
teptat ca Bottero, Magritte sau chiar
Barbu s\ locuiasc\ `n acela[i ora[ al
unor oameni orbi. Pastila de anti-ce-
citate (compozi]ie: g`ndire kinetic\
[i pharmakonic\ 50%, nostalgie [i
suspans 23,5%, pasiune 98% [i
restul flori de mac bine pisate din
care rezult\ utopiu, element pe cale
de descoperire `n tabelul lui Demen-
teleev) se livreaz\ `n doz\ ve[nic\.
Desigur, farmacia e deschis\ non-
stop [i f\r\ pauze de mas\. Eu am
pus botu’, iar acum, ca [i clasa mun-
citoare, locuiesc `n paradis.

„Aux  larmes,  citoyens!“

EINUEIA. O trup\? Un trup sc\pat
din spirit? Multe prostii al\turi pot

spune despre acest proiect-eveni-
ment din muzica româneasc\, dar
nici una nu va explica pe bune [i pe
corectelea ce fac cei patru membri.
EINUEIA s-ar putea descrie tembel
a[a: sound medieval cu instrumente
de juc\rie, un pic de garbarek, un
rest de new age, ceva din muzica
orientului american [i occidentului
asiatic, toate `ntr-o combina]ie c`nd
grav\, c`nd de macadam, ritmuri
alambicate [i simplitatea unui pas
chagallian prin ceruri. Ei au c`ntat
din dou\ `n dou\ melodii, iar `ntre ei
s-au intersectat trei prozatori: Ci-
prian Voicil\, C\lin Torsan [i Cos-
min Manolache. Care au citit trei
proze diferite pe care nici b\tut nu
vi le povestesc, c\ le stric. C\uta]i
ultimele lor produc]ii (Cartea cu
Euri). Un alt lucru tare din periferie
e apari]ia vocii lui Sorin Stoica, un
prozator parc\ f\cut s\ `nregistreze
Petrila pe banda indisolubil\ a
nara]iunii. Apari]ie `ntr-un film nici
documentar, nici de art\, plutind `n
ambele genuri, un film care m-a

l\sat mut. Sorin Stoica n-a murit,
frate! Filmeaz\ o superproduc]ie `n
ceruri.

Seara a treia s-a `ncheiat cu o
schem\ de la centru: Maria R\du-
canu `n tandem cu Pedro Negrescu.
Un contrabas [i-o voce, mult\ im-
proviza]ie, mult respiro, alt aer, alte
sunete. A zis `n toate limbile Euro-
pei Maria, dar [i don Pedro s-a de-
lectat analitic cu corzile metalice ale
basului. Era ca [i cum am asista `n
acela[i cinematograf la dou\ filme
pe ecrane alandala, filme care a-
learg\ prin sal\, se leag\ [i dezlea-
g\, ac]iunea am pierdut-o demult
[i-au mai r\mas doar dou\ persona-
je `n fa]a unor urechi ciulite. Partea
de voce din sear\ e a doua pastil\:
cea antisurzenie pe care cu onor pe-
trilenii au uitat-o pe noptier\.

La final, Ion Barbu a spus ko-
nietz filma [i a mai urmat un bis cu
muzici. ~n mintea mea de-abia `n-
cepea via]a mental\ de apoi a Petri-
lei. {i dac\ nu se va termina nicio-
dat\?

„Locul  faptei“ – curtea Omului R\u [i cei care o populeaz\, oaspe]ii Festivalului

O viziune a sedimentelor
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Barbuland
~nainte de a m\ apuca de
acest text, am c\utat pe
Google Barbuland, ca s\ m\
asigur c\ nu l-a mai folosit
nimeni `naintea mea. L-am
g\sit totu[i pe ni[te site-uri
de limb\ francez\, cu sensul
de „]inutul b\rbo[ilor“, mai
exact „]inutul fanaticilor
musulmani“. {i m-am [i
g`ndit la barba lui Ion Barbu,
fanatic `ndr\gostit de Petrila.

Alina Radu

M-am `ntrebat de o mie de
ori [i `nainte, [i dup\ ce
l-am cunoscut pe Ion Bar-

bu de ce Dumnezeu un om a[a de
fain [i de talentat se aga]\ cu at`ta
`nc\p\]`nare de un loc unde nu se `n-
t`mpl\ nimic, o colonie minereasc\
din care to]i vor s\ scape [i r\m`n
doar loser-ii [omeri [i [tirbi `n cam-
buzele co[covite de ciment. Acum,
dup\ ce am fost acolo [i ne-am jucat
`n curte la el cu o gr\mad\ de oa-
meni dintre care, lucru rar, nici m\-
car unul nu mi-a fost antipatic, cred
c\ m-am prins de ce. Mi-am amintit
cum m\ distram cu pu[tii din cartier
printre mun]ii de moloz care fuse-
ser\ case [i urmau s\ devin\ blocuri
luminoase. {i de copiii care alearg\
[i chir\ie excita]i `n plin r\zboi. Sub
dictaturi, printre ruine, `ntr-o lume
care se destram\ `n jur, ca [i `n cele
mai aurite vremuri de pace.

{i mi-am mai adus aminte de ce-
va ce am uitat de mult: copiii s`nt
teribil de serio[i c`nd se joac\. Am

v\zut eu `ncerc\ri chinuite de let’s
have fun de firm\, petreceri temati-
ce „Alb\ ca Z\pada [i cei [apte
subalterni“, manageri burto[i f\c`nd
rafting pe vreun r`u `nvolburat la
teambuilding. Dar acum, la Petrila,
la Festivalul „Periferia Cultural\ Eu-
ropean\ 2006“, ne-am jucat pe bu-
ne. La fel de p\trun[i am vorbit de-
spre „Suplimentul de cultur\“, de-
spre DEX-ul [i sexul lui Gheo [i
Dumnezeu se uit\ la noi cu binoclul
lui Emil Brumaru, am visat cu Ilie
Stepan [i Horia Cri[ovan pe C`mpul
cu maci, am ascultat `n picioare, cu
m`na la inim\, De[teapt\-te, române
interpretat la frunz\ de Nucu Pan-
drea, ne-am `ntip\rit conturul pal-
melor pe zidul casei lui Ion Barbu,
undeva pe deasupra unei m`ini [i a
unei t\lpi de Ada Milea. {i am dan-
sat tango printre cremvur[ti [i cafe-
le [i bere, [i mi-am b\gat piciorul la
propriu `ntr-un Adrian N\stase u-
ria[, de burete, cu o fant\ mare pe
burt\, [i am citit versurile care au
crescut pe pere]ii casei cu lemn\rie
ro[ie [i verde... O cas\ cum n-o s\
vezi niciodat\ `ntr-o revist\ elegant\
de decora]iuni interioare, dar pe care
am recunoscut-o: e casa pe care am
vrut s\ mi-o fac c`nd eram mic\ [i
m\ g`ndeam c\ tot ce-mi lipse[te ca
via]a s\ fie cu adev\rat pl\cut\ este
s\ scap de \ia mari.

A[a m-am sim]it eu la Petrila. A
trebuit s\ plec\m `nainte de vreme,
c\ se apropie concediul (care a `nlo-
cuit vacan]a, e scurt [i meschin) [i
avem o mie de treburi de rezolvat ca
s\ ne distr\m cum trebuie.

Un fluierat de salut spre Barbu-
land. Odat\ tot o s\ m\ duc eu `n lu-
mea mea, acum, c\ mi-am amintit
cum arat\. Numai s\-mi amintesc
cum ajung.

Radu Pavel Gheo

Am fost la edi]ia din
2006 a Festivalului
„Petrila – Periferia

Cultural\ European\“, adic\
la o jum\tate din ea (15 [i un
pic din 16 iulie). Nu [tiu cum
s-o sim]i Ion Barbu, care orga-
nizeaz\, alearg\, danseaz\, vor-
be[te, deseneaz\, scrie [i mai
d\ [i de m`ncare la c`teva
zeci de oameni, dar mie mi-au
ajuns 36 de ore ca la `ntoar-
cere s\ adorm pe autobuz,
fr`nt de obosit. Tot r\ul spre
bine: a[a, `ntre aburii som-
nului [i discu]ii retrospective
cu Alina despre ce-am v\zut
[i ce-am f\cut zilele astea,
m-am g`ndit cum cred c\
[i-ar visa el, Organizatorul
Prietenos, s\ arate superba
lui cas\ de la poalele dealu-
lui. Cam a[a...

~ntr-o camer\ de la man-
sard\ George Onofrei [i cu
Victor Jalb\ s\ lucreze la „Su-
plimentul de cultur\“. ~i a-

sist\ Costea Vic\, agitat [i
vesel ca `ntotdeauna, sau se-
ninul R\zvan Chiru]\. Fac
revista, o termin\ [i o trimit
prin e-mail la Ia[i, la tip\rit.
Altundeva Mihaela {chiopu
face grafica unei reviste sau a
unui ziar [i mai coboar\ prin
biroul de la parter, unde Ion
Barbu cu Rolli Szedlacsek
lucreaz\ la o nou\ carte-mi-
nune. ~n buc\t\rie Emil Bru-
maru discut\ despre poezie,
femei [i scriitori cu Petre
Stoica. ~i arbitreaz\ `nfl\c\-
rat Luca Pi]u. Tot acolo Ro-
dica, sora lui Ion Barbu, or-
ganizeaz\ masa [i, eventual,
`mparte lumea `n spa]ii de
cazare. ~n curte Pedro Ne-
grescu `[i vr\je[te violonce-
lul, iar sunetele grave joac\
armonios pe l`ng\ spectatori.
Ilie Stepan [i Horia Cri[ovan
ascult\ aten]i. Ei [tiu bine
despre ce e vorba. Peste un
timp cei doi `[i iau chitarele
[i `ncep [i ei un miniconcert

`n soarele cald de dup\-a-
miaz\. Pe poart\ intr\ Ada
Milea. Se gr\be[te, dar parc\
ar sta [i ea un pic mai mult.
Are concerte, are spectacole,
dar e a[a de greu s\ pleci de
la Ion Barbu!

Mai `ncolo, coco]a]i `ntr-o
mansard\ al\turat\ sau pe
sc\rile ce duc la ea, o m`n\
de scriitori, care cu laptopu-
rile pe genunchi, care cu ca-
ietele `n m`ini, scriu de zor
opere nemuritoare. {i dac\
n-or fi nemuritoare, ce? Lu-
mea e frumoas\ [i-a[a. ~i re-
cunosc pe oamenii cu pove[ti
mici [i mijlocii – Cosmin
Manolache, pe C\lin Torsan,
pe Ciprian Voicil\...

~n buc\t\rie apare [i Nucu
Pandrea, masiv [i inepuiza-
bil, care c`nt\ din frunz\ un
swing, apoi trece repede la o
melodie popular\ moldove-
neasc\ aprig\ [i la o pies\
simfonic\. Sau, dac\ vre]i, la
imnul României (cel nou sau
cel vechi, dup\ dorin]\). Mi-
hai Barbu [i Marian Boboc
apar [i ei, cu un teanc de foi
sub bra]. Lucreaz\ la o nou\

carte despre istoria V\ii Jiu-
lui. Mai s`nt vreo trei oameni
care citesc, `ntin[i lene[ pe
b\ncile din scena de var\ din
fundul cur]ii, unde Ion Barbu
[i cu Rolli or s\ proiecteze
disear\ un slideshow cu ulti-
mul lor proiect. Poate vine [i
Maria R\ducanu, s\ c`nte cu
Nucu [i cu Pedro Negrescu.
Poate c`nt\ [i Mihaela, petri-
leanca descoperit\ de Orga-
nizatorul Prietenos.

Deocamdat\ `ns\ din curte
[i din case se `nal]\ fum de
tutun, miros de cafea [i acor-
duri de muzic\. Stepan cu
Horia Cri[ovan `ncep C`mpul
cu maci... Mama lui Ion Bar-
bu ascult\ `nc`ntat\. {i ea, ca
[i fiul, se pricep foarte bine
s\ ofere bucurie. {i-a[a trec
o zi, o lun\, un an...

Ar fi frumos! Numai c\
s`ntem cu to]ii oameni mari
[i [tim c\ nu se poate, nu-i
a[a? Avem slujbe, avem ca-
riere, avem treburi serioase!
{i oricum [tim c\ dac\ avem
vreodat\ chef vreo zi-dou\
de a[a ceva, Ion Barbu ne a[-
teapt\. Se chinuie el, face
rost de fonduri, organizeaz\,
ne prime[te... Venim un pic,
dar plec\m repede – poate cu
inima pu]in str`ns\, dar f\r\
ezitare. A[a a fost [i anul
\sta.

{i numai el r\m`ne acolo
[i ne a[teapt\ [i data viitoare.
Dac\ o s\ putem s\ venim.
C\ci avem slujbe, avem ca-
riere, avem...

Dar parc\ ne lipse[te ceva.

dosar prob\ scris\

La {coala din Sl\tioara busturile goale ale unor titani ne-au pus
pe g`nduri grele. Materia nu i-a putut cuprinde pe am`ndoi, drept
urmare P\unescu Adrian [i S\raru Dinu au avut parte de dou\
puneri distincte `n absolutul de bronz. Noi am privit admirativ [i
din reflex am pornit-o spre po[t\. S\ d\m depe[\ la Ia[i c\
marea cultur\ exist\ [i `nc\ mai sfor\ie. La po[t\ nu mergea
telegraful, dar toate rafturile erau pline cu h`rtie igienic\.

Nu [tim al]ii cum s`nt, dar Sl\tioara nu e a[a. Cu prilejul penei,
decre]eii au p\pat un pi[cot [i au aghesmuit pe l`ng\ un pepene
`ntr-o companie distins\. {coal\ de var\ S\n\tatea ]\ranului
român la casa de cultur\ Dinu S\raru din ograda funda]iei Ni[te
]\rani. Da, propozi]ia nu are predicat. Dar ce, [coala de var\
avea subiect? (C.V.)

{i eu am fost la Petrila. De-acum `nainte ich
bin ein Petrilean. Sper.

Cum visez eu c\ viseaz\ Ion Barbu



Cu obi[nuitul obicei de a
`nv\lui totul `ntr-un aer de
senza]ional, un cotidian
bucure[tean sugera recent c\
ar exista un „r\zboi pentru
patrimoniul Societ\]ii Române
de Radiodifuziune“. Subtitlul
articolului punea lucrurile `n
termeni mai rezonabili,
afirm`nd c\ tezaurul fonotecii
ar fi „pretext de ceart\ pentru
nemul]umi]i“. Nemul]umitul
pare s\ fie doar unul, fostul
director al Editurii „Casa
Radio“, iar principala acuza]ie
pe care o aduce noii conduceri
este c\ „licen]ierea produc]iei
[i a comercializ\rii“ unor
`nregistr\ri pre]ioase din
tezaurul Fonotecii ar fi
echivalent\ cu o pierdere de
oportunitate „de a pune `n
circula]ie imaginea de marc\ a
institu]iei“. Ciudat ra]ionament!

Ciudat, dar acest ra]iona-
ment explic\ `n parte de
ce, dup\ un deceniu [i ju-

m\tate de la ob]inerea indepen-
den]ei administrative, dac\ nu [i
politice a radioului public, din
Fonoteca sa nu au fost publicate
dec`t o m`n\-dou\ de discuri is-
torice [i acelea `n condi]ii discu-
tabile. Fiindc\, pentru a spune
lucrurilor pe nume, a nu acorda
licen]e de publicare [i comercia-
lizare a fost p`n\ acum o alt\
form\ de a nu se „vinde“ ]ara.
Directorul Editurii „Casa Ra-
dio“ argumenta `ntr-un s\pt\m`-
nal c\ Radioul public ar fi inves-
tit cu succes, de aproape opt
ani, `ntr-un „demers editorial
propriu“, ce s-ar fi concretizat
`ntr-o activitate editorial\ pro-
gramatic\, de „valorificare sis-
tematic\ [i coerent\ a patrimo-
niului documentar radiofonic“.
~n mod curios, nimeni nu pare
s\ `ncerce m\car s\ discute coe-
ren]a programului editorial al
c\rui ini]iator, cum figureaz\ pe
discurile de muzic\ clasic\ ale
Editurii „Casa Radio“, a fost
Drago[ {\uleanu, iar director,
Sebastian S`rc\. Nici asupra gra-
dului real de valorificare siste-
matic\ [i coerent\ a Fonotecii.

Ca un simplu amator de mu-
zic\ [i colec]ionar de discuri,
am dubiile mele `n aceast\ pri-
vin]\. Catalogul discurilor pu-
blicate din arhiva radio nu suge-
reaz\ nici o coeren]\ programa-
tic\: dimpotriv\, pare subordo-
nat unui bun plac extrem de su-
biectiv, incoerent [i, `n ce pri-
ve[te invocata imagine de marc\
a institu]iei, aproape contrapro-
ductiv. Cum nu am o imagine –
dar o are oare cineva? – a ceea
ce se mai p\streaz\ `n Fonoteca
radio, dup\ ce ea, ni se spune,
ar fi fost „periodic victima unor
sustrageri de documente“, `mi
este greu s\ spun ce ar fi fost in-
dispensabil s\ fie publicat p`n\
acum. Dar nu se poate s\ nu-]i
sar\ `n ochi absen]a unei colec-

]ii a dirijorilor ce au condus Or-
chestra Radio `n deceniile [ase-
opt, Constantin Silvestri fiind,
desigur, steaua de prim\ m\ri-
me ce ar fi adus Casei Radio a-
cea imagine de marc\ dorit\. S\
nu mai existe `n Fonotec\ dec`t
material pentru dou\ discuri,
cele publicate `n 2001, cu {tefan
[i Valentin Gheorghiu? S\ nu
mai existe nimic cu personalit\]i
a c\ror carier\ s-a desf\[urat de
la un moment dat `n Occident,
cum s`nt violonceli[tii Radu Al-
dulescu sau Vladimir Orlov? S\
nu mai existe nici o `nregistrare
de tinere]e cu violonista Silvia
Marcovici? De piani[ti nu mai
vorbesc, discul cu Silvia {er-
bescu, ap\rut `n 2004, fiind a-
bia o c\r\mid\ dintr-o catedral\
ce pare scufundat\. ~n fine, s\
nu existe oare nimic valoros `n
[i din lucr\rile compozitorilor ro-
mâni ai deceniilor precedente?

Valorificare sistematic\ [i co-
erent\ `nseamn\ [i o calitate su-
perioar\ a discului [i o distribu-
]ie interna]ional\ pe m\sur\.
Or, se poate vorbi despre respec-
tarea acestor condi]ii elementare
`n cazul produc]iilor Editurii
„Casa Radio“? Calitatea remas-
teriz\rii unor discuri, de la
Enescu p`n\ la cel al Silviei
{erbescu, a fost sub orice cri-
tic\, sco]`ndu-le din orice com-
peti]ie pe pia]a interna]ional\,
presupun`nd c\ ar fi ajuns aco-
lo. O cercetare minim\ ar fi pu-
tut stabili m\car data aproxima-
tiv\ a acestor `nregistr\ri „docu-
ment“, chiar dac\ `n opisurile
Fonotecii informa]iile lipsesc.

A[a procedeaz\ toate casele de
discuri ale unor companii radio.
Fiindc\, `nainte de a fi o datorie
„patriotic\“, editarea de discuri
este o activitate profesionist\,
presupune speciali[ti [i mijloace
tehnice adecvate. Iar dac\ nu le
ai sau dac\ pre]ul unei aseme-
nea investi]ii `]i dep\[e[te pute-
rile, solu]ia este – a[a cum e de
sperat ca noua conducere a „Publi-
ca]iilor Radio“ s\ o fi `n]eles –
s\ acorzi licen]e [i s\-]i promo-
vezi strategia prin coproduc]ii [i
parteneriate.

Exemplul care `mi este cel
mai familiar, tr\ind la Praga, `l
constituie cel al radioului ceh.
Departe de a-[i `nchide Fonote-
ca ochilor str\ini, dup\ 1989 ce-
hii au f\cut ei `n[i[i experimen-
tul, public`nd `n coproduc]ie cu
casa Multisonic o prim\ colec]ie
de `nregistr\ri istorice, Colec]ia
Prim\verii Pragheze, care ajun-
sese `n 1991 la 16 discuri. Dis-
curi oneste, apari]ii mult l\udate
`n presa de specialitate occiden-
tal\, radioul p\str`ndu-[i, firesc,
copyright-ul asupra materialu-
lui, ele nu erau totu[i la nivelul
calitativ al CD-urilor caselor pro-
fesioniste occidentale. Cehii au
`n]eles repede lec]ia [i, din 1992,
radioul a intrat `n parteneriat [i
a acordat licen]e de produc]ie
pentru `nregistr\rile din Fonote-
ca lor de aur unei companii fran-
ceze, Praga Productions. Creat\
sub auspiciile altei companii cu-
noscute, Le Chant du Monde,
distribuit\ `n toat\ lumea de
Harmonia Mundi, av`ndu-l ca di-
rector pe muzicologul cunosc\-

tor `n ale Estului Pierre-E. Bar-
bier, Praga Productions a deve-
nit `n c`]iva ani o cas\ [i o colec-
]ie de discuri de referin]\ pe plan
mondial. Cu un program coe-
rent [i bine ]intit, compania a
publicat, `ntre multe altele, o
edi]ie pre]ioas\ a `nregistr\rilor
live ale dirijorului Karel Ancerl,
o edi]ie {ostakovici sub bagheta
lui Evgheni Mravinski [i Genadi
Rojdestvenski, colec]ii David
Oistrach [i Sviatoslav Richter la
Praga.

Dup\ ani de cooperare, odat\
cu dezvoltarea know-how-ului
local, radioul ceh a decis recent
s\-[i publice singur – [i o face
impecabil – [i `nregistr\rile is-
torice din Fonotec\. Colec]ia,
sub egida companiei Radio Ser-
vis Live, din care au ap\rut pri-
mele trei discuri, se intituleaz\
Mari arti[ti la Praga [i reia, de
data aceasta `n cooperare direct\
cu Festivalul Interna]ional Pri-
m\vara la Praga, concerte din
arhiv\. ~n mod simbolic, discul
inaugural, `n 2005, l-a constituit
unul dintre ultimele concerte la
Praga, `nainte de a se exila, ale
lui Karel Ancerl, `n 1968, cu
Ma vlast, ciclul faimos al lui
Smetana. A urmat un recital al
pianistului american Garrick
Ohlsson, din 1973, iar anul a-
cesta, un recital de muzic\ de
camer\ al violonistului Henryk
Szeryng, acompaniat de Marinus
Flipse. Aici `ns\ mai nimeni nu
]ine discursuri despre demersuri
coerente [i sistematice sau tea-
ma de a `nstr\ina patrimoniul
pre]ios.
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lovitur\ de teatru arta grea
)

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

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

Oana  STOICA

SPECTACOLUL S|PT|M~NII

Se caut\ regizor!
Mare problem\ am avut c`nd am vrut s\ fac un dosar cu tinerii
regizori [i estetica lor teatral\. Unu, c\ nu s`nt prea mul]i tineri
regizori, doi, c\, din \[tia pu]ini, [i mai pu]ini au apucat s\ fac\
spectacole (ca s\ `mi dau [i eu seama de estetica respectiv\), iar din
cei care au lucrat, doar c`]iva [i-au creionat c`t de c`t o direc]ie.

A[a c\ pe lista cu regizori au z\cut c`teva zile doar cinci nume.
{i cum unul are telefonul `nchis, cel\lalt nu r\spunde, altul este
`n vacan]\ pe meleaguri civilizate, trebuie s\ m\ reorientez. {i uite-
a[a am ajuns la concluzia c\ a umbla dup\ t`n\rul regizor cu stil
[i idei e un fel de a c\uta acul `n carul cu f`n. Cu diferen]a c\ nu
e[ti sigur c\ acul exist\. Dac\ v\ `nchipui]i c\ s`nt un caz izolat,
c\ pornirea pe firul Ariadnei dup\ speran]ele regiei române[ti este
un fel de hobby de-al meu, v\ `n[ela]i amarnic.

Teatrul LUNI are aceea[i problem\, cu diferen]a c\ d\ [i bani
pe cap de regizor. El organizeaz\ `n cadrul programului Green
Hours 2006 – un spa]iu c`[tigat (co-finan]at `mpreun\ cu AFCN)
un concurs de reziden]\ pentru un t`n\r regizor ne-bucure[tean,
`ntre 15 august [i 15 septembrie. Premiul const\ `n contractarea
produc]iei unui spectacol de circa o or\, cu o distribu]ie de doi, p`n\
la patru actori, `n spa]iul clubului Green Hours, cu premiera `n a
doua jum\tate a lunii septembrie, cu un num\r de minimum [ase
reprezenta]ii p`n\ la sf`r[itul anului 2006 [i 10 `n anul urm\tor.

Concursul se adreseaz\ regizorilor absolven]i ai ultimilor cinci
ani care nu au montat spectacole `n Bucure[ti sau studen]ilor din
ultimul an. Se confer\ libertate de alegere a textului (românesc sau
de aiurea, contemporan sau adaptare contemporan\ a unui text
clasic), a distribu]iei, a modalit\]ii de „punere `n scen\“ `n limita
unor cheltuieli pentru decor, costume, recuzit\, de 1.000 lei noi.

Teatrul LUNI ofer\ c`[tig\torului cas\, mas\ [i transport, a-
dic\: chirie [i cheltuieli `ntre]inere garsonier\ `n Bucure[ti pentru
o persoan\, timp de o lun\, plata biletului de tren (dus-`ntors) pe
ruta localitate de re[edin]\ – Bucure[ti, la care se adaug\ un a-
bonament lunar RATB [i unul la metrou, cheltuieli de mas\ pen-
tru 1 persoan\, onorariu prin contract (o lun\) 1.231 RON (impo-
zabili), cheltuieli `n folosul propriu – la indica]ia rezidentului [i `n
acord cu Teatrul LUNI – (ex.: c\r]i de specialitate, reviste de pro-
fil, alte bunuri ]in`nd de meseria sa – 1.065 RON. Aplica]ia (con-
]in`nd textul ales [i caietul de regie) va fi depus\ la Marta B\nescu,
coordonatorul de programe al Green Hours [i al Teatrului LUNI
(la sediul Teatrului LUNI din Bucure[ti, Calea Victoriei 120) sau

pe email la adresa: greenhours@yahoo.com, p`n\ cel t`rziu s`m-
b\t\, 5 august 2006.

Coperta ultimului CD al companiei Radioului ceh, seria „Mari Arti[ti la Praga“,
`n cooperare cu Festivalul Prim\verii Pragheze

Marius Manole (foto), Maria Buz\, Antoaneta Cojocaru [i
Tania Popa `n St\ s\ plou\ la Teatrul Luni

Jocul de-a fonoteca radio



Superman e din copil\ria mea [i
apar]ine aceleia[i familii cu:
Omul-Pum\, Comoara din La-
cul de Argint, Omul-P\ianjen,
Piedone, BD `n alert\, R\zboiul
stelelor, C\l\uza Pan\-Alb\,
serialul Tineri `n lupt\; Flori-
fete-filme...; Joe Dassin; Z`ne-
le [i zmeii (eu eram, strategic,
Z`na Vegeta]iei, a doua dup\
Z`na Z`nelor – alias Mihaela
Armenean, care era cu patru ani
mai mare ca mine); Casa mea
cu Angela Similea; c\]\r\rile
`n teiul lui Romeo, `n care ne
imaginam c\ s`ntem `ntr-o nav\
spa]ial\; Nou\ ]igle; regina
nop]ii din gr\din\, eu dormind
cu geamul deschis; C\lin Giur-
giu din Cluj, mai mare, de care
noi, fetele de pe strad\, ne
`ndr\gostiser\m [i despre care
credeam c\ e bucure[tean pen-
tru c\ „f\cea talente“; dulcea]a
pe care o f\ceam din trandafirii
din gr\din\, `n cutiu]e de medi-
camente [i cu lop\]ele de `n-
ghe]at\; albina `nf\[urat\ `n
p`nz\ de p\ianjen pe care am
stat juma’ de or\ s-o eliberez [i
cu care vorbeam s\ fie cuminte
[i s\ nu m\-n]epe; papala[ca pe
care o f\ceam din noroi [i cum
ie[eam descul]i prin b\l]ile de
pe strad\, c`nd ploua; Omul cu
Sacul, despre care se spunea c\
e „poc\it“ [i c\ fur\ copii ca s\

le ia s`ngele, din cauza c\ruia
m-am l\sat de atletism `n clasa a
patra (nimeni nu l-a v\zut). E-
ram to]i fani Superman.

B\ie]ii se identificau cu el
pentru c\ doreau [i ei s\ vad\
prin haine chilo]eii roz ai fete-
lor. Fetele erau seduse de
„zborul Luceaf\rului“ [i de la-
tura romantic\ a filmului, po-
vestea de dragoste liber\ care
f\cea ca, orice problem\ avea
Lois, Superman s\ fie pe faz\.
Superman era [i e bun la casa
omului. Se `nfund\ chiuveta, vi-
ne asteroidul, plou\ `n balcon, e
sear\ [i nu vine ma[ina, se iau
]iganii de mine, am gre[it nu-
an]a la p\r, e r\zboi `n Orientul
Mijlociu – ce nu poate rezolva
Superman? Pe deasupra, are ae-
rul \la de b\iat cuminte cu p\rul
lins [i c\rare pe-o parte, genul
care inspir\ `ncredere, nu vor-
be[te porcos [i nu te `ntrerupe
`n mijlocul frazei [i e [i aproape
de ne`nvins – nu g\se[ti cripto-
nit\ pe toate drumurile ca s\-l
distrugi, nu? ~n plus, dup\ ce te
rezolv\, pleac\ [i te las\ `n pace.
Me[terul casei. Mai tare ca Mr.
Proper.

Mult  zbor

Superman revine cu toate aceste
calit\]i. Locul regretatului Chris-
topher Reeve a fost luat de t`-

n\rul Brandon Routh (n\scut la
un an dup\ ce a ie[it Super-
man-ul lui Donner), care sea-
m\n\ foarte bine cu Reeve [i ca-
re inspir\ aceea[i siguran]\. Re-
gizorul Bryan Singer introduce
mai mult „zbor“ [i mai mult
spa]iu cosmic – lucru care, dac\
nu m\-n[el, nu era `n at`ta can-
titate [i `n filmul lui Richard
Donner din 1978. Chiar te g`n-
de[ti c\ Singer face `n debutul
filmului ni[te reveren]e destul
de vizibile – E.T., ~nt`lnire de
gradul III, chiar [i Semne. Sin-
ger e n\scut `n 1965, deci [i el
era pici c`nd a v\zut Superman.
Era normal s\ fac\ un film nu
extrem de departe de cel care l-a
`nnebunit odinioar\. Chestia e
c\, dorind s\ intre `n atmosfera
acelor ani, el nu d\ chix ca, de
pild\, Martin Campbell `n Le-
genda lui Zorro (2005), unde
totul e fals de la `nceput p`n\ la
sf`r[it. V\z`nd azi Superman re-

vine, m-am g`ndit c\ poate,
l\s`nd la o parte incon[tient-
ul colectiv, [i de la zborul
Supermanului s`nt mai
numeroase visele ̀ n care
zbori cu pumnii `na-
inte, pe deasupra
c`mpului sau pe
strad\ [i po]i
c`rmi. (A[a
cum, de la
at`tea filme
de r\zboi,
visam
c`nd
eram
mici c\
s`ntem pe front [i c\
ne `mpu[c\ nem]ii.) Singer
folose[te ultimele realiz\ri tehni-
ce, „care nu existau nici chiar
acum doi ani“, zice el, dar face
un film clasic.

Mie `mi place a[a. E ca [i
cum ai inventa un nou tip de
sticl\ verde, dar ai pune `n bor-
cane acela[i fel de maionez\.

Juliette Lewis este cunoscut\ mai degrab\ ca
actri]\ de film. ~n ultimul timp, cinematografia
pare s\ fi trecut `ns\ `n plan secund,
principalul punct de atrac]ie pentru public
devenind, `n ceea ce o prive[te, cariera
muzical\. Diferen]a fa]\ de alte vedete care
au o pasiune (muzical\ sau nu) a f\cut-o [i
faptul c\ a lucrat cu Linda Perry pentru
lansarea proiectului Juliette and The Licks.

Linda Perry a fost solista grupului Four Non
Blondes, dar `n ultimii ani s-a impus `n lu-
mea muzicii ca persoana care a avut un rol
decisiv `n schimbarea imaginii unor inter-
prete precum Pink sau Christina Aguilera.
Merit\ pomenite `nc\ dou\ nume de c`n-
t\re]e care au folosit sfaturile [i muzica Lin-
dei Perry: Gwen Stefani [i Courtney Love.
La cea pe care presa muzical\ a numit-o
„marea preoteas\ a muzicii pop“ a apelat [i
Juliette Lewis `n 2003, atunci c`nd a pus ba-
zele proiectului Juliette Lewis and The Licks.
„A[ vrea ca muzica noastr\ s\ fie un anti-
dot pentru `ndoiala, apatia [i teama care se
r\sp`ndesc `n societatea de azi“, declara Le-
wis atunci c`nd `[i lansa trupa.

Dincolo de colaborarea cu Perry, Lewis
a implicat `n proiectul ei muzicieni ce au
sus]inut din plin izbucnirile de energie pe
care vedeta din Natural Born Killers le do-

rea pe scen\. Chitari[tii Todd Morse [i Kem-
ble Walters, basistul Jason Womack [i bate-
ristul Jason Morris au f\cut ca spectacolele
pe care Juliette and The Licks le-au sus]inut
s\ fie comparate cu apari]ii legendare ale lui
Iggy [i The Stooges sau Van Halen.

Celebritatea solistei a atras aten]ia criti-
cilor muzicali `nc\ de la debutul proiectului,
astfel `nc`t, `n octombrie 2004, c`nd Juliette
and The Licks au lansat un prim EP, presa
american\ cuno[tea deja toate am\nuntele
legate de definirea personalit\]ii muzicale a
noii trupe. E.P.-ul Like A Bolt Of Lightning
a impus imediat noua voce, care nu suna de-
loc original, `ns\ impresiona de la primele
interven]ii. Recunosc`nd influen]e din muzi-
ca celor de la Talking Heads sau a lui Patti
Smith, dar [i de la The Pretenders, Juliette
and The Licks anun]au `nc\ din textul de
prezentare de pe site-ul oficial c\ `[i propun
s\ revolu]ioneze lumea rock-ului comercial.

~n afar\ de Linda Perry, Lewis a mai co-
laborat pentru piesele trupei sale cu Lyle
Workman, un compozitor cunoscut pentru
piesele semnate pe albumele celebrilor Beck
sau Frank Black (unul dintre fondatorii gru-
pului Pixies).

„Nu pot s\ explic. ~mi place publicul, `mi
place s\ comunic cu oamenii din sal\. ~mi
place s\ m\ eliberez de energie [i fac asta

din plin“, a `ncercat Lewis s\ l\mureasc\ a-
pari]iile sale furtunoase pe scen\.

{i tocmai acest lucru diferen]iaz\ com-
plet trupa despre care vorbim de orice alt\
`ntreprindere muzical\: cu toate lec]iile f\-
cute, Juliette & The Licks par c\ `[i pierd
controlul `n fiecare pies\ pe care o interpre-
teaz\: „E vorba numai despre ceea ce ne
preseaz\. E vorba numai despre tensiune sexu-
al\, politic\ [i social\“, spune Lewis.
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Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Juliette and The Licks: re]eta care
trebuie s\ scape de sub control

Superman revine/
Superman Returns,
2006

regia Bryan Singer. cu:
Brandon Routh, Kate
Bosworth, James Mar-

sden, Frank Langel-
la, Eve Marie

Saint, Par-
ker Posey
[i Kevin
Spacey

M\ crezi c\ Superman `l bate pe Omul-Paianjen?

Vreau ca „`n perspectiva ader\rii la Uniunea European\“ sau `n
oricare alt\ perspectiv\ pe care ne-o rezerv\ viitorul, unele lucruri
s\ r\m`n\ neschimbate: lo]iunea de fa]\ Lara, ceafa de porc la
gr\tar, Superman, micii. Maioneza româneasc\, a[a cum se mai
f\cea p`n\ prin ’96 (`n borcane verzi), am pierdut-o pentru vecie.



A doua edi]ie a concursului de debut

„Ioan Petru Culianu“ pentru c\r]i de studii

[i eseuri organizat de Editura Polirom se

va desf\[ura `n perioada mai-octombrie

2006. Lucr\rile prezentate trebuie s\ se

`nscrie `n domeniile istoria religiilor, studii

culturale, mentalit\]i, antropologie. Pot par-

ticipa [i manuscrise din alte domenii pre-

cum [tiin]e socio-umane (psihologie, socio-

logie, istorie, [tiin]e politice, studii de gen,

asisten]\ social\), comunicare, rela]ii pu-

blice, studii media.

Valoarea premiului este de 1.000 de

euro, lucr\rile premiate urm`nd a fi publi-

cate de Editura Polirom. S`nt acceptate `n

concurs [i manuscrise ale autorilor care

au participat cu materiale `n volume colec-

tive deja publicate.

Manuscrisele vor fi expediate `n plic,

f\r\ semn\tur\ [i prefa]ate de un motto,

pe adresa editurii din Ia[i, B-dul Carol nr.

4, C.P. 266, `n format electronic [i print

(ambele obligatorii). ~n plic separat, con-

curen]ii s`nt ruga]i s\ introduc\ acela[i

motto, precum [i un CV al autorului. Am-

bele plicuri vor purta men]iunea: „Pentru

concursul Ioan Petru Culianu“. Manuscri-

sele nu se `napoiaz\.

~n anul 2006 vor fi luate `n considera]ie
manuscrisele sosite `n perioada 15 mai-1
noiembrie a.c. Este de preferat ca manus-
crisele s\ con]in\ `ntre 200 [i 300 de pa-
gini a c`te 2.000 de semne. Manuscrisele
vor fi examinate de un juriu cu aceea[i
componen]\ ca la prima edi]ie (Dan Pe-
trescu, Liviu Antonesei, Tereza Culianu Pe-
trescu, Silviu Lupescu, `n func]ie de ma-
nuscrisele primite urm`nd a fi inclu[i [i spe-
ciali[ti din domeniul respectiv).

Laurea]ii primii edi]ii au fost Adela To-
plean (premiul I, pentru volumul Pragul [i
neantul), Gabriel Troc (Postmodernismul ̀ n
antropologia cultural\) [i Liviu Borda[ (Iter
in Indiam) ale c\ror volume au ap\rut re-
cent la Editura Polirom.

Cristi  NEAGOE  (cristineagoe@gmail.com)

SCARA  DE  BLOG
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The Default Fashion
Prima oar\ m-am `nt`lnit cu Viermu `n Timi[oara. Nu puteai s\
nu-l vezi, dec`t dac\ st\teai tot timpul cu ochii `n caldar`m, ceea
ce e destul de greu `ntr-un ora[ ca Timi[oara. Nu era numai pe
ziduri. ~l g\seai `n lifturi, pe vederi po[tale, pe acoperi[uri, `n ca-
sele oamenilor, pe co[uri de gunoi, pe mese, prin autobuze, pe
hainele cunoscu]ilor t\i. O invazie de Viermi nedumeri]i. O vier-
muial\. Plin de ei, [i to]i se mirau de c`te ceva. ~n Cluj, Viermu era
cunoscut drept {m`r]`p. Se pare c\ acesta ar fi fost numele ini]ial,
dat de `nsu[i creatorul s\u, `ns\ la un moment dat, `n Timi[oara,
o feti]\ de patru ani ar fi intervenit [i-ar fi zis: „Uite-l pe Viermu!?“.
Astfel c\ botezul oficial s-a efectuat a doua oar\, spre renun]area
la construc]ii lingvistice complicate, inovativ-copil\re[ti. Numire [i
necesitate. Branding eficient. Viermu.

Deci Viermu se mir\. De care lucruri se mir\? De toate. De ce
lucruri se mir\? De oriceva. Cum se mir\? Oricumnu[tiu.

~n Ia[i `nc\ nu a ap\rut [i nici nu cred s\-l vede]i prea cur`nd,
`ns\ [i-a scos capul din gaur\ pe la Bucure[ti. Unul u[or de v`nat
e cel de pe sc\ri, cum urci la Motoare. St\ deasupra unui calori-
fer, preg\tit s\ cad\ imediat `napoi `ntre elemen]i dac\ cineva l-ar
l\muri odat\ uad\fac ce se `nt`mpl\ cu toat\ lumea asta care
urc\ pe sc\ri, `nspre Motoare. Ce-i cu ei, b\? Ce tripuri faine au?

Cumva, Viermu iese din Irlo, e o prezen]\ constant\ [i ubicu\
a lui Irlo `n mai toate locurile care l-au invitat s\ deseneze. Na,
v-a]i prins c\ Irlo e creatorul lui Viermu [i a altor c`teva persona-
je, de data asta umane, care povestesc despre ce se petrece fix
atunci. Pentru mai `ncolo.

Irlo [i-a f\cut de vreo trei zile blog. The Default Fashion. Punct
blogspot punct com. Exist\ aici o cutie, sec]ionat\ transversal,
care are desenat `n ea un personaj pe tricoul c\ruia scrie „de-
pendent de oameni“. Personajul e separat cumva de exterior
prin cei trei pere]i ai cutiei, care au mai r\mas. ~n alt\ postare, o
cutie dezlipit\ [i `ntins\ g\zduie[te acela[i personaj, lungit [i
relaxat. Are loc, de data asta, s\-[i bage [i m`inile `n buzunar.

Altundeva, dup\ fixa]ia de c`teva zile asupra unei icoane, a a-
p\rut pe-o u[\ „irlo religion“, un sf`nt bizantin cu tricou Adidas
chinezesc.

Blogul amestec\ imagini din mai multe zone, pe tipuri diferite
de suport, travers`nd mai multe medii (strada, camera, h`rtia, car-
tonul, tricoul, piciorul `n ghips, pielea de om). Uneori `[i creeaz\
propriul decor [i propriul cadru. Refuz\ limit\rile evidente. De-
fault Fashion, o manier\ aproape primitiv\, alegere asumat\ a
unui optimism oldschool, la limita inocen]ei. Nu un default la mo-
dul peiorativ, pretinde Irlo. Constatativ (asta zice Nico – despre
ea o s\ afla]i alt\ dat\). Canvia]\, cum ar veni.

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Concursul „Ioan Petru Culianu“, edi]ia a II-a

special

Vito Acconci, Conversie, cadre din film, 1970

Anul 1968 a marcat o schimbare
a situa]iei artei. Evenimentele
politice care s-au desf\[urat `n
acel an, de la manifesta]iile din
Statele Unite `mpotriva
r\zboiului din Vietnam p`n\ la
revolta studen]easc\ de la
Paris, au creat o presiune
resim]it\ [i `n sfera cultural\
prin critica vehement\ a
institu]iilor [i a `ntregului sistem
de valori pe care se baza
„establishment“-ul cultural.

~n acei ani arta `[i redefinea sen-
surile [i func]iile `n societate, iar
arti[tii au `nceput s\ scrie texte
programatice [i revolu]ionare `n
care, scurtcircuit`nd rolul de me-
diator al criticului de art\, ata-
cau galeria ca o institu]ie comer-
cial\. Totodat\, arti[tii erau `n-
curaja]i `n c\ut\rile lor persona-
le, care nu mai aveau nici o le-
g\tur\ cu acceptarea de c\tre
public, prin filtrul sistemului ga-
leriilor [i al criticii de art\.

Simbol comercial, obiectul
de art\ a devenit neinteresant
pentru arti[tii conceptuali, care
puneau `n prim-plan ideea [i
procesul artistic.

~n acest context, performan-
ce-ul, fiind o form\ de art\ tem-
poral\ f\r\ obiectualitate, care
tr\ie[te `n viitor doar prin docu-
menta]ia fotografic\, filmic\ sau
sonor\, a devenit extrem de po-
pular printre arti[ti. Din punct
de vedere conceptual, el implica
`n primul r`nd experimentarea
timpului [i spa]iului [i mult mai
pu]in reprezentarea `n forme o-
biectuale. Corpul uman a deve-
nit astfel cel mai direct mediu
de expresie, `n aceea[i perioad\
de la `nceputul anilor ’70 defi-
nindu-se [i termenul de „body
art“/ „art\ corporal\“, care a
fost interpretat de arti[ti [i cri-
tici `ntr-o multitudine de feluri,
de la crearea de forme sculptu-
rale umane p`n\ la dezvoltarea

unui nou vocabular coregrafic
pentru mi[carea corpului `n
spa]iu.

Camera  de  filmat
a  `nlocuit  publicul

Multe dintre ac]iunile arti[tilor
nu au mai avut loc `ntr-un spa]iu
public, ci `n cel privat-intim al
atelierului, unde procesul artis-
tic devenise chiar lucrarea de
art\. Camerele de filmat [i ceva
mai t`rziu cele video au `nlocuit
publicul, iar arti[tii [i le-au asu-
mat ca partenerii lor de dialog
artistic. Americanul Vito Acconci
a fost printre primii care [i-au
folosit corpul ca un suport pen-
tru poezie. El `nsu[i declara c\
a `nlocuit clasica pagin\ alb\ cu
corpul s\u, martor [i motor al
poeticii sale. Pentru a-[i expri-
ma poezia corpului, Acconci [i-a
definit no]iunea de „power field“/
„c`mp de putere“, spa]iu care
sugera prezen]a sa personal\ [i
`n care erau posibile interac]iuni
cu publicul.

Artistul s-a folosit de camera
de filmat pentru a sonda intros-
pectiv lumea sa interioar\, prin
recit\ri de texte simbolice [i ati-
tudini neobi[nuite ale corpului
s\u. ~n piesa Conversion / Con-
versie din 1970, el [i-a `nregis-
trat pe pelicul\ ac]iunea de a-[i
anula masculinitatea prin arde-
rea p\rului de pe corp [i prin as-
cunderea organului sexual `ntre
picioare. Performance-urile sale
filmate arat\ [i faptul c\ noul in-
terlocutor discret, camera de fil-
mat, poate sus]ine un discurs le-
gat de spa]iul privat al artistului,
fapt `nc\ nefolosit p`n\ atunci.

Ca [i al]i arti[ti din genera]ia
sa, precum Bruce Naumann sau
Dennis Oppenheim, Vito Accon-
ci ne-a l\sat o serie de filme ex-
perimentale care au extins con-
ceptul de intimitate [i au adus `n
prim-plan procesul ca scop final
artistic.

Corpul ca o pagin\ alb\
pentru scris poezii
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Emilia Chiscop
1. Pentru felul cum `[i constru-
ie[te romanele [i cum reu[e[te
s\ fie mereu surprinz\tor, scri-
ind aici din perspectiva unui
personaj, mai `ncolo din per-

spectiva celuilalt, oferindu-ne `n
aceea[i carte [i proz\ epistolar\,
[i pagini de jurnal, [i teatru, [i
scenariu de film.

2. Pentru c\ a scris G`nduri as-
cunse, una dintre cele mai fru-
moase c\r]i ̀ n topul lecturilor per-

sonale ale ultimilor ani.

3. Pentru titlul pe
c`t de simplu,

aa pe at`t de

tulbur\tor pe care l-a dat
unui capitol din romanul
C`t s\-ntindem coarda.
Capitolul se cheam\ „Cum
s-au descurcat cu iubirea
[i cu moartea“.

4. Pentru felul inspirat
`n care a transformat
mediul academic brita-
nic `n surs\ de subiecte pentru
literatur\. M\ `ntreb de ce pro-
zatorii români cadre universi-
tare se simt mai atra[i de lumea
g\[tilor de cartier [i a promis-
cuit\]ii dec`t de via]a universi-
tar\. La c`te jocuri de culise, i]e
`nc`lcite, rela]ii subterane, iubiri
adulterine se `nt`lnesc `n univer-
sit\]ile noastre, Lodge ar fi scris
nu doar trilogia Ce mic\-i lu-
mea, Meserie [i Schimb de dame,
ci o `ntreag\ colec]ie.

5. Pentru c\ `mi place nu doar
scrisul, ci [i chipul lui David
Lodge, [i pentru c\ `mi plac scri-
itorii care seam\n\ leit cu c\r]ile
pe care le scriu.

6. Pentru c\ a scris romanul
Terapia, `n care reu[e[te

genial s\ scrie despre i-
ronia de a afla c\ ai

fost fericit dup\ ce
clipa aceea deja

s-a scurs.

S\pt\m`na aceasta, noi, cei de la „Suplimentul de cultur\“ nu ne-am putut ab]ine s\ nu sond\m, `n buna
tradi]ie a `ncheierii identific\rii celor mai iubi]i dintre români, echipa redac]ional\ despre vedetele ei
culturale secrete, pasionale, netraduse [i de aceast\ dat\ universale, trimise din Germania `n plin\ se-
siune, de la Bucure[ti `n speran]a de noi planuri editoriale, insinuate `n c`teva discu]ii scurte `ntre Ia[i [i
Spania. Cei care nu s`nt totu[i prezen]i, `ns\ mi-au [optit c\ ar fi vrut s\ fie, v\ recomand\:

V\ r\m`ne s\ alege]i c`te ceva pentru fiecare sear\ de lectur\. {i s\ v\ g\si]i vedeta cultural\ personal\.
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Un  ne[tiut,  visat,  interzis  [i  c`ntat
Luiza Vasiliu
Vedeta mea nu e vedet\, dac\ nu e, m\car pu]in, [i erou. Iar
cel mai mare erou cultural din toate timpurile e, pentru mine,
domnul Villon. Pentru c\ a fost ho], vagabond, mare degust\tor
de vinuri [i Marioane, pentru c\ e printre pu]inii scriitori din
lumea asta pe care mi-ar fi fost cam fric\ s\-i `nt`lnesc. S-a
b\tut, a umblat cu to]i borfa[ii [i toate, m\ scuza]i, curvele, era
c`t pe ce s\ fie sp`nzurat, ba ar fi avut cic\ treab\ [i cu coquil-
larzii. Nu e ca orice scriitor care st\ cuminte acas\ s\-[i scrie
Marea Oper\, care d\ interviuri [i autografe [i apare `n fo-
tografii artistice. E altfel, ne[tiut, visat, interzis, c`ntat de
Brassens sau de Ferré, jucat cam prost prin filme, dar `ntot-
deauna cu mine, purt`ndu-m\ din carte-n carte cam `n salturi,
pentru c\ lui nu i-a pl\cut `n mod special literatura – Sorbona
pe-atunci era `ngrozitor de dogmatic\ – [i dac\ a scris, n-a
f\cut-o cu g`nduri de m\rire. Pe la 1463 a disp\rut f\r\ urm\
din Paris, nimeni nu mai [tie nimic de el. Numai eu mai
primesc din c`nd `n c`nd c`te-o veste de departe, scris\ pe o e-
tichet\ de coniac str\vechi, pentru c\ el, [i numai el, e eroul [i
vedeta mea cultural\.

Lunar Park, cel mai recent roman tradus `n române[te al lui
Bret Easton Ellis, a intrat `n libr\rii s\pt\m`na aceasta

Bogdan Alexandru St\nescu
Alasdair Gray face parte din specia aceea
ciudat\ de vedete (identificabil\ `n toa-
te zonele vedetismului) care se remarc\
tocmai prin lipsa oric\rei implic\ri `n a-
firmarea propriei imagini. Practic, pentru
publicul larg (c`t de larg poate fi acela),
Alasdair Gray echivaleaz\ cu o singur\
produc]ie: Lanark. O via]\ `n patru c\r]i.
Un op imens, ̀ n care Gray a vrut s\ spun\
tot [i, dup\ p\rerea multora, chiar a
reu[it. Comparat cu Joyce, Musil, Kafka,
Dante, Lewis Carroll [i al]i grei din
bran[\, Gray n-a mai reu[it s\ dea, de

atunci (1981), dec`t vreo dou\ volume
de proz\ scurt\ (ni[te bijuterii [i acelea,
`ntr-adev\r, `ns\ pentru unii miniatura
oscileaz\ `ntre futil [i... futil). Unul din-
tre ele a fost tradus mai demult [i la noi,
`ns\ m\re]ul traduc\tor a reu[it s\ echi-
valeze titlul Leda and the Swan prin su-
perbul Leda [i Swan.

C`t despre Lanark, e predat `n facul-
t\]i, pe la limbi str\ine, e considerat o ca-
podoper\ a postmodernismului, citit pe
sub mese, recomandat, ferfeni]it, jumu-
lit, fasciculat... dar deocamdat\ netra-
dus.

s\ v\ apuca]i de Richard Brautigan [i Simona Popescu (Constantin Vic\)
s\ l\sa]i prostiile `n a[teptarea memoriilor Andreei Marin (Victor Jalb\)
s\-l reciti]i pe Caragiale (anonim)
s\ nu mai visa]i americ\ne[te cu Bret Easton Ellis, s\ v\ deda]i la poezie de Emil Brumaru
[i {erban Foar]\, pe acela[i plan (George Onofrei)
pe Emil Brumaru nu l-am `ntrebat, dar cred c\ v-ar fi spus Cehov
s\ nu v\ formaliza]i [i s\ deschide]i ochii pentru Ion Barbu (Anca Baraboi)

Vedeta ta cultural\

6 motive pentru care `l
ador pe David Lodge

Parcul de
distrac]ii
S\pt\m`na trecut\ am fost

`ntr-un parc de distrac]ii [i

m-am dat [i eu `ntr-o chestie

pe care am v\zut-o `ntr-un

documentar de la BBC de-

spre adrenalin\ [i senza]ii

tari: un fel de lift p\tr\]os

care te arunc\ cu for]\ `n sus

[i dup-aia coboar\ cu vitez\

foarte mare (timp `n care tu

stai pe scaun, admiri prive-

li[tea [i ]ipi). La `nceput a

fost amuzant, dup-aia m-am

plictisit [i a[teptam s\ se

opreasc\. C`teva zile mai

t`rziu, am stat pe bacheta din

spate a unei ma[ini care

f\cea autocorso – era, adic\,

un convoi de ma[ini cu

steaguri, claxoane, [i oameni

care se bucurau de victoria

Germaniei (la fotbal). {i tot

s\pt\m`na trecut\ n-am mai

avut timp s\ citesc nimic.

A[a c\ m-am `ntrebat dac\

literatura poate s\ fac\ la fel

ca liftul din parcul de

distrac]ii sau la fel ca ma[i-

nile din autocorso: poate s\

te propulseze p`n\ `n v`rf [i

apoi s\ te arunce la p\m`nt,

poate s\ te fac\ s\ ]ipi sau

s\ te bucuri p`n\ nu mai

po]i? Am intrat, cum `mi

place mie de obicei s\ fac,

`ntr-o problem\ f\r\ solu]ie.

Pentru c\, pe de o parte, [tiu

foarte bine c\ exist\ c\r]i

care pot porni r\zboaie [i, de

cealalt\ parte, mai [tiu c\

oricum literatura cea mai

bun\ [i cea mai de neuitat

trebuie s\ te zguduie pu]in,

oric`t de tandr\ ar fi la prima

vedere – altfel, n-are nici un

sens. Am pl`ns de s-a cl\-

tinat lumea c`nd am ajuns la

finalul lui Robin Hood al lui

Dumas (murea, puteam s\

r\m`n de piatr\?) [i c`nd s-a

`ncheiat Ciuma lui Camus

(nici acum nu pot s\-mi ex-

plic de ce) [i am r\mas

foarte frustrat\ dup\ ce am

terminat Testamentul francez

al lui Makine. La polul opus

s`nt c\r]ile pe care-mi pare

r\u c\ le-am citit, pentru c\

mi-am pierdut vremea degea-

ba. Deci literatura poate fi ca

toate nebuniile din parcul de

distrac]ii (ca lan]urile,

trenule]ul groazei, cerul cu

stele artificiale, uria[ii din

cauciuc care dau din m`n\ [i

aparatele `n care bagi fise ca

s\ prinzi juc\rii ce-]i scap\

printre ghearele de fier. Plus

vata de zah\r [i merele trase

`n ciocolat\), f\r\ s\ fie,

neap\rat, o distrac]ie.

O via]\ `n patru c\r]i

Pagin\ realizat\
de Ana-Maria Onisei


