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Centrul de Studii [i Cercet\ri `n Domeniul Culturii continu\ 
seria „dezv\luirilor“cu un nou capitol al studiului „Ecologia
cultural\ româneasc\. Ce avem [i ce ne trebuie?“.
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CINE ADUCE
MINISTERUL CULTURII
~N ZILELE NOASTRE?
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Chitaristul [i zidarul
Dumitru Ungureanu

~n vara lui 1985 trebuia s\
tencuiesc zidurile casei, ridicate cu
vreo 2-3 ani `nainte. Pe cine s\ fi
g\sit mai potrivit pentru treaba asta
dec`t pe nea Gogu, v\rul lui tata?...
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ROCKIN’ BY
MYSELF

Trei r\spunsuri 
de la scriitorul
Stelian }urlea

Consemnate de Bogdan Romaniuc

„S`nt sigur c\ unii o vor considera mai
degrab\ chick lit (literatur\ pentru
puicu]e), dar nu e o ru[ine, [i asta tot
literatur\ este, dac\ e[ti sincer c`nd o
scrii“, crede autorul despre receptarea
celui mai nou volum al s\u, Arunc-o pe
sor\-mea din tren!, ap\rut de cur`nd la
Editura Cartea Româneasc\.
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ARTISTUL PLASTIC IE{EAN FELIX AFTENE:

Vizibilitatea artistului ]ine
de puterea de adaptare

Numele lui Felix Aftene a fost legat `n
ultima perioad\ de mai multe proiecte
pentru spa]iul public. A `nceput `n anii ‘90
cu o lucrare pentru sediul Finan]elor Publice
Ia[i [i a „ie[it `n strad\“, de cur`nd, cu
„Capsula timpului“, iar `n scurt timp vor
`ncepe lucr\rile, `n Parcul Copou, la „Zidul
personalit\]ilor“.

» „Vizibilitatea artistului `n momentul de fa]\ nu cred
c\ ]ine neap\rat de prezen]a lui `n galerii, ci [i de
puterea lui de adaptare la ceea ce `nseamn\ omul
contemporan, care nu mai are timp de intrat `n
spa]ii, pentru c\ este tot timpul `n vitez\. De aceea
trebuie s\ fii prezent pe net, trebuie s\ ai cataloage
pe care s\ le `mpr\[tii `n st`nga [i-n dreapta.“
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Milionari cu contul
plin de amintiri

Iulia Blaga

Succesul neb\nuit al lui Slumdog
Millionaire (care intr\ pe 13 martie [i pe
ecranele noastre, sub titlul Vagabondul
milionar) se datoreaz\ unei singure idei.
Aceea c\ nu [colile, patalamalele [i banii
te fac bogat, ci experien]a de via]\.
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Radu Pavel Gheo: „Pe pielea individual\ relativismul se
transform\ mereu `ntr-un dogmatism intransigent, aproape
tiranic. Lumea deschis\ [i democratic\ e de fapt o lume a
micilor tiranii individuale ori de grupule]“.

RELATIVISMUL

editorial
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&TEO GHEO

Radu Pavel Gheo

Din  c`nd  `n  c`nd  mai  citesc  sau  mai  aud
opinii  despre  epoca  `n  care  tr\im,  iar  unul
din  cuvintele  cel  mai  des  `nt`lnite  este
„relativism”. Tr\im `ntr-o epoc\ relativist\,
`n care toate sistemele ordonatoare s`nt
puse la `ndoial\, „marile nara]iuni” s`nt
manipulatoare, nu mai avem certitudini [i
totul este supus negocierii culturale sau
sociale. Nu exist\ „superior” [i „inferior”,
ci „diferit”. Totul e totuna [i otova, iar ce e
diferit e bun fiindc\ e diferit, ba chiar e
identic fiindc\ e diferit. Adev\rul e de mai
multe feluri. Lumea postmodern\, demo-
cratic\, deschis\ [i globalizat\, e un sistem
ambiguu de posibilit\]i diverse, `n care
putem avea cu to]ii dreptate `n felul nostru
[i putem accepta [i dreptatea celorlal]i,
fiindc\ anything goes, totul merge.

Ei, da, probabil c\ `n lumea
considera]iilor teoretice a[a se deruleaz\
filmul realit\]ii. Atunci c`nd prive[ti
lucrurile de undeva de sus, poate c\ vezi
un asemenea amestec de opinii,
convingeri [i idei diverse [i ]i se pare c\,
`ntr-adev\r, orice e valabil [i totul e relativ.
~ns\ c`nd cobori la nivel microsocial,

lucrurile se schimb\. Pe pielea individual\
relativismul se transform\ mereu `ntr-un
dogmatism intransigent, aproape tiranic.
Lumea deschis\ [i democratic\ e de fapt o
lume a micilor tiranii individuale ori de
grupule].

Hai s\ lu\m un exemplu, fiindc\ e mai
bun dec`t o sut\ de pagini de teorie. Dup\
ce Alina [i cu mine ne-am `ntors din
Statele Unite, renun]`nd s\ ne stabilim
acolo, am publicat volumul Adio, adio,
patria mea, cu ` din i, cu â din a. Drept
urmare, am intrat `n polemici cu tot felul
de oameni. Cu unii chiar `n conflict acut.
Am `ncercat noi s\ explic\m c\ Statele
Unite s`nt un loc bun, o ]ar\ democratic\,
probabil cea mai democratic\ din lume,
dar, ca orice ]ar\ din lume, are [i ea
p\catele ei. Sau, fie, lucruri care nou\ nu
ne pl\ceau [i f\ceau ca locul acela s\ nu ni
se potriveasc\. Nou\. Altora da, sigur,
fiindc\ nu to]i oamenii s`nt la fel...

Degeaba. ~n ochii acelor oameni noi
tr\daser\m t\r`mul f\g\duin]ei [i ne
al\turaser\m denigratorilor lui. Oric`te
argumente am etalat, nu i-am clintit nici
un strop din convingerea lor. Discu]iile
despre subiectivitatea percep]iei
individuale [i despre dreptul fiec\ruia de a

alege n-au avut nici un efect.
Pe de alt\ parte aici, `n ]ar\, ne-am

trezit felicita]i de o mul]ime de oameni,
care ne apreciau fie pentru c\ am avut
curajul s\ critic\m p\catele acelei
supraputeri imperialiste [i tiranice, care
calc\ `n picioare drepturile cet\]ene[ti, fie
pentru c\ ne iubim at`t de tare patria, `nc`t
am dat confortul material oferit de
capitalism pentru un trai modest, dar plin
de c\ldur\ uman\, printre cei de un neam
cu noi.

Cum n-aveam de lucru, am `ncercat s\
spunem c\ nu-i a[a, c\ de fapt Statele
Unite numai imperialiste [i tiranice nu se
pot numi. Nici bun\starea capitalist\ nu ni
s-a p\rut tocmai bun\stare. {i nu murim
s\ tr\im printre cei de un neam cu noi. E
adev\rat, nu m\ v\d tr\ind altundeva
dec`t `n Europa – Europa Central\ –, dar
retorica na]ionalist\ nu m-a prins
niciodat\.

A[a c\ p`n\ la urm\ n-am reu[it dec`t
s\-i sup\r\m pe bie]ii oameni. Pe to]i.
Convingerile le-au r\mas neschimbate.
Fiecare dintre ei e `n continuare sigur c\
are dreptate. Ap\r\torii Americii cred c\
volumul sus-amintit s-a n\scut din r\utate.
C\ e un fel de justificare pentru ratarea
imigr\rii [i c\ Statele Unite s`nt locul cel
mai bun din lume. Antiamericanii s-au
sim]it dezam\gi]i pentru c\ „d\deam
`napoi”. Una scriam [i alta spuneam. P\i
nu? {i, desigur, nici pe patrio]ii autentici,
români vajnici [i verzi, nu i-am mul]umit.

SUPLIMENTUL LUI JUPROMÂNII E DE{TEP}I

Adev\rul e la cap\t

Lucian Dan Teodorovici

Au  trecut  numai  vreo  trei  luni  de
c`nd  criza  nu  exista  pentru  noi.
Citeam despre ea la fel cum citeam
despre vreun tsunami care-a lovit
la mii de kilometri dep\rtare. Ne
bucuram c\ tr\im `n România,
]ar\ `n care nu tr\iam cu fric\ de
tsunami, la fel cum, primind [i
asigur\rile guvernan]ilor trecu]i
[i prezen]i, n-aveam cum s\ ne spe-
riem de criza aceea care p\rea cu
totul [i cu totul a altora.

Am sentimentul c\ abia acum
`ncepe s\ se instaleze o oarecare
team\. {i nici acum foarte accen-
tuat. Cunosc mul]i oameni care,
sastisi]i de televizor, concluzionea-
z\ `nc\ veseli c\ toat\ povestea
asta e doar un subiect de pres\.
Cunoa[tem noi: televiziunile, c`nd
n-au despre ce s\ fac\ talk show-uri,
inventeaz\ teme. Cam a[a st\ trea-
ba [i cu criza, ̀ [i zic ̀ nc\ prea mul]i
dintre români. Mai ales aceia care
nu prea au leg\turi cu media, unde
sc\derile drastice ale „bursei“ de

publicitate provoac\ frisoane [i
concedieri, sau care nu lucreaz\
prin gigan]i industriali, acolo unde
se fac liste peste liste privind dispo-
nibiliz\rile actuale [i viitoare.

Spuneam `ns\ c\ ne-afl\m to-
tu[i la `nceputul fricii, lucru pe
care-l deduc din ceea ce se `nt`m-
pl\ ̀ n jurul meu, mai pu]in de la te-
levizor. ~n tot mai multe mailuri pe
care le primesc, ̀ n tot mai multe te-
lefoane, `n tot mai multe `nt`lniri
la o bere cuv`ntul „criz\“ `ncepe
s\ devin\ uzual. Iar \sta poate fi un
indicator. Dar e un indicator prost
pentru noi. Ne arat\ c\ ne trezim
extrem de greu. Pentru c\ o criz\
`[i atinge apogeul „ajutat\“ tocmai
de panic\. {i-abia odat\ atins acest
apogeu, oamenii se pot g`ndi la
solu]ii concrete. C`t timp trat\m cu
neseriozitate ceea ce ni se `nt`m-
pl\, c`t timp ne am\gim c\ e doar
o tem\ de pres\, n-avem de ce s\ ne
g`ndim la solu]ii. Or, asta nu poate
`nsemna dec`t faptul c\ greul abia
de-acum va urma.

Avem, noi românii, obiceiul s\
`nt`rziem la `nt`lnirile cu lumea. ~n

mai toate domeniile. Descoperim
ro]i inventate de al]ii cu zeci de ani
`n urm\. Primim de-a gata mode
care s-au epuizat `n alte p\r]i [i ni
le ̀ nsu[im cu m`ndrie. Iar c`nd con-
stat\m c\ am f\cut asta, r`dem pu-
]in de noi `n[ine [i trecem, rapid,
la urm\toarea copiere. Evolu\m

adic\. A[a se `nt`mpl\ [i acum: ex-
periment\m o u[oar\ dezmeticire
[i-n privin]a crizei mondiale, asta
`n timp ce al]ii au trecut de mult
de acest stadiu, au `nceput s\ cau-
te rezolv\ri, ba chiar, din c`te se
pare, e posibil s\ le fi g\sit pe alo-
curi. Noi `nc\ s`ntem `n stadiul

`n care accept\m c\ aceast\ prea
discutat\ [i deja plictisitoare criz\
ne poate lovi, dar vedem ce facem
mai `ncolo, dac\ va fi s\ vin\ cu
adev\rat.

~ntre timp, num\rul [omerilor
a crescut serios, intr\ `n colaps o
mul]ime de `ntreprinderi, investi-
torii str\ini nu ne mai caut\ de-
loc pe hart\, iar cei prezen]i deja
aici s`nt `n diferite stadii de preg\-
tire a bagajului pentru `ntoarcerea
acas\. Leul, c`t o fi el de RON, s-a
`mboln\vit stra[nic, iar guverna-
torul BNR iese public [i se enervea-
z\ pe tema asta. Ne prindem des-
tul de greu c\ boala leului nostru
are leg\turi serioase cu faptul c\
]\rile din Vest au `nceput de mult
s\-[i foloseasc\ instrumentele fi-
nanciare proprii, tocmai pentru a
se proteja ̀ n fa]a crizei. Toate astea
se `nt`mpl\ deja. {i noi ne sc\rpi-
n\m `n cap. Parc\-parc\ ar fi tim-
pul, ne spunem, s\ medit\m un
pic asupra situa]iei.

C`t de poet s-a n\scut româ-
nul putem vedea foarte bine ̀ n mo-
mentul de fa]\. Vorba asta nu e
menit\, `n fapt, a ne fortifica orgo-
liul na]ional. Chiar dac\ ne-o spu-
nem uneori, p\c\lindu-ne singuri,
cu un fel de m`ndrie. Ea nu `n-
seamn\ `ns\ c\, poe]i prin defini-
]ie fiind, l\s\m cu gura c\scat\ o
lume `ntreag\ datorit\ fiorului

artistic pe care-l transmitem. ~n-
seamn\, mult mai simplu [i mai
trist, c\ ne v`r`m capetele-n nori
cam cu acela[i rezultat cu care-[i
v`r\ stru]ul capul `n p\m`nt. Cu
o diferen]\: noi o facem cu talent!
Invent\m glume pe seama crizei,
jocuri de cuvinte, zic\tori. {i ne
m`ndrim astfel cu o alt\ mare cali-
tate: c\ [tim s\ facem haz de necaz.
Nem]ii, adic\ acei oameni reci [i
plictisitori cum ne place nou\ s\-i
consider\m, nu prea le au cu hazul
\sta de necaz. Ei, serio[ii [i ano[tii,
fac `n schimb caz de necaz [i pun
m`na, rapid, s\ repare lucrurile. {i
nu doar nem]ii, m\ refeream la ei
doar de dragul unei antiteze punc-
tuale.

Ce e de f\cut? Nimic. Doar nu
v\ a[tepta]i s\ dau sfaturi! S`nt,
p`n\ la urm\, la fel de român ca [i
voi. ~mi permit numai s\ observ.
~n rest, r\m`ne de v\zut ce-o s\
se-nt`mple. Hai s-a[tept\m, c\ doar
n-o fi foc. Putem face chiar [i `m-
preun\ haz de necaz, ne-ar prin-
de bine. S-ar putea s\ avem `n fa]\
o adev\rat\ ̀ ncercare, pentru mul]i
dintre noi. Dar nu-i nimic. Pentru
c\ mai avem noi, românii, o vor-
b\ [i pentru situa]ii de genul \sta:
`ncercarea moarte n-are. {i, ve-
seli cum s`ntem, o putem spune
chiar [i-atunci c`nd ne arunc\m `n
cap de la etajul zece.

Proverbe [i zic\tori de criz\
CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

» ~n tot mai multe mailuri pe care le
primesc, `n tot mai multe telefoane, `n 
tot mai multe `nt`lniri la o bere cuv`ntul
„criz\“ `ncepe s\ devin\ uzual. Iar \sta
poate fi un indicator. Dar e un indicator
prost pentru noi. Ne arat\ c\ ne trezim
extrem de greu. Pentru c\ o criz\ `[i atinge
apogeul „ajutat\“ tocmai de panic\. {i-abia
odat\ atins acest apogeu, oamenii se pot
g`ndi la solu]ii concrete. C`t timp trat\m
cu neseriozitate ceea ce ni se `nt`mpl\, c`t
timp ne am\gim c\ e doar o tem\ de
pres\, n-avem de ce s\ ne g`ndim la solu]ii.



www.supliment.polirom.ro

Utilitatea studiului CSCDC este egal\ cu zero `n condi]iile `n care
demersul nu va fi actualizat [i adus p`n\ `n zilele noastre.OBSERVA}IE
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Drago[ Voicu a c`[tigat
Concursul de debut al C\r]ii
Române[ti pe 2008

~n  urma  juriz\rii,  Premiul  de  Debut  al  Editurii
Cartea  Româneasc\  a  fost  acordat  doar  la
sec]iunea  „Proz\“.  C`[tig\torul este Drago[ Voicu,
autorul romanului Coada.

La aceast\ edi]ie a Concursului de Debut, orga-
nizat de Editura Cartea Româneasc\, `nc\ de la
re`nfiin]area ei `n anul 1970, au participat 76 de
manuscrise – 33 la sec]iunea „Proz\“, 32 la
„Poezie“, 4 la „Teatru“, 7 la „Critic\/Istorie lite-
rar\/Eseu“.

„Un roman a c\rui for]\ magic\ te face s\
izbucne[ti `n hohote de r`s sau de pl`ns [i te las\
n\ucit pe muchia dintre cele dou\ st\ri. Via]a la
coad\. O coad\ la tac`muri de pui. O coad\ fabu-
loas\, care `nf\[oar\ ora[ul de mai multe ori [i va
dura 12 luni, timp `n care Ionu], un vajnic pionier,
`i va cunoa[te pe cei care `i vor fi vecini `ntregul
an, c`teva personaje pitore[ti care discut\ despre
copii, matematic\, ]uic\ fiart\, fericire, c`rna]i,
dragoste, bomboane de pom, moarte, mur\turi,
examene de admitere. O coad\ care sfideaz\
orele, zilele, s\pt\m`nile, anotimpurile [i totu[i...
aici oamenii `[i povestesc via]a, `[i s\rb\toresc
zilele de na[tere, se `ndr\gostesc, se c\s\toresc [i
pur [i simplu mor. ~n sf`r[it, vom `nceta s\ mai
vorbim despre lipsa de memorie a tinerilor scri-
itori“, a declarat M\d\lina Ghiu, redactor-[ef Edi-
tura Cartea Româneasc\.

Autorul

Drago[ Voicu s-a n\s-
cut la 9 iunie 1975 `n
Bucure[ti. Este absol-
vent al Academiei
Tehnice Militare Bu-
cure[ti [i al masterului
„Managementul pro-
iectelor“ al S.N.S.P.A.
~n prezent lucreaz\ `n
cadrul Ministerului
Administra]iei [i Inter-
nelor `n domeniul ma-
nagementului proiec-
telor. A tradus `n limba englez\ volumul Sistemul
Integrat pentru Securitatea Frontierei – The Inte-
grated System for the border security, Dumitru I.
Popescu (Ed. Univers {tiin]ific, Bucure[ti, 2006). A
publicat articole de specialitate `n bilunarul Aso-
cia]iei Generale a Inginerilor din România: Univers
Ingineresc. A c`[tigat locul I la Concursul de
pove[ti cu tema „De ce iubim Bucure[tiul?“, 2008.

Dac\ nu a]i debutat `nc\, pute]i participa la
edi]ia 2009 a Concursului anual de Debut, organi-
zat de Editura Cartea Româneasc\ la urm\toarele
sec]iuni: „Poezie“, „Proz\“, „Teatru“, „Eseu“,
„Critic\ [i istorie literar\“.

Lucr\rile declarate c`[tig\toare vor fi publicate.
S`nt acceptate `n concurs [i manuscrise ale auto-
rilor care au fost inclu[i anterior `n antologii sau
au publicat `n volume colective. Manuscrisele (mi-
nimum 50 de pagini) vor fi expediate prin po[t\
pe adresa Calea Victoriei nr. 115, sector 1, Bucu-
re[ti, cod 010071,  `n format electronic [i printat
(ambele obligatorii), sau vor fi depuse direct la
sediul editurii p`n\ la data de 31 decembrie 2009.
Plicul va purta men]iunea „Pentru concursul de
debut al Editurii Cartea Româneasc\“ [i va fi speci-
ficat\ sec]iunea la care particip\.

Pe plic, nu va fi `nscris numele expeditorului, `n lo-
cul acestuia se va scrie un motto. ~n interior, se va
introduce un al doilea plic sigilat con]in`nd acela[i
motto [i CV-ul autorului. Manuscrisele nepublicate
nu se `napoiaz\. Rela]ii suplimentare por fi ob]inute
la telefon 021/319.65.99 sau prin email la adresa:
ecr@cartearomaneasca.ro. 

George Onofrei

Pe  scurt,  autorii  lucr\rii  au  realizat
un  clasament  al  ora[elor  cele  mai  ac-
tive din  punct  de  vedere  cultural,
folosind  o  serie  de  criterii. Ar fi fost
un subiect bun de pres\ [i de dezba-
tere dac\ analiza nu s-ar fi oprit la a-
nul 2005. Practic, toate investi]iile `n
imagine [i `n infrastructur\ din ul-
timii trei ani nu s`nt luate `n calcul.

„Care s`nt ora[ele cu sectoarele
culturale cele mai dezvoltate?“, „Ca-
re s`nt ora[ele «pepinier\» de resur-
se umane specializate pentru activi-
t\]i culturale?“, „Care s`nt ora[ele cu
sus]inere bugetar\ local\ ridicat\ pen-
tru cultur\?“ – iat\ cele trei `ntre-
b\ri la care CSCDC `ncearc\ s\ r\s-
pund\. Exist\ [i o serie de indica-
tori folosi]i pentru a ajunge la o
concluzie. ~n primul r`nd, cei lega]i
de infrastructura sectorului cultural:
c`te biblioteci, cinematografe, orches-
tre simfonice, teatre dramatice, tea-
tre muzicale sau teatre de p\pu[i
s`nt `n fiecare urbe. Apoi au fost luate
`n calcul resursele umane specializa-
te, mai precis „elevii din [colile de
art\ [i meserii“, precum [i „elevii din
liceele de art\ [i meserii“. Nu s`nt tre-
cute cu vederea nici investi]iile pe
care comunit\]ile locale le-au f\cut
[i nici banii rula]i de firmele din
„industriile [i serviciile creative“.

{i iat\ c`[tig\torii: Cluj-Napoca,
Constan]a [i Timi[oara s-au clasat
pe primele trei locuri, urmate fiind
de Oradea, Pite[ti, T`rgu Mure[, Mier-
curea Ciuc, Ia[i, R`mnicu V`lcea [i
Sibiu. Observ\m de la bun `nceput
c\ Sibiul, capitala cultural\ euro-
pean\ `n 2007, e foarte aproape de

coada clasamentului [i c\ Mier-
curea Ciuc, cu o popula]ie de apro-
ximativ 40.000 de locuitori, a sur-
clasat Ia[ul. Exist\ [i o precizare im-
portant\: Bucure[tiul a fost scos de
la bun `nceput `n afara concursului,
din motive lesne de `n]eles (cam `n
aceea[i manier\ ̀ n care cei de la „Aca-
demia Ca]avencu“ au exclus-o pe
Elena Udrea din clasamentul celor
mai frumoase [i influente femei po-
litician).

Cum se prezint\
frunta[ii

S\ nu tragem `nc\ nici o concluzie,
ci s\ vedem descrierea ora[elor frun-
ta[e. Cluj-Napoca. Capitolul infra-
structur\: „infrastructur\ foarte so-
lid\ de institu]ii de spectacol de eli-
t\, de rang na]ional (teatre dramatice
[i muzicale, oper\, orchestr\ simfo-
nic\ etc.), capacitate ridicat\ a cine-
matografelor, fond al bibliotecilor
relativ insuficient (mult sub nivelul
mediu al primelor 40 de ora[e ale
]\rii!)“. Se mai precizeaz\ c\ `n ora-
[ul frunta[ cheltuielile pentru cultu-
r\ de la bugetul local s`nt mult sub
media pe ]ar\, dar c\ activit\]ile cul-
turale s`nt foarte dinamice, „gra]ie
afluxului mare de spectatori“, chiar
[i la „spectacolele elevate“ (sic! – n.r.).
~n plus, „industria creativ\ a ora[u-
lui este cea mai profitabil\ din ]ar\“.
Cu medalie de argint, Constan]a este

considerat\ a avea cea mai important\
re]ea de institu]ii de spectacole [i
beneficiar\ a unui mare aflux de
turi[ti `n sezonul estival. Efectivele
din liceele [i [colile de arte [i mese-
rii s`nt... medii. ~n fine, Timi[oara,
pe locul al III-lea, beneficiaz\ de
infrastructur\ „cuprinz\toare“, „pepi-
nier\ important\ ca efectiv pentru
viitorul activit\]ilor culturale [i nu-
m\r relativ mare de elevi `nscri[i `n
liceele de art\ [i `n [colile de art\ [i
meserii“.

Majoritatea datelor de mai sus nu
mai au nevoie de comentariu, iar
limbajul `n care a fost redactat\ sin-
teza remis\ presei nici at`t. Putem ob-
serva `ns\ c\ utilitatea acestui stu-
diu este egal\ cu zero `n condi]iile
`n care demersul nu va fi adus p`n\
`n zilele noastre. Pentru c\ anii ce
au trecut din 2005 au adus schim-
b\ri remarcabile, fie [i numai ]i-
n`nd cont de criteriile propuse de
CSCDC. Spre exemplu, [colile de
arte [i meserii, `n care `[i pun au-
torii speran]a c\ vor oferi speciali[ti
`n domeniul industriilor creative,
vor fi desfiin]ate `ncep`nd cu a-
ceast\ toamn\. Apoi, programul „Ca-
pital\ Cultural\ European\ `n 2007“
ar clasa cu siguran]\ Sibiul m\car
pe o treapt\ mai sus dec`t Pite[tiul.
Chiar [i primarul de Ia[i, Gheorghe
Nichita, a avut probabil o tres\rire
c`nd a auzit de studiu [i s-a `ntre-
bat dac\ banii din proiectul „Ia[i
600“ chiar nu au fost contabiliza]i
de nimeni (asta `nainte s\ vad\ c\
se face referire la perioada 2002-
2005). De asemenea, afluxul de tu-
ri[ti din sezonul estival nu cred c\
`i aduce prea mul]i spectatori `n

prezent Constan]ei `n condi]iile `n
care institu]iile de spectacole trag
obloanele pe timpul verii. Sper\m
doar c\ speciali[tii de la CSCDC nu
s-au referit la spectacolele sus]inute
la Mamaia, Eforie Sud ori Costine[ti
de Romic\ }ociu, Cornel Palade,
Catanga [i Nicu Paleru. Citez, spre
exemplificare, din „Bun\ ziua Con-
stan]a!“: „Const\n]enii nu merg
vara la spectacole, este o concluzie
bazat\ pe experien]a anilor, cel pu-
]in nu `n municipiu. Spectacolele `n
aer liber din sta]iuni iau cu succes
locul pieselor de teatru, operelor
sau operetelor. Nici m\car copiii
nu merg `n vacan]\ la teatru“.

Ar mai fi de remarcat c\ `ntre
criteriile explicite stabilite pentru a
clasifica ora[ele ]\rii din punct de
vedere cultural nu se num\r\ [i eve-
nimentele care nu ]in de activitatea
„infrastructurii“ (teatre dramatice,
teatre muzicale etc.), ci de operato-
rii culturali independen]i. Pricepeam
[i noi mai u[or dac\ ni se explica,
de exemplu, c\ ora[ul Cluj Napoca
s-a clasat pe locul I pentru c\ st\
bine la infrastructur\ [i c\, `n ciuda
banilor pu]ini aloca]i de la bugetul
local, aici se desf\[oar\ cel mai im-
portant eveniment cinematografic
de la noi, respectiv Festivalul Inter-
na]ional de Film Transilvania, care
adun\ anual mul]i turi[ti din `ntrea-
ga ]ar\ care, de bun\ seam\, chel-
tuie bani c`t stau [i aduc prosperi-
tate comunit\]ii. N-o fi reie[it asta
limpede chiar din nici unul dintre
cele 50 de „interviuri semi-struc-
turate“ realizate? Spune-mi ce-ai `n-
trebat, ca s\-]i spun cine e[ti!

COMENTARIU

Cine aduce Ministerul
Culturii [i-n zilele noastre?
Centrul de Studii [i
Cercet\ri `n Domeniul
Culturii (CSCDC)
continu\ seria „dez-
v\luirilor“ cu un nou
capitol al studiului
„Ecologia cultural\ ro-
mâneasc\. Ce avem [i
ce ne trebuie?“. Dup\
analiza economic\,
urmeaz\ cea privind
„vitalitatea urban\:
geografia creativit\]ii“. 

» Clasamentul care a reie[it `n urma studiului
CSCDC privind „vitalitatea cultural\ urban\“

» Chiar [i primarul de Ia[i, Gheorghe Nichita, 
a avut probabil o tres\rire c`nd a auzit de
studiu [i s-a `ntrebat dac\ banii din proiectul
„Ia[i 600“ chiar nu au fost contabiliza]i de
nimeni (asta `nainte s\ vad\ c\ se face
referire la perioada 2002-2005). 



Tonul  de  ]a]\  domin\  dezbate-
rile despre  problemele  emigran-
]ilor români.  Foarte  pu]ini  s`nt
cei  care  analizeaz\  [i  aproape
nimeni  nu  vorbe[te  despre  ra-
porturile  noastre  cu  Uniunea
European\.  ~n  epoca  „eurola-
cilor”  de  profesie,  v\  propun
un  editorial  din  luna  mai  a  anu-
lui  trecut,  publicat  `n  cotidianul
englezesc  „The  Guardian”.  Da-
c\  noi  nu  [tim  s\  deschidem
gura,  o  fac  al]ii  pentru  noi.  Au-
torul  a  scris  române[te  „vor-
bind”  engleze[te.  Spre  deose-
bire  de  români,  care  nu  s`nt  `n
stare  s\  vorbeasc\  [i  s\  scrie
`ntr-uuna  [i  aceea[i  limb\.

„Tratamentul aplicat
românilor [i României de liderii
europeni, oficialii birourilor de
emigrare [i editoriali[tii din pre-
sa scris\ se bate cap `n cap cu
ideea unit\]ii europene. Din
momentul ader\rii la Uniune,
`n ianuarie 2007, România nu a
fost tratat\ ca o na]iune-sor\,
egal\ a Fran]ei, Marii Britanii
sau Germaniei, ci precum o na-
]iune de m`na a doua; o ]ar\
sub standarde, ai c\rei imi-
gran]i hr\p\re]i [i lacomi s`nt
acuza]i c\ au generat un val de
criminalitate de-a lungul Uniu-
nii Europene. ã...þ

Maria Britanie nu are nici un
drept s\ priveasc\ arogant 

`nspre Italia [i tratamentele pe
care aceasta le-a aplicat imigran-
]ilor români. Sprijinit de o serie
`ntreag\ de comentatori liberali,
noul guvern laburist a luat m\-
suri restrictive `n ceea ce prive[-
te migra]ia românilor `n Rega-
tul Unit. ~n momentul `n care
opt ]\ri foste comuniste din es-
tul Europei au intrat `n Uniunea
European\, `n 2004, Marea Bri-
tanie promova o politic\ a u[i-
lor deschise pentru cet\]enii a-
cestor na]iuni. Dar atunci c`nd
România [i Bulgaria au devenit
membri, `n ianuarie 2007, gu-
vernul a introdus o politic\ pe
dou\ niveluri: liber-profesioni[tii
români [i bulgari pot munci aici,
dar maximum 20.000 de
muncitori f\r\ calificare pot veni
aici `n fiecare an – acei s\raci,

ciuda]i [i tipic estici indivizi.
Aceast\ politic\ a transmis un
puternic mesaj României [i Bul-
gariei c\ au statut inferior `n U-
niunea European\ [i c\ imi-
gran]ii lor s\raci nu trezesc
`ncredere. ã...þ

Demonizarea românilor de
c\tre lideri europeni [i de c\tre
formatori de opinie arat\ un fapt
mai important dec`t tradi]iona-
la prejudecat\ anti-imigra]ionis-
t\: ea demasc\ retorica g\unoa-
s\ a birocra]ilor europeni [i a
suporterilor Uniunii [i arat\ c\,
pentru ei, «Europa» se reduce
la o mic\ [i sensibil\ elit\ ce mai
cur`nd discut\, la un pahar de
lapte la Bruxelles, despre casele
lor de vacan]\ din Toscana,
dec`t despre b\rba]ii [i femeile
care se mut\ de la est la vest

s\-[i g\seasc\ un serviciu, s\-[i
fac\ o cas\, s\-[i `ntemeieze o
familie. Liderii britanici, spa-
nioli, italieni [i to]i ceilal]i scot
vorbe goale din ideea de «uni-
tate european\» [i din valori
europene precum libertate [i
fraternitate; `n realitate, ei ve-
gheaz\ la crearea unei Europe
divizate `n vestul civilizat [i
estul barbar.

De fapt, imigran]ii români
personific\ spiritul unit\]ii euro-
pene mult mai mult dec`t acei
`mp\ienjeni]i [i irita]i birocra]i

de la Bruxelles sau liderii anti-
imigra]ie din Marea Britanie [i
din Italia. ã...þ Liderii na]ionali [i
europeni se dovedesc a fi plini
de prejudec\]i, autoritari [i
m`nca]i de frica «celuilalt».

O Europ\ unit\ este o idee
minunat\. Iar ast\zi, calit\]ile
muncitorilor români construiesc
aceast\ realitate, nu liderii no[-
tri, care ridic\ `n grab\ podul
mobil al Europei Occidentale.“

„True Europeans”, 
autor: Brendan O’Neill, 

„The Guardian“, 23 mai 2008
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LA LOC teleCOMANDA

Alex SAVITESCU

Sublinierea `i apar]ine

Robert B\lan: „Toat\ lumea din grupul pentru arte s-a pl`ns, 
dar a f\cut-o propun`nd `n acela[i timp [i solu]ii – unele foarte
simplu de aplicat, altele necesit`nd schimbarea de legi [i politic\
la nivelul `ntregului Guvern“.

PROBLEME 
{I SOLU}II

» 4

ordinea de zi

Robert B\lan

Doar  atunci  c`nd  cineva  a  propus  „s\  se
fac\  cur\]enie  `n  institu]iile  culturale“,
toat\  sala  a  izbucnit  `n  aplauze. ~n rest,
a fost o diminea]\ c`t se poate de pa[nic\
`n care reprezentan]ii „sectorului inde-
pendent“ s-au `nt`lnit cu reprezentan]i ai
Ministerului Culturii, Cultelor [i Patri-
moniului Na]ional (MCCPN), cei care au
ales [i nefericitul nume. Scopul declarat:
g\sirea de „solu]ii pentru dezvoltarea
sectorului cultural independent“.

A fost pentru prima oar\ c`nd noua
conducere a MCCPN, care p`n\ acum
n-a vorbit dec`t despre cl\dirile de patri-
moniu [i despre biserici, a b\gat `n seam\
arti[tii independen]i `n sine, dar depen-
den]i de programe de finan]are [i de po-
litica cultural\ a Guvernului. A fost `n a-
cela[i timp [i o `nt`lnire indirect\ `ntre
dou\ tipuri de „independen]i“: cei care
[i-au asumat de bun\voie acest statut [i
vor s\ se `mbun\t\]easc\ sistemul de fi-
nan]are pe proiecte [i cei convin[i c\ tre-
buie s\ primeasc\ bani doar pentru sim-
plul fapt c\ „ei s`nt arti[ti“. ~mp\r]i]i ̀ n pa-
tru grupe de lucru (arte vizuale, artele spec-
tacolului, evenimente culturale/patrimo-
niu material [i imaterial/film, sectorul au-
dio-vizual, literatur\ [i jurnalism/design,
arhitectur\, advertising), cu doi modera-
tori `n fiecare grup, unul din sectorul in-
dependent [i un reprezentat al ministeru-
lui, participan]ii au fost invita]i s\ vor-
beasc\ despre problemele lor [i s\ propu-
n\ solu]ii. {i cel pu]in `n cazul grupului
pentru arte, la ale c\rui discu]ii am par-
ticipat, asta au [i f\cut. S-a vorbit despre
ineficien]a legii sponsoriz\rii, lipsa pro-
gramelor de educa]ie cultural\, lipsa mana-
gerilor culturali, despre lipsa de spa]ii pen-
tru evenimente, despre birocra]ia excesiv\,

despre lipsa finan]\rilor multianuale, de-
spre lipsa de activitate a direc]iilor jude-
]ene [i slaba calitate a produselor insti-
tu]iilor culturale care primesc bani de la
bugetul de stat sau de la cel local, de-
spre TVA, despre incompeten]a unora
dintre cei care fac parte din jurii [i co-
misii de avizare [i, evident, despre absen-
]a total\ a programelor de finan]are la
`nceputul acestui an. Toat\ lumea s-a pl`ns,
dar a f\cut-o propun`nd `n acela[i timp
[i solu]ii – unele foarte simplu de aplicat,
altele necesit`nd schimbarea de legi [i po-
litic\ la nivelul `ntregului Guvern –, ceea
ce, am aflat dup\ aceea, nu s-a `nt`mplat
[i `n toate grupurile. Dac\ la arte partici-
pan]ii au cerut chiar elaborarea unui
statut al artistului sau ca bisericile, care
au fost privilegiate la `mp\r]irea bugetu-
lui, s\ ofere spa]ii pentru evenimente cul-
turale, dac\ la patrimoniu s-a vorbit `n
primul r`nd despre slaba aplicare a legi-
lor `n domeniu, la literatur\-jurnalism,
unii dintre participan]i nu puteau s\ `n-
]eleag\ de ce revista lor este considerat\
„un proiect“.

Vreo dou\ sute de ONG-i[ti,
arti[ti [i patroni de SRL-uri
care se ocup\ cu arta (da,
exist\ [i de-astea!) au venit
s`mb\ta trecut\ la „Mitin-
gul breslei creative“. Nu 
s-au strigat sloganuri, nu 
s-au afi[at pancarte, n-a
manifestat nimeni.

GRUPUL FILM,
JURNALISM, LITERATUR|

De[i m\ a[teptam s\ se vorbeasc\
mai mult, dac\ nu exclusiv, despre
situa]ia cinematografiei – mai ales
c\ moderatorul din partea „inde-
penden]ilor“ era Ada Solomon –,
m-am `nscris la grupul de lucru film-
jurnalism-literatur\ mai degrab\ din
curiozitate. {i nu `n]eleg de ce nu
m\ a[teptam s\ se `nt`mple exact ce
s-a `nt`mplat: discu]ia (de[i mai
potrivit ar fi s\ spun monologurile)
a(u) fost confiscat\(e) de reprezen-
tan]i ai unor asocia]ii de editori
destul de obscure, care propuneau
tot felul de festivaluri ale culturii
române[ti – adic\ cu de toate –, or-
ganizate de MCCPN. Tare mi-e
team\ c\ explica]ia lui Demeter An-
dras, cum c\ nu e de dorit ca minis-
terul s\ organizeze [i s\ ini]ieze un
astfel de festival, a trecut drept rea-
voin]\. Ca s\ v\ face]i o idee, o s\
reproduc un fragment dintr-o re-
vist\ cultural\ a unei edituri al c\rei
reprezentant sau director se pl`ngea
c\ nu poate s\-[i distribuie cele trei
titluri: „Grigore s-a dus p`n\ la Emi-
nescu. A[a a spus poetul Adam Pus-
lojic, Marele Vultur cum l-am pore-
clit `mpreun\ cu Radomir Andric –
Vulpea, despre zborul infinit al lui
Grigore Vieru. Am fost invitat – la
recomandarea fratelui `ntru iubire
de Nichita Laurian St\nchescu, poe-
tul [i prietenul [i Omul Laurian – s\
petrec dou\ zile al\turi de frumo[ii
ca clipele, fra]i s`rbi: Adam, Amdric,
Viktor [i Nicola“. (cu tot cu punc-
tua]ie) (Elena  Vl\d\reanu)

Reprezentan]ii MCCPN au ascultat, [i-au notat con[tiicios problemele [i
solu]iile discutate de participan]i. A fost un exerci]iu de imagine util pentru
echipa destul de t`n\r\ de la conducerea ministerului, dar care p`n\ acum
nu a vorbit dec`t despre lucruri „b\tr`ne“. R\m`ne de v\zut dac\ `nt`lnirea
cu independen]ii a fost organizat\ doar pentru c\ „d\ bine“ sau pentru c\
„cineva acolo sus“ chiar este interesat de aceste probleme. Independen]ii,
unii nume sonore `n peisajul cultural, au r\spuns la chemarea ministerului [i
au venit `n num\r mare din toat\
]ara. Dar dac\ nu vor mai exista
`nt`lniri de acest gen, dac\ nu va
lua nimeni `n seam\ problemele
[i solu]iile expuse [i, mai ales,
dac\ nu se schimb\ nimic, even-
tualul capital de simpatie acumu-
lat s`mb\ta trecut\ se va transfor-
ma rapid `n antipatie. Exist\ to-
tu[i [i o veste bun\: AFCN-ul va
lansa `n cur`nd un nou concurs
de proiecte.

AFCN-UL VA LANSA ~N CUR~ND UN NOU
CONCURS DE PROIECTE

Independen]ii din
cultur\, la miting
sub acoperi[



Iulia Blaga

Slumdog  Millionaire nu  e  un  film  memora-
bil, nu  are  un  scenariu  de  diamant  [i  inter-
pret\ri  de  cle[tar  –  dar  a  avut  norocul  s\
pice  exact  la  timp.  Adic\  `ntr-o  lume  spe-
riat\  de  efectele  unei  crize  financiare  care
transform\  movilele  de  bani  `n  nisip.

Dac\ filmul lui Danny Boyle a fost de-
semnat Cel mai bun film al anului 2008 –
tema sa recomand`ndu-l pentru aceast\
categorie –, dac\ a luat, previzibil, Osca-
rurile pentru coloan\ sonor\ [i melodie
original\ (unde a avut chiar dou\ nomi-
naliz\ri), el [i-a v`r`t `n sac [i premii
unde erau al]ii mai buni. Cum la ora
apari]iei edi]iei deja se [tie cine ce a luat,
a[ face acum o list\ cu p\reri de r\u.

~n primul r`nd, ̀ mi pare foarte r\u pen-
tru Frost/Nixon care, de[i e cel mai de[-
tept [i mai rotund film al anului (sau, m\
rog, dintre cele nominalizate), n-a luat nici
un Oscar. ~mi pare r\u pentru Frank Lan-
gella, interpretul lui Richard Nixon, c\ a
plecat f\r\ premiu, de[i categoria „Rol prin-
cipal masculin“ a fost grea `n acest an. (C\
Oscarul l-a luat Sean Penn [i nu favoritul
Mickey Rourke ]ine mai degrab\ de poli-
tic\. Sean Penn interpreteaz\ `n Milk rolul
politicianului american gay, Harvey Milk,
ales consilier `n San Francisco, `n anii ’70.)

~mi pare r\u c\ Ron Howard nu a luat Pre-
miul de regie, de[i a f\cut cel mai bun
film al s\u de p`n\ acum. ~mi mai pare r\u
c\ scenaristul lui Frost/Nixon, britanicul
Peter Morgan, a trebuit s\ se ̀ ncline ̀ n fa]a
unui alt britanic, Simon Beaufoy, premiat
pentru Slumdog Millionaire (de[i scena-
riul lui Morgan era infinit mai cizelat [i
mai subtil). ~mi pare r\u c\, `n ciuda celor
spuse mai sus, nici Doubt nu a luat nimic
pentru scenariu-adaptare, de[i ]ine ̀ n per-
manen]\ adev\rul ca pe un gr\unte de mer-
cur peste dilema filmului: l-a abuzat sexu-
al preotul interpretat de Philip Seymour
Hoffman pe unul dintre elevii s\i?

Filmul lui David Fincher
nu e deloc perfect

~mi pare r\u [i c\ The Curious Case of Ben-
jamin Button nu a luat Oscarul pentru ima-
gine. Ce a f\cut Claudio Miranda ̀ n filmul
lui David Fincher mi s-a p\rut mai ele-
gant [i mai greu dec`t ce a f\cut Anthony
Dod Mantle pentru Slumdog... ~mi pare
tare r\u [i pentru coloana sonor\ a filmu-
lui, compus\ de francezul Alexandre Des-
plat, de[i trebuie s\ recunosc c\ era prea
sobr\ [i prea nostalgic\ fa]\ de vivacea
partitur\ compus\ de A.R. Rahman pen-
tru Slumdog Millionaire (la vreme de criz\

ne trebuie [i ritmuri vesele).
Filmul lui David Fincher nu e
deloc perfect. Secven]ele `n
care diferen]a de v`rst\ dintre
cei doi eroi (interpreta]i de
Brad Pitt [i Cate Blanchett) e
prea mare s`nt neverosimile.
Dar are un fir care pe mine
m-a prins mult mai mult de-
c`t str\vezia idee a soporificu-
lui anglo-indian. Plec`nd de la
o povestire a lui F. Scott Fitzge-
rald, filmul `[i plaseaz\ „baza“ ac-
]iunii `n New Orleans-ul de alt\dat\, e-
voc`ndu-i pe cei care au murit `n timpul
uraganului Katrina. Asta pe m\sur\ ce
personajul lui Brad Pitt, care arat\ tot
mai t`n\r pe m\sur\ ce `mb\tr`ne[te, `[i
ia adio de la cei dragi. Mi-a p\rut r\u [i
de revela]ia filmului, necunoscuta Taraji P.
Henson, care e excelent\ `n rolul mamei
adoptive, de culoare a eroului. Dar Osca-
rul pentru rol secundar feminin era ca [i
dat lui Penelope Cruz.

~mi pare nespus de r\u o dat\ c\ filmul
lui Mike Leigh, Happy-Go-Lucky, unul
dintre cele mai bune ale anului trecut, n-a
avut dec`t o nominalizare – pentru scena-
riu original ([i a pierdut premiul `n favoa-
rea lui Milk), [i `n al doilea r`nd pentru c\
Sally Hawkins, protagonista lui (Globul
de Aur pentru musical/comedie), nici
m\car n-a fost nominalizat\. (~n schimb,
a fost nominalizat\ Angelina Jolie, care
are `n Changeling una dintre cele mai re-
le presta]ii din carier\.)

Mi-a mai p\rut extrem de r\u [i pen-
tru ~n clas\/Entre les murs, de Laurent
Cantet, c\ nu a luat Oscarul, `n detri-
mentul outsider-ului japonez Okuri-
bito. De fapt, nici filmul lui Yojiro Ta-
kita, povestea unui violonist [omer care
se angajeaz\ la pompe funebre, nu era
favorit, ci documentarul israelian de a-
nima]ie Waltz with Bashir.
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~mi pare foarte r\u pentru Frost/Nixon care, de[i e cel mai
de[tept [i mai rotund film al anului, n-a luat nici un Oscar.
~mi pare r\u [i pentru Frank Langella, interpretul lui
Richard Nixon, c\ a plecat f\r\ premiu.
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» Fa]\ de edi]ia de anul trecut, Oscarurile din acest an
par de pe alt\ planet\. M\ `ntreb ce film ar fi votat
membrii AMPAS dac\ Slumdog Millionaire, Nu exist\
]ar\ pentru b\tr`ni/No Country for Old Men [i Va
curge s`nge/There Will be Blood ar fi concurat `n
acela[i an. Tot Slumdog Millionaire? Atunci nu e
bine. Edi]ia Oscarurilor de anul trecut a fost cea mai
curat\ din ultimii ani. Numai c\ ea a fost o excep]ie.

Cel  mai  bun  film – Slumdog Millionaire
Regizor – Danny Boyle (Slumdog Millionaire)
Actor  `n  rol  principal – Sean Penn (Milk)
Actri]\  `n  rol  principal – Kate Winslet (The Reader)
Actor  `n  rol  secundar – Heath Ledger (The Dark
Knight)
Actri]\  `n  rol  secundar – Penelope Cruz (Vicky
Cristina Barcelona)
Scenariu original – Dustin Lance Black
(Milk)
Scenariu  adaptare – Simon Beaufoy
(Slumdog Millionaire)
Imagine – Anthony Dod Mantle
(Slumdog Millionaire)
Montaj – Chris Dickens (Slumdog
Millionaire)
Scenografie – The Curious Case of
Benjamin Button
Costume – The Dutchess
Machiaj – The Curious Case of

Benjamin Button
Coloan\  sonor\ – A.R. Rahman (Slumdog Millionaire)

Melodie  original\ – Jai Ho (Slumdog
Millionaire)
Sunet – Slumdog Millionaire
Montaj  sunet – The Dark Knight
Efecte  vizuale – The Curious Case of
Benjamin Button

Lungmetraj  de  anima]ie – WALL-E de
Thomas Newman
Film  vorbit  `n  alt\  limb\  dec`t  engleza
– Okuribito (Japonia) de Yojiro Takita
Documentar  de  lungmetraj – Man on
Wire de James Marsh, Simon Chinn
Scurtmetraj  documentar – Smile
Pinki de Megan Mylan
Scurtmetraj  de  anima]ie – La maison

en petits cubs de Kunio Katô
Scurtmetraj  de  fic]iune – Spielzeugland
de Jochen Alexander Freydank

AND THE OSCARS WENT TO

Succesul neb\nuit al lui Slumdog Millionaire (care
intr\ pe 13 martie [i pe ecranele noastre, sub titlul
Vagabondul milionar), neb\nuit nici m\car de
produc\torii care s-au gr\bit s\-l arunce direct pe
DVD – ca s\ evite e[ecul –, se datoreaz\ unei singure
idei. Aceea c\ nu [colile, patalamalele [i banii te fac
bogat, ci experien]a de via]\, oamenii la care ]ii [i de
care tragi chiar dac\ unii dintre ei `]i `n[al\ a[tept\rile. 
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SLUMDOG MILLIONAIRE – OPT OSCARURI DIN ZECE POSIBILE

Milionari cu contul
plin de amintiri

EDI}IA DE ANUL TRECUT, O EXCEP}IE



Ar trebui, cred, s\ spun lucrurilor
pe nume de la `nceput [i s\
recunosc deschis c\ mama le
cam avea cu trasul la m\sea. 

De-asta – [i din cauza gabaritului ei uria[ – cobora
at`t de anevoios sc\rile. Pe vremea aia, la noi `n
cartier nu era deloc exclus s\ dai peste b\utur\ pe
trotuar, iar Flo nu era c`tu[i de pu]in genul care
s\-[i pun\ singur\ opreli[ti `n calea tenta]iei. A[a
era ea; a[a era la noi `n cartier. A[a c\, atunci c`nd
venea greoi pe trepte, era `n general destul de
cherchelit\, ceea ce explic\ probabil cum de pu-
tea a]ipi `n toiul acelei viermuieli agresive [i al
sc`ncetelor. A[a era mama, adormea ca [i cum ai
fi ap\sat pe `ntrerup\tor [i imediat `ncepea s\ sfo-
r\ie. Mult\ lume are p\rin]i sugative, nu-i nimic
deosebit `n asta, `ns\ acum, c`nd dau filmul `na-
poi, `mi dau seama c\ pentru mine a fost un mare
noroc [i c\ probabil mi-a salvat via]a. Avantajele
alcoolismului: Povestea unui copil. ~n clipa `n care
se `ntorcea cl\tin`ndu-se dintr-una din acele c\l\-
torii ale ei ̀ n lumea de afar\, de obicei era at`t de ̀ m-
bibat\ cu b\utur\ c\, imediat ce beai din laptele ei,
te lua cu ame]eal\. Nu m\ refer la mine, fire[te.
De regul\, eu z\ceam e[uat undeva pe l`ng\ vreun
perete, blestem`ndu-mi zilele, `n timp ce restul
fra]ilor mei sorbeau [i-[i plimbau cu nesa] prin
g`tlej chestia aia cu gust minunat pe care ea o adu-
sese acas\, chestie care ar fi luat foc la cea mai mic\
sc`nteie. {i totu[i b\utura avea acela[i efect asu-
pra fra]ilor [i surorilor mele ca [i asupra mamei
[i ace[tia a]ipeau r`nd pe r`nd, iar mameloanele le
alunecau `ncet din gurile cu gingi[oare rozalii. ~n
acel moment, fire[te, alcoolul fusese deja absor-
bit de organismul lui Flo, iar laptele se limpezea
iar. A[a c\ nu trebuia dec`t s\ m\ ca]\r peste [iru-
rile de sugari be]i ce mo]\iau [i s\ m\ plimb de la
un sf`rc la altul, golindu-le p`n\ la ultima pic\-
tur\. Nu era niciodat\ `ndeajuns. ~ns\ a contat, pen-
tru c\ ̀ n felul \sta am reu[it s\ supravie]uiesc, chiar
dac\ la musta]\.

Nu mai trebuie s\ m\ aplec peste marginea pr\-
pastiei reprezentate de na[terea mea pentru a da
de mama. Acum pot s\ stau culcat pe spate pe
stratul pl\cut de confetti, cu picioru[ele mele ro-
zalii [i dr\g\la[e `ntinse `n aer deasupra mea, [i s\
m\ uit la trupul ei rotofei. {i fac asta foarte des. {i
totu[i, imaginea pe care am p\strat-o despre mama
`n aceste momente, `n afar\ de gabaritul ei enorm,
e doar o cea]\ inform\. Mijesc bine ochii, `mi scot
telescopul, focalizez [i iar focalizez – [i tot nu
reu[esc s\ deslu[esc aproape nimic. C`nd m\ g`n-
desc la aceast\ perioad\ petrecut\ al\turi de ma-
ma, nu-mi vin `n minte dec`t cuvinte. M\ concen-
trez at`t de tare c\ mai am un pic [i le[in, dar tot
nu reu[esc s\ pescuiesc nimic din oceanul amin-
tirii dec`t o form\ f\r\ contur [i cuvintele prea
pu]ine ]`]e – asta [i un miros greu de rumegu[-[i-
bere, ca `ntr-o spelunc\ ordinar\.

Nu mi-a fost dat s\ m\ plimb prea mult prin a[a-nu-
mita lume real\, `ns\ am c\l\torit foarte mult mental,
`ndrept`ndu-mi g`ndurile ba `ntr-o direc]ie, ba `n-
tr-alta. Odat\, `ntr-una din aceste c\l\torii, am `n-
t`lnit un b\rbat ̀ ntr-un bar, care mi-a povestit o isto-
rie despre cum era el copil `n Berlin, `n Germania,
chiar la sf`r[itul r\zboiului. Adic\ al celui de-al

Doilea R\zboi Mondial. ~ntregul ora[ fusese spul-
berat de bombe, a[a c\ aducea destul de mult cu
felul `n care va ar\ta Scollay Square mai t`rziu `n a-
ceast\ poveste, [i era iarn\ [i frig [i nu g\seai nimic
de m`ncare. ~n casa lui, sau `n ce mai r\m\sese din
ea, era foarte `ntuneric [i frig, a[a c\ acest b\ie]a[
`[i petrecea cea mai mare parte a timpului st`nd `n
fund pe trotuar, la ad\postul unui perete luminat
de soare, unde era un pic mai cald. St\tea acolo ore
`ntregi `n fiecare zi [i visa la m`ncare. Strada din
fa]a casei avea o gaur\ mare `n mijloc, acolo unde
c\zuse bomba. Oamenii o acoperiser\ par]ial, `ns\
tot nu fusese astupat\ de tot [i, `ntr-o zi, din cap\tul
str\zii s-a apropiat un camion `nc\rcat cu c\rbuni.

{oferul n-a observat craterul la timp [i camionul a
intrat frontal `n el, zdrang. A fost o zdruncin\tur\
cumplit\ [i din camion au c\zut o groaz\ de c\r-
buni. ~ns\ ma[ina nu s-a oprit. A mers mai departe
[i a dat col]ul [i, pre] de o clip\, strada goal\ [i lu-
minat\ de soare a r\mas pres\rat\ cu o d`r\ de c\r-
buni. O buc\]ic\ dintr-un c\rbune se rostogolise
p`n\ la piciorul b\iatului. {i apoi, brusc, ca la un
semn, u[ile s-au dat de perete [i pe strad\ au
n\v\lit din toate direc]iile femei [i b\rba]i, mai cu
seam\ femei. B\ie]elul s-a uitat uimit cum acestea
`ncep s\ `n[face buc\]ile de c\rbune, s\ le adune
gr\bite [i chiar s\ se bat\ pentru ele. A pus picio-
rul pe buc\]ica de c\rbune ce z\cea pe p\m`nt l`ng\

el [i, mai t`rziu, c`nd toat\ lumea s-a `ntors la ea aca-
s\, [i-a strecurat-o `n buzunar. Din comportamentul
femeilor, a `n]eles c\ era un lucru foarte pre]ios,
de[i nu avea nici cea mai mic\ idee la ce anume
folosea. Apoi a dat col]ul, a scos c\rbunele din bu-
zunar [i a dat s\-l m\n`nce.

~n Africa, `n timpul perioadelor de foamete, co-
piii h\mesi]i m\n`nc\ ]\r`n\. Dac\ ]i-e suficient de
foame, m\n`nci orice. Chiar dac\ nu-]i hr\ne[te tru-
pul, simpla ac]iune de a mesteca [i de a `nghi]i ceva
`]i hr\ne[te visele. Iar visele legate de m`ncare s`nt ca
oricare alte vise – po]i supravie]ui cu ele, p`n\ la moarte.

~n subsolul libr\riei unde tr\iam noi nu era nici
un c\rbune [i nici ]\r`n\ adev\rat\. Era mult praf,
`ns\ nu po]i s\ m\n`nci praf. }i se lipe[te de cerul gu-
rii [i e imposibil de ̀ nghi]it. Pe de alt\ parte, h`rtia, am
descoperit destul de timpuriu `n via]\, are o consis-
ten]\ minunat\ [i, ̀ n unele cazuri, chiar [i un gust pl\-
cut. Po]i s\ mesteci o bucat\ zdrav\n\ de h`rtie ore
`ntregi dac\ vrei, ca pe gum\. ~mpins `ntr-un col] de
fra]ii [i surorile mele cu mu[chi, `ncerc`nd s\-mi
trec cumva timpul c`t m\ str\duiam s\-mi umplu
golul [i s\-mi potolesc chior\ielile p`ntecelui ima-
gin`ndu-mi festinuri uria[e, m-am apucat s\ mes-
tec buc\]elele de confetti de la picioarele mele.

De[i m\ aflam `n perioada t`rzie a prunciei, cred
c\ ar fi corect s\ afirm c\ acest moment a `nsemnat
pentru mine `nceputul sf`r[itului. Ca multe lucruri
ce `ncep prin a fi mici pl\ceri ilicite, mestecatul
h`rtiei a devenit cur`nd un obicei cu propriile lui
tabieturi, care a devenit apoi dependen]\, o foame
mortal\ ce-mi oferea o satisfac]ie at`t de `nc`nt\-
toare c\ adeseori [ov\iam s\ m\ n\pustesc asupra
primului mamelon liber. ~n loc de asta, preferam
s\ stau acolo, rumeg`nd p`n\ c`nd cocolo[ul din
gur\ mi se `nmuia [i se transforma `ntr-o past\ cu
gust pl\cut pe care mi-o puteam plimba [i lipi de
cerul gurii sau pe care o puteam preschimba cu
ajutorul limbii `n forme interesante, pe care s\ le
`nghit f\r\ probleme. Din nefericire, h`rtia meste-
cat\ `mi l\sa un strat lipicios `n gur\ [i pe limb\,
ce se dizolva de abia peste c`teva ore [i m\ f\cea s\
plesc\i din buze `ntr-un mod nu tocmai agreabil.

Am `nceput `nceti[or, azi mestec`nd un pic,
m`ine un pic, dar la scurt timp devenisem deja to-
tal dependent [i, `n doar c`teva zile, reu[isem s\
bag la ghiozdan at`t de mult din patul comun, c\
ici [i colo se vedea betonul peretelui din spate. As-
ta a provocat ni[te fric]iuni deloc neglijabile `ntre
mine [i ceilal]i [i a f\cut chiar s\ fiu zv`ntat r\u `n
b\taie de vreo c`teva ori, `ns\ n-am l\sat acest lu-
cru s\ m\ opreasc\. Pot s\ fiu foarte hot\r`t c`nd
`mi pun ceva `n minte.

~n cele din urm\, pentru a pune cap\t nebuniei,
mama a trebuit s\ se duc\ [i s\ mai aduc\, t`r`in-
du-le dup\ ea, alte c`teva pagini din Cartea cu C.
Eram destul de m\ricei deja, a[a c\ ne-am al\turat
[i noi `n aventura sf`[ierii foilor. Chi]\ind de `nc`n-
tare, am sf`[iat [i am f\cut totul buc\]i cu o pl\cere
dement\. Nimic nu ajut\ mai mult la na[terea unui
sentiment de ad`nc\ [i cald\ tov\r\[ie dec`t proce-
sul distrugerii [i, pre] de c`teva clipe, acolo, `n acel
heirup s\lbatic, ne-am sim]it efectiv ca o familie
mare [i fericit\. C`nd m\ pune cineva s\-i poves-
tesc ceva din copil\ria mea, \sta e episodul despre
care vorbesc, pur [i simplu pentru a ar\ta c\ eram
ni[te fiin]e c`t se poate de normale.

~NCEPUTURI
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„Am `nceput `nceti[or, azi mestec`nd un pic, m`ine un pic, dar la
scurt timp devenisem deja total dependent [i, `n doar c`teva
zile, reu[isem s\ bag la ghiozdan at`t de mult din patul comun,
c\ ici [i colo se vedea betonul peretelui din spate.“
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„For]a se na[te din oprirea brutal\ a unei mi[c\ri care creeaz\
un moment de suspensie `nainte ca gestul s\ ia o alt\ direc]ie.
Este baza oric\rui principiu dramatic.“

PIPPO
DELBONO
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Corpo-drama

Mihaela Michailov

Exist\  dramaturgi  care  nu  pot  fi  adecvat
recepta]i  –  Sarah  Kane,  Mark  Ravenhill,
Marius  von  Mayenburg,  Lars  Noren,  pen-
tru a  nu-i  cita  dec`t  pe  c`]iva  –  ̀ n  absen]a
unei  interpret\ri  concentrate  pe  fizicita-
tea  textelor  lor. Tot a[a cum exist\ regi-
zori – Pippo Delbono, Rodrigo Garcia,
Romeo Castellucci – `n spectacolele c\rora
resursele corporale s`nt fundamentele es-
teticii pe care o dezvolt\. Corpul are un
poten]ial dramatic care trebuie perceput
unitar, tocmai pentru c\ este o compo-
nent\ la fel de important\ ca orice alt ele-
ment din asamblarea mont\rii. Avem, `n
structura textului, dou\ straturi de corpo-
ralitate: macro-corpul dramaturgic – adic\
textul `n]eles ca un corp care poate fi frag-
mentat [i reconstruit – [i micro-corpurile
dramaturgice – adic\ personajele percepu-
te ca actan]i ai unor tensiuni corporale, ca
semnificatori de corp care `[i problemati-
zeaz\ raporturile. {i avem, apoi, articularea,
organizarea acestor straturi de corporali-
tate `n spectacol, conceput ca un mediu
dramatic corporal, `n sensul `n care pre-
zen]a corpurilor nu este dat\ ca atare, ci de-
vine trambulina reflec]iilor asupra unor
fric]iuni rela]ionale dincolo de cuvinte. ~n
mont\rile române[ti, cu foarte pu]ine excep-
]ii – Radu Afrim, Gianina C\rbunariu, Ra-
du Apostol –, lipse[te o cercetare sus]inut\
a con]inutului de corporalitate activ\ la
nivelul unei g`ndiri-prin-corpo-dram\.

Disiden]a din 
politica frumosului
hipermediatizat

Pippo Delbono (prezent la Sibiu `n ca-
drul Festivalului Interna]ional de Tea-
tru 2008 [i la Bucure[ti `n cadrul Fes-
tivalului UTE 2008) este unul dintre
creatorii de teatru pentru care cor-
pul constituie sursa celor mai acute
spa]ii de contradic]ii. Delbono inves-
tigheaz\ corpurile unei umanit\]i
periclitate, c\reia suferin]a intens\
i-a amortizat starea de victimizare,
iar devierea de la o anumit\ norm\,
de la un anumit prototip i-a con-
sacrat disiden]a din politica frumo-
sului hipermediatizat. ~ntr-o lume
`n care pe toate plasmele curg cati-
fel\ri [i hidrat\ri ca `ntr-o ecra-
nare global\ a celei mai perfecte
dintre perfec]iunile posibile, a ce-
lei mai atroce frumuse]i, Delbono
sfideaz\ societatea apari]iilor ridi-
cate la rang de unice modele. Del-
bono iese din teatru [i caut\ corpuri
`n spitale de psihiatrie, `n strad\, `n

locuri `n care trupul este dezinhibat, ex-
ploziv, sublim `n diformitatea lui, poe-
tic prin neputin]a lui structural\, nici o
secund\, autocomp\timitoare. ~n Min-
ciuna, regizorul cerceteaz\ o sfer\ cor-
poral\ `n care ard extrema vulnerabilitate
[i for]a violent\, oamenii care regreseaz\
la stadiul primar [i oamenii-matrix, `n ne-
gru complet, f\r\ expresie facial\, `nghe-
]a]i `ntr-o postumanitate terifiant\. Un
[irag de perle „`mbrac\“ un corp de o ino-
cen]\ bulversant\, corpul celui care sufe-
r\ de sindromul Down. Greutatea se spri-
jin\ de pe un cot pe altul ca [i cum o `n-
treag\ lume, `n agonie, [i-ar c\uta un
punct de echilibru, o secund\ de t\cere.
Gianluca Ballare, gol, se plimb\ pe sce-
n\. Un copil mare, deopotriv\ trist [i lu-
minos, se a[az\ pe vine [i prive[te viito-
rul postuman din proximitatea lui. ~n fi-
nalul spectacolului dou\ corpuri contra-
dictorii se ]in de m`n\. Pippo Delbono
se dezbrac\ [i-l ia de m`n\ pe Bobo, sur-
domutul internat 40 de ani `ntr-un azil.
Un corp masiv, gol, [i un corp tasat, `m-
br\cat `n frac, prind, `n `ncle[tarea m`i-
nilor lor, o lume care-[i rec`[tig\, prin nu-
ditate, autenticitatea originar\.

Dramaticitatea mi[c\rii

Pe coperta c\r]ii Le corps de l’acteur, un
volum de interviuri cu Pippo Delbono,
ap\rut la Les Solitaires Intempestifs `n
2004, Bobo [i Gianluca, costuma]i ̀ n clovni,
se ]in de m`n\. Aceast\ ipostaz\ a unei le-
g\turi organice `ntre particule de fizicali-
tate total disjuncte se instituie ca vector
corporal `n spectacolele lui Delbono.
Fa]a alungit\ a lui Bobo, cu coif pe cap,
[i fa]a rotund\ a lui Gianluca, cu machiaj
scurs, privesc `n gol. Dou\ corpuri at`t
de diferite devin unul [i acela[i corp.

For]a lor vine din substan]a contradic-
]iei: „For]a se na[te din oprirea brutal\ a
unei mi[c\ri care creeaz\ un moment de
suspensie `nainte ca gestul s\ ia o alt\ di-
rec]ie. Este baza oric\rui principiu dra-
matic. Dramatic `nseamn\ felul `n care a-
ceste mi[c\ri, `nl\n]uirea lor, rupturile [i
mai ales energia care le locuie[te `i dau
actorului posibilitatea de a crea o leg\tu-
r\ cu publicul, un tip de aten]ie parta-
jat\. A lucra asupra propriului corp, a-l
hr\ni cu experien]e, a izola energiile pen-
tru a-l `n]elege mai bine permite existen-
]a unei dramaticit\]i a mi[c\rii“ (Le corps
de l’acteur).

Pe Delbono nu-l preocup\ elaborarea
unei arhitecturi corporale perfecte.

Corpul eviscerat de virtuozitate,
un corp anti politica gra]iosului [i

stiliz\rii, demarcat de m\r-
cile frumuse]ii

institu]ionalizate scenic reprezint\ una
dintre cele mai mari provoc\ri ale dra-
maticii corpului cu care lucreaz\ regi-
zorul. „Nu m\ intereseaz\ mi[c\rile dr\-
gu]e“, afirm\ Delbono `n aceea[i carte, `n-
rudindu-se ca mentalitate corporal\ cu
coregraful [i performerul Jérôme Bel.
Corpul gol al unei femeii supraponderale,
folosit de Bel `n Jérôme Bel, intr\ `n a-
cela[i registru de corporalitate pe care `l
propune [i Delbono.

~n mady-baby.edu, regizat de Gianina
C\rbunariu la Teatrul Foarte Mic, corpul
descompus, `mbuc\t\]it `n montajul vi-
deo intr\ `n coliziune cu trupul de gim-
nast\ performant\ pe care M\d\lina Ghi-
]escu `l expune. Dou\ niveluri de corpo-

ralitate se intersecteaz\ pentru a se de-
construi unul pe cel\lalt.

~n Omul pern\, conceput de Radu A-
frim la Teatrul „Maria Filotti“ din Br\ila,
corpurile s`nt strivite de cenzura fic]iunii
[i zv`cnesc continuu pentru a se elibera.
Afrim recurge la imaginea unui corp cu
multiple capete [i picioare, care se str`n-
ge [i se dezmembreaz\ continuu. Pu[tii-fic-
]iuni `ntregesc corpul protagonistului
creator de pove[ti macabre, de corpuri
rejectate.

~n With a Little Help from My Friends,
creat de Radu Apostol la Teatrul „Vasile A-
lecsandri“ din Ia[i, exist\ o vulnerabil\ ]e-
s\tur\ de corpuri adolescentine care, exact
ca `n Ken Park, se topesc unele `n altele.

Corpul este una dintre cele mai
ignorate surse de tensionalitate [i
teatralitate `n spectacolele române[ti.
Lectura corporal\ a unui text,
con[tientizarea fizicalit\]ii pe care o
pies\ o con]ine [i exploatarea ei din
aceast\ perspectiv\ nu reprezint\ un
demers programatic urm\rit. Textul

este g`ndit, de cele mai multe ori,
exclusiv la nivelul literarit\]ii lui, al
descifr\rii rela]iilor dintre personaje
prin decodarea semnifica]iei replicilor,
[i nu la nivelul conflictualit\]ii din
corpuri. Replicile corporale, scenariul
fizic nu au valoarea pe care ar merita
s\ o aib\.

» Delbono iese din teatru [i caut\ corpuri `n spitale
de psihiatrie, `n strad\, `n locuri `n care trupul este
dezinhibat, exploziv, sublim `n diformitatea lui,
poetic prin neputin]a lui structural\, nici o secund\,
autocomp\timitoare. ~n Minciuna, regizorul
cerceteaz\ o sfer\ corporal\ `n care ard extrema
vulnerabilitate [i for]a violent\, oamenii care
regreseaz\ la stadiul primar [i oamenii-matrix, `n
negru complet, f\r\ expresie facial\, `nghe]a]i
`ntr-o postumanitate terifiant\. 

Pippo Delbono [i Bobo

Omul pern\, de Radu Afrim



Interviu realizat 
de George Onofrei

E[ti descris `nc\ drept un t`n\r artist.
Cum ]i se potrive[te aceast\ caracteri-
zare?

S`nt mul]umit de aceast\ titulatur\, ca s\
zic a[a, cu toate c\ la 37 de ani nu consi-
der c\ mai s`nt foarte t`n\r. Nu prea pot s\
mai particip la expozi]iile „Atelier 35“, de
exemplu, destinate tinerilor arti[ti.

La c`]i ani a `nceput cariera?

La 14 ani, atunci c`nd am luat primul pre-
miu la „C`ntarea României“, un premiu
care a certificat c\ pot s\ fac art\ `n fa]a
p\rin]ilor mei, care nu vroiau s\ m\ lase
s\ fac asta. Am fost foarte m`ndru de a-
cest premiu, care a fost practic primul `n
domeniu [i cu care am reu[it s\ `i con-
ving s\ merg la [coala de arti[ti. Habar nu

aveam c\ exist\ a[a o [coal\, de pictori,
cum i se spunea la vremea respectiv\.

Se spune c\ [coala de art\ are o mare
problem\: profesorii care `ncearc\ s\
te fac\ un emul al lor, iar de multe ori
studen]ii ajung ni[te copii fidele, dar
nu neap\rat [i talentate.

Dac\ nu ai parte de un bun pedagog, a-
cela care trebuie s\ te `nve]e s\ `nve]i tu
mai departe este posibil s\ se `nt`mple as-
ta. Eu consider c\ am avut parte de pro-
fesori foarte buni, dar cred c\ [i s\ fii un
bun elev conteaz\ foarte mult, s\ discerni
[i s\ `]i dai seama de lucrurile acestea. Evi-
dent c\ la `nceput a trebuit s\ imit, ca un
copil mic care `nva]\ s\ mearg\, a trebuit
s\ fac copii dup\ Caravaggio, Velazquez,
chiar [i dup\ c`]iva arti[ti plastici ie[eni.
Lucrurile acestea mi-au folosit foarte mult,
pentru c\ e vorba de experien]\, pe care
dac\ nu o ai, nu prea po]i s\ `]i faci un tra-
iect u[or prin art\.

S\ facem leg\tura cu proiectul t\u care
este `n sediul Finan]elor Publice loca-
le, un loc nu foarte iubit de ie[eni. Ai
exorcizat cumva spiritele rele din cl\di-
rea Finan]elor printr-o lucrare pentru
care ai concurat ̀ nclusiv cu profesorii t\i.

E o lucrare de 74 de metri p\tra]i, realiza-
t\ `n ’98. Este prima mea lucrare de art\
monumental\ din Ia[i, cea mai mare supra-
fa]\ pictat\, [i se nume[te Babylon. S`nt
tot felul de valen]e spirituale ale omului:
omul [i muzica, omul [i teatrul. Poate cei
care intr\ acolo s\ `[i pl\teasc\ d\rile la stat
vor fi mai aten]i [i vor vedea lucrarea,
care e destul de interactiv\. Chiar am ana-
lizat de c`teva ori, st`nd la coad\ acolo, cum
oamenii ar\tau cu degetul spre lucrare, vor-
beau despre ea, ceea ce m\ mul]ume[te
foarte mult, pentru c\ lucrul cel mai r\u
este s\ nu se vorbeasc\ despre lucrare. E
un proiect pe care l-am realizat atunci, `n
’98, dar r\d\cinile lui st\teau `n lucr\rile
din timpul facult\]ii. Am lucrat foarte mult
pe marginea acestei teme, Geneza Baby-
lon se chema ciclul pe care l-am `ncheiat
odat\ cu aceast\ lucrare, foarte ampl\,
am lucrat pe 4 r`nduri de schel\ timp de
3 luni. E o tehnic\ destul de ciudat\, am
lucrat foarte mult `n creion, am consumat
aproape 200 de creioane, pentru c\ toat\
ha[ura e realizat\ `n creion [i acrilic, iar ca-
raiajele s`nt f\cute din foi]\ de aur. M-a aju-
tat foarte mult experien]a pe care am avut-o
`n timpul facult\]ii `ntruc`t vara restauram
biserici, monumente istorice. De exemplu,
am lucrat la biserica M\n\stirii Snagov, un-
de este `nmorm`ntat Vlad }epe[ [i faptul c\
aveam `n s`nge aceast\ rigoare a schelei, a
ordinii pe [antier m-a ajutat foarte mult.

Grup 3, `nfiin]at `n anul 2000. Biogra-
fia ta este legat\ de el. Ce anume a co-
agulat acest grup? 

Nu eram nici foarte buni prieteni. E vor-
ba de Zamfira B`rzu, care este profesor la
Academia de Art\, [i de Gabriela Vr`ncea-
nu, care picteaz\ biserici, are la activ pes-
te 25 de biserici pictate `n ]ar\ [i care este
sculptor. Am expus `mpreun\ `ntruc`t am
fost lega]i de faptul c\ lucr\rile noastre st\-
teau foarte bine pe simeze, [i nu neap\rat
am lucrat pe proiect a[a cum se `nt`mpl\.
~n general, grupurile de arti[ti au un pro-
iect comun [i lucreaz\ to]i pe aceea[i tem\.
Asta a fost la `nceput, dup\ care evident
c\ am `ncercat [i noi s\ lucr\m pe aceea[i
tem\. Exemplul a fost expozi]ia de acum
doi ani din Elve]ia, care se numea Erotica
[i pe care anul trecut am reeditat-o la Ia[i,
sub o alt\ denumire, Narcisismul. Am stat
foarte bine `mpreun\ pe simeze [i am de-
cis s\ mergem ̀ n continuare ̀ mpreun\. Ne-
am dat seama c\ `n grup vom r\zbate mai
bine `ntruc`t noi vroiam s\ ie[im c`t mai
mult afar\. {i am mers `mpreun\ la Vene-
]ia, Viena, Budapesta, Paris, Baden.

Care crezi c\ s`nt principalele proble-
me `n Ia[i `n ceea ce prive[te vizibili-
tatea arti[tilor plastici [i a galeriilor?

A[ `ncepe cu oportunit\]ile pe care le au
arti[tii, chiar dac\ nu `]i r\spund `n acest
moment la `ntrebare. Ca arti[ti plastici,
`n Ia[i avem un mare avantaj, [i anume
faptul c\ mo[tenim un public destul de
avizat [i c\ exist\ [i tineri care s`nt foarte
dornici s\ vad\ art\, s`nt cei care au mo[-
tenit colec]ii de art\ de la bunici. Acest Ia[i,
fost\ capital\ cultural\ a ]\rii a avut mul]i
colec]ionari de art\.

Din nefericire `ns\, nu este destul. Este
un public foarte redus.

Este un public redus, dar e mai numeros
dec`t `n celelalte ora[e din ]ar\ [i a[ putea
s\ dau exemple ca Timi[oara, Bra[ov, Cluj.
E adev\rat c\ la Cluj lucrurile au `nceput
s\ se mi[te foarte bine acum, dar eu m\
refeream la poten]ial.

Vrei s\ spui c\ este un domeniu al ar-
tei `n care Ia[ul exceleaz\ sau st\ mai
bine dec`t alte ora[e?

Cu siguran]\ st\ mai bine dec`t altele,
doar c\ nu este pus nici pe piedestal, pen-
tru c\ nu s-a f\cut un clasament [i nici nu
o s\ se fac\ vreodat\ deoarece nu po]i s\
compari doi arti[ti sau dou\ [coli. Fiecare
are valoarea ei [i se completeaz\ reciproc.
Vizibilitatea artistului `n momentul de fa]\,
ca s\ `]i r\spund la `ntrebare, nu cred c\
]ine neap\rat de prezen]a lui `n galerii, ci [i
de puterea lui de adaptare la ceea ce `n-
seamn\ omul contemporan, cel din 2009,
care nu mai are timp de intrat ̀ n spa]ii, pen-
tru c\ este tot timpul `n vitez\. De aceea

trebuie s\ fii prezent pe net, trebuie s\ ai
cataloage pe care s\ le `mpr\[tii `n st`nga
[i-n dreapta.

M\ g`ndeam c\ poate una dintre proble-
mele arti[tilor plastici e chiar Uniunea
Arti[tilor Plastici, din care faci parte.
Este un organism care are o imagine des-
tul de proast\, de pr\fuit\. ~n general,
conflictele care se isc\ `ntre arti[ti [i
Uniune s`nt legate de spa]ii. Au fost ne-
num\rate proteste la nivel na]ional fa]\
de conducerea Uniunii. Cum stau lucru-
rile la Ia[i?

S`nt [i membru al Uniunii, [i membru `n
conducere. E bine c\ totu[i prin aceast\ U-
niune noi reu[im s\ ]inem aceste spa]ii. Dac\
nu am fi uni]i, cred c\ ele ar fi la ora asta
cr`[me ori hoteluri, pentru c\ spa]iile s`nt
acum foarte v`nate, [i m\ refer la spa]iul din
L\pu[neanu, Galeria Cupola va fi c`t de cu-
r`nd retrocedat\ [i vom r\m`ne f\r\ una
dintre cele mai mari galerii ale Ia[ului. Spa-
]iul nostru de pe Cuza Vod\, unde aveam
secretariatul [i unde era [i Partidul Na]io-
nal }\r\nesc, a fost retrocedat [i am r\mas
f\r\ el.

Reu[i]i s\ ob]ine]i spa]ii noi?

Se pune aceast\ problem\, dar deocamdat\
nu am reu[it. Totu[i, Prim\ria ne ajut\,
`n sensul c\ aceste spa]ii pe care le avem
r\m`n ale noastre [i e foarte bine a[a. S`nt
ni[te spa]ii f\r\ de care arta plastic\ ie[ea-
n\ ar suferi enorm sau poate chiar ar fi pe
cale de dispari]ie. Acolo nu este doar un
atelier, ci un spa]iu `n care intr\ mul]i

„Ca arti[ti plastici, `n Ia[i avem un mare avantaj, [i anume
faptul c\ mo[tenim un public destul de avizat [i c\ exist\ [i
tineri care s`nt foarte dornici s\ vad\ art\.“
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Numele artistului plastic
Felix Aftene a fost legat `n
ultima perioad\ de mai
multe proiecte pentru
spa]iul public. 
A `nceput `n anii ‘90 cu o
lucrare pentru sediul
Finan]elor Publice Ia[i [i a
„ie[it `n strad\“, de
cur`nd, cu „Capsula
timpului“, iar `n scurt timp
vor `ncepe lucr\rile, `n
Parcul Copou, la „Zidul
personalit\]ilor“. Felix
Aftene tr\ie[te din munca
sa de artist, fie c\ ea
cuprinde pictur\,
sculptur\ sau ilustra]ie
pentru carte. ~n plus, are
dou\ locuri stabile de
munc\: atelierul s\u [i TVR
Ia[i, unde este scenograf. 

Vizibilitatea artistului 
de adaptare, nu de pre

Protector, sculptur\

FELIX AFTENE LE-A DEMONSTRAT P|RIN}ILOR C| POATE FACE ART| LA 14 ANI, 

Himere, pictur\ Vestitorul, sculptur\
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Despre rela]ia Sabin B\la[a-Irinel Columbeanu: „E [i Irinel
Columbeanu om. Cred c\ nu f\cea un lucru r\u. Cred c\ [i-a
cheltuit banii cu folos“.
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colec]ionari de art\, m\ refer la cei mai `n
v`rst\. S`nt `ns\ [i mul]i tineri care au `nce-
put s\ vad\ `n revist\, au `nceput s\ vad\
pe net [i vin la atelier.

Ce ne facem `ns\ cu restul criticilor
care s`nt aduse Uniunii? Se spune de-
spre Uniune c\ este o institu]ie retro-
grad\, care nu reu[e[te s\ se adapteze
foarte mult la nou.

{i eu c`nd eram mai t`n\r eram de aceea[i
p\rere, dar ulterior mi-am dat seama c\ to-
tu[i am ]inut s\ fac parte din aceast\ Uniu-
ne, s\ simt c\ apar]in unei bresle, iar a-
ceast\ breasl\ este foarte bine conturat\.
Mai bine zis, nucleul acestei bresle este
Uniunea Arti[tilor Plastici. Nu [tiu arti[ti
plastici care s\ nu fac\ parte sau s\ nu `[i
doreasc\ s\ fac\ parte din aceast\ Uniune
pentru c\, odat\ fiind membru UAP, ai ac-
ces la aceste s\li gratuit. ~n general, la ga-
leriile particulare se pl\te[te sau se las\ o
lucrare sau dou\, depinde cum te `n]elegi
cu galeristul.

Acesta este pre]ul pl\tit?

Da. ~n schimb, ei `[i fac treaba foarte bine,
`n sensul c\ nu e doar o galerie, un spa]iu
bine p\zit, ci exist\ o agend\, s`nt invitate
nume mari.

Tu nu vrei s\ vorbe[ti `n mod neap\-
rat despre criticii de art\ plastic\. Eu
`ns\ a[ vrea s\ vorbim despre ei din
urm\torul punct de vedere: pictura
este un domeniu de ni[\ care, pentru
a fi receptat corect, are nevoie de un

sistem educa]ional foarte bine pus la
punct, care s\ `i ajute pe viitorii consu-
matori de art\ s\ `n]eleag\ despre ce
este vorba. Pe de alt\ parte, avem criti-
ca de specialitate care ar trebui s\ tra-
duc\ o lume at`t de complex\ unui pu-
blic larg.

E adev\rat. Criticul de art\ ar trebui s\ fie
liantul `ntre beneficiari [i consumatori.
Nu prea putem vorbi de critica ie[ean\.
~n afar\ de Valentin Ciuc\ nu mai avem
critic\ ie[ean\. Mai s`nt acum c`]iva tineri,
m\ refer la Cristian Nae.

C`t de mult poate educa]ia plastic\ din
[coal\ s\ determine `n]elegerea picturii?

E foarte important\ `ntruc`t te face s\ te
bucuri de o linie, de un punct, de o culoa-
re, te face s\ `n]elegi mai mult starea pe
care o ai atunci c`nd vezi un lucru frumos.

~n 2007, la Ateneul T\t\ra[i din Ia[i,
o institu]ie pe care [tiu c\ o pre]uie[ti
[i pe care ai sus]inut-o, ai avut o expo-
zi]ie cu lucr\ri de grafic\, un eveni-
ment care a invitat mai multe arte `n
dialog: a fost [i un recital al actorului
Florin Mircea. Ciclul pe care l-ai ex-
pus se numea M\[ti. Cum a fost acel
eveniment pe care l-ai mai prezentat
[i `n alte locuri?

Pe domnul Florin Mircea l-am invitat `n-
truc`t evenimentul-vernisaj se `nt`mpla pe
15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, iar dum-
nealui ne-a recitat Eminescu. Evident c\
pre]uiesc acest l\ca[ de cultur\ pentru c\

este unul nou [i cred c\ trebuie s\ `i d\m
greutate prin pre]uirea noastr\. Ateneul a
fost denigrat o perioad\, pentru c\ a avut un
director pe care nu l-a iubit toat\ lumea.

Un director pe care l-ai sus]inut.

Practic eu am sus]inut institu]ia foarte mult
[i ceea ce a f\cut el acolo. {tiam ce a f\cut
[i la Centrul Cultural Francez, cu care am
colaborat la anumite proiecte, [i nu numai
eu, m\ refer mai degrab\ la cei de la „Peri-
feric“, la Matei Bejenaru care a organizat
multe expozi]ii acolo.

Ai ie[it foarte mult `n afar\ [i ai v\zut
cum arat\ o pia]\ de art\ func]ional\.
Din punct de vedere valoric, cum crezi
c\ ar ar\ta pia]a de art\ de la noi ̀ ntr-un
ciclu normal?

E foarte diferit\. La noi cine vine s\ cum-
pere o lucrare de art\, o studiaz\, o `ntoar-
ce pe toate p\r]ile, mai revine peste o s\p-
t\m`n\ sau peste o lun\, `i dai lucrarea [i
`i spui c\ dac\ nu `i place poate veni s\ o
schimbe. La Vene]ia, de exemplu, `n ga-
lerie, veneau cump\r\torii cu saco[a de
la pia]\, care era aproape de Institutul Cul-
tural Român, l\sau saco[a cu verde]uri, se
duceau la bancomat [i scoteau banii, dup\
care luau lucrarea [i plecau cu ea sub bra].

Era o cump\r\tur\ ce intra `ntr-un cir-
cuit firesc al zilei respective.

~ntr-un fel. Pe mine m\ mul]ume[te mai
mult ce se `nt`mpl\ la Ia[i.

Cariera ta `nseamn\, `n afar\ de succe-
sul artistic, [i un succes de via]\, ca s\
`i spun a[a, pentru c\ din asta tr\ie[ti
`n mare parte. Sigur, e[ti angajat sce-
nograf la TVR Ia[i, `ns\ dincolo de asta
nu ]i-e ru[ine s\ spui c\ tr\ie[ti din
arta ta. Cum se face leg\tura asta `ntre
bani [i art\?

Am afirmat de mai multe ori lucrul acesta,
[i am f\cut-o pentru c\ este adev\rat. Am
`ncercat s\ tr\iesc din art\ imediat dup\
ce am terminat facultatea. Au fost dou\
proiecte foarte mari: cel de la Finan]e [i o
lucrare foarte mare `ntr-o cas\ particular\,
a doamnei Irina Schrotter. A fost o lucrare
de mare anvergur\, m\ refer la vitraliu [i
pictur\. Am `nceput apoi s\ pictez oare-
cum la comand\, au `nceput s\ mi se v`nd\
lucr\rile.

Nu cuno[team acest detaliu, c\ ai lu-
crat `n casa unei persoane cunoscute.
Mai s`nt asemenea exemple din Ro-
mânia. Nu le hr\ni]i snobismul aces-
tor persoane?

~n nici un caz. Era vorba despre anul 1999,
la trei ani de la terminarea facult\]ii, ie[i-
sem de pe b\ncile [colii, eram falit, `nc\
nu aveam un serviciu. Despre asta vorbeam
acum, despre str\dania de a face bani din
art\.

Ai mai face acest lucru acum?

Evident c\ a[ face. Depinde de proiect. Dac\
oamenii ar avea `ncredere total\, sigur c\
da. A fost cazul Irinei Schrotter, care a
avut `ncredere foarte mare.

Dar cum ai privit, de exemplu, faptul
c\ Sabin B\la[a a mers `n locuin]a lui
Irinel Columbeanu, a pictat acolo [i,
mai mult, i-a predat lec]ii de pictur\
iubitei lui Irinel Columbeanu din
acea vreme, Anna Lesko?

E [i Irinel Columbeanu om. Cred c\ nu
f\cea un lucru r\u. {i-a cheltuit banii cu
folos. Lucrul acesta `mi aduce aminte de
{coala de Art\ din Fran]a. S`nt foarte
mul]i novici acolo, oameni care s`nt con-
tabili de exemplu [i care dau o gr\mad\ de
bani pentru o lec]ie de pictur\. Chiar am
cunoscut o tip\ care, dup\ serviciu, lua
p`nza sub bra] [i mergea s\ ia lec]ii de
pictur\.

Ce vei face anul acesta?

Voi avea o expozi]ie la Madrid, la Institu-
tul Cultural Român, o expozi]ie `n mai la
Villeneuve D’Asque, undeva `n Fran]a la
grani]a cu Belgia. E o expozi]ie la care lu-
crez chiar `n acest moment [i s`nt destul
de presat `ntruc`t mai am de terminat mul-
te lucr\ri.

i ]ine de puterea
ezen]a `n galerii

I, C~ND A C~{TIGAT LA „C~NTAREA ROMÂNIEI“

Nu e[ti doar pictor, ci [i sculptor. Mai
mult, exist\ o leg\tur\ puternic\ `ntre
literatur\ [i ceea ce lucrezi tu pentru
c\ foarte multe coperte poart\ sem-
n\tura ta. Se [tie c\ Nichita Danilov
are o preferin]\ declarat\ pentru tine
[i `[i dore[te picturile tale pe copert\.
Ai realizat ilustra]ia pentru integrala
Borges. Cum colaborezi cu celelalte
arte [i c`t `]i este de u[or s\ le aduci `n
pictura ta?

~nc\ am mai redus din plaja aceasta.
Am f\cut foarte mult design de inte-
rior, videoart, performance, happe-
ning, body painting. Acum vreau s\
r\m`n mai mult `n zona picturii [i a
sculpturii. S`nt fixat pe acest ciclu
de lucr\ri, Cine este, Doamne, o-
mul? Este o lume `n care eu cred
foarte mult, [i asta este foarte im-
portant pentru un artist. Evident c\
sculpturile s`nt personajele din lu-
cr\rile de pictur\ care ies `n relief.
Eu zic c\ se completeaz\ foarte
bine. Tot de aici a ie[it [i acel monu-
ment din bronz, „Capsula timpu-
lui“, plasat `n fa]a Prim\riei din Ia[i.

Un alt proiect care vizeaz\ spa]iul pu-
blic ie[ean este „Zidul personalit\]ilor“,

un proiect al t\u [i al lui Nichita Dani-
lov, directorul Casei de Cultur\ „Mi-
hai Ursachi“ din Copou. Cum va ar\ta
acest zid?

E o construc]ie arhitectural\ de fac-
tur\ neoclasic\ ce va fi amplasat\
pe a doua alee din Parcul Copou.
Am zis noi c\ va deveni de interes
na]ional pentru c\ sper ca toate
personalit\]ile s\ `[i doreasc\ s\ aib\
amprenta amplasat\ pe acest zid.
Vor `nc\pea `n total 42 de plachete.
Vrem s\ cre\m evenimente de
fiecare dat\ c`nd va fi amplasat\ o
astfel de plachet\. Evident c\ vor fi
inscrip]ionate [i numele personali-
t\]ilor care au trecut prin Ia[i de-a
lungul timpului. Va avea 25 de
metri lungime, 1,70 `n\l]ime, dou\
firide laterale [i o poart\ central\
care va fi p\zit\ de doi sfetnici.

Care este termenul de execu]ie?

Proiectul a primit finan]are, a[tept\m
s\ ias\ autoriza]ia de construc]ie, care
se d\ destul de greu. Cred c\ p`n\ la
sf`r[itul lui februarie `ncep lucr\rile.

DESIGN DE INTERIOR, VIDEOART,
PERFORMANCE, HAPPENING, BODY PAINTING...

Proiectul „Zidul personalit\]ilor“, ce va fi amplasat `n Parcul Copou din Ia[i



Probabil c\ a]i auzit de el prin topurile
vinova]ilor pentru teribila criz\
financiar\ prin care trecem. E mereu
pe primele locuri, pr\bu[irea unor
mari fonduri sau b\nci americane
fiindu-i pus\ `n c`rc\. Era un tip at`t de
influent `nc`t postul american CNBC
inventase un indice al servietei: dac\

venea cu servieta burdu[it\, era clar c\
se preg\tea o majorare a dob`nzii;
dac\ servieta p\rea goal\, oamenii
r\suflau u[ura]i. E vorba despre Alan
Greenspan, pre[edintele Consiliului
Rezervei Federale SUA timp de aproa-
pe 20 de ani – a trecut f\r\ s\ fie clin-
tit prin mandatele a patru pre[edin]i.

C. Rogozanu: „Mecanismele globaliz\rii reprezint\ o adev\rat\
agend\ perfect\ a istoriei recente, o colec]ie de date extrem de
importante [i explica]iile economice ale unor reac]ii sociale“.

O AGEND| 
A ISTORIEI
RECENTE
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C. Rogozanu

Cel\lalt  tip  pe  care  vi-l  propun  spre  lec-
tur\  este  Joseph  Stiglitz,  premiat  cu  Nobel,
du[man  t\ios  al  politicii  Greenspan,  sus-
]in\tor al  lui  Obama  `nc\  de  la  `nceputu-
rile acestuia  ̀ n  politic\  [i,  inexplicabil  (sau
ru[inos  de  explicabil  dac\  intr\m  `n  culi-
sele nepl\cute  ale  unui  mit  a[a  frumos),  ma-
rele absent  din  m\rea]a  echip\  a  noului
pre[edinte  american  unde  au  avut  loc  nu-
me  importante  precum  Summers  sau  Paul
Volcker  (acesta  din  urm\,  prede-
cesorul  lui  Greenspan
la  Fed,  cu

adev\rat  o  figur\  luminoas\,  un  domn  ca-
re a  avut  curajul  s\  ia  cele  mai  nepopulare
m\suri [i  s\  pun\  pe  linie  de  plutire  eco-
nomia  american\  la  ̀ nceputul  anilor  ’80).

Era turbulen]elor este o carte de memo-
rialistic\ [i `ncepe molcom cu un Green-
span copil care r\m\sese cu un reflex ciu-
dat imprimat de criza din ’30 (s-a n\scut ̀ n
1926): se uita tot timpul `n p\m`nt pentru
c\ spera s\ g\seasc\ ceva m\run]i[ pierdut
de adul]i prin nisipul plajei. Mai t`rziu, a
f\cut conservatorul [i a studiat pianul, cla-
rinetul [i compozi]ia. A ajuns la burs\, e-
conomie [i studiul acesteia datorit\ familiei

[i c`torva c\r]i importante semnate de
mari brokeri ai momentului. ~n tim-
pul acelor studii se petrece ceva im-
portant: `nt`lnirea cu teoriile lui Key-
nes, probabil cel mai mare g`nditor `n
economie din secolul XX. De[i `n jur
toat\ lumea se arat\ `nc`ntat\ de so-
lu]iile englezului, Greenspan r\m`ne
impasibil – Keynes era unul dintre
marii promotori ai interven]ionismului
[i blama filosofia pie]elor l\sate s\ se
reglementeze singure. Am g\sit doi vi-
nova]i `n m\rturiile lui Greenspan:
jazzul [i matematica (mai ales ̀ n zonele
sale de statistic\). T`n\rul Alan era un
tip care se concentra pe partitura sa [i
pe instrumentul s\u, cum singur m\rtu-
rise[te: „aveam mentalitatea instrumen-
tistului de acompaniament“. Primele lec-
turi aplicate s`nt titluri precum Z\c\-
mintele de cupru din Chile. Dup\ alte
zeci de pagini, realiz\m c\ Greenspan in-
ventase un soi de computer umanoid:

f\cea predic]ii urm\rind cu o r\bdare inu-
man\ mersul m\rfurilor, tranzac]iilor etc.
A[a `[i va pune de altfel [i bazele afacerii
care avea s\ prospere, industria desco-
perind utilitatea unor astfel de infor-
ma]ii. Matematica vagoanelor de cereale ̀ l
propulseaz\ ̀ n r`ndul celor mai respecta]i
profesioni[ti din bran[\. Dar `n lumea
mare ajunge tot pe cale politic\, din pos-
tura de t`n\r consilier `n campania pre-
[edintelui Nixon. Dup\ `nc\ 10 ani a-
jungea pre[edinte la Fed.

Era turbulen]elor – o
istorie neconven]ional\
extrem de util\

Greenspan e un tip de salon, `l recuno[ti
de la o po[t\. E de-o inteligen]\ feroce, are
r\spuns pentru orice [i o idee fix\: pie]ele
trebuie l\sate libere ca pas\rea cerului, alt-
fel nu vom ajunge nic\ieri. Cartea a fost pu-
blicat\ `n 2007 c`nd deja se `ntrevedeau
semnele unei crize enorme din cauza re-
gimului subprime `n Statele Unite. Nici
`n ultima clip\ Greenspan nu renun]\ la fi-
losofia sa favorit\. C`nd se ia o decizie im-
portant\ exist\ o glum\ care s-o ameliore-
ze, atunci c`nd e povestit\ la un pahar de
whisky foarte scump. Acesta e algoritmul.
Iat\ cum e relatat\ o decizie a lui Nixon
din 1971: „Seara aceea a r\mas memo-
rabil\ pentru mine, din dou\ motive: `n
primul r`nd, ca s\-[i anun]e noua politi-
c\, Nixon a scos din program Bonanza,
serialul de western preferat al Americii

SEMNAL

Anchee Min, Cum am devenit doamna Mao, traducere din limba englez\ de Mihaela Negril\,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom, 336 de pagini, 26.95 lei

Anchee Min este autoarea bestsellerurilor ~mp\r\teasa Orhidee [i Ultima `mp\r\teas\.
Dup\ 27 de ani petrecu]i ̀ n China comunist\, Anchee Min ̀ [i asum\, prin intermediul romanu-
lui Cum am devenit doamna Mao (2001), rolul pe care Nah, fiica cuplului dictatorial, a refuzat
s\-l joace, [i anume acela de biograf al doamnei Mao, femeia care vreme de 38 de ani a fost prima
doamn\ a Chinei, promotoare a Revolu]iei Culturale [i purt\toare a „stindardului culturii proleta-
re“. Situ`ndu-se la grani]a fragil\ dintre fic]iune [i realitatea istoric\, romanul lui Anchee Min os-
cileaz\ `n permanen]\ ̀ ntre nara]iunea obiectiv\, la persoana a treia, [i vocea fictiv\ a doamnei Mao,
ce d\ seama de adev\rata natur\ a celei care `n istoria Chinei este cunoscut\ drept „demonul cu
oase albe”. Prin inteligen]a diabolic\ de care a dat dovad\ `n timpul mariajului cu marele Mao
Zedong [i cruzimea cu care a ordonat moartea a mii de oameni, dar [i prin frumuse]ea sa incon-
testabil\, voin]a de fier [i notorietatea ca star de cinema, doamna Mao a scris o pagin\ marcant\
`n istoria comunismului, re`nviat\ prin talentul deja celebrei Anchee Min.

Dan Lungu, Cum s\ ui]i o femeie, colec]ia „Fiction Ltd.“, Editura
Polirom, 392 de pagini, 39.90 lei

„Dan Lungu trebuie citit de urgen]\.“ („Lire“)
„Dan Lungu [i-a f\cut intrarea `n literatura interna]ional\ cu o proz\
copios-satiric\ de cea mai bun\ calitate.“ („Wiener Zeitung“)
„~n România se petrec schimb\ri `mbucur\toare [i din punct de
vedere literar. Haosul productiv al ]\rii combinat cu r\m\[i]ele
birocra]iei comuniste produc condi]ii pentru o literatur\ cu tente
suprarealiste, dar [i pentru miniaturi subtile, pline de un umor
adesea disperat. Proza lui Dan Lungu trebuie citit\ cu mare aten]ie,
c\ci se `ncadreaz\ `n domeniul marii literaturi.“ („Die Furche“)
„Cine-l cite[te are senza]ia c\ prive[te un foc de artificii. Inteligen]a scli-
pitoare, sagacitatea [i uneori mali]ia dovedite `n `n]elegerea sufletului
omenesc, ca [i lirismul sobru, viril s`nt cuceritoare.“ (Alex. {tef\nescu)

~n economice s\ ne
lupt\m. Greenspan
[i ceva Stiglitz

EXCLUSIV ONLINE:
{tirile SDC

Un nou spectacol
„dramatIS“
Miercuri, 25 februarie, la ora 18, la sala mic\ 
a Teatrului „Luceaf\rul“ a avut loc un nou
spectacol-lectur\, cu textul Cum spui tu, Johnny!
de Valentin Laz\r, student la Litere, participant 
la trainingurile de dramaturgie din cadrul
„dramatIS“. 

Textul  este  o  fars\  plasat\  `n  re-
gistru  absurd,  grotesc,  cu  umor
negru  din  bel[ug.  Autorul are
sim]ul construc]iei dramatice, se
pricepe s\ imagineze un personaj,
s\-i dea consisten]\, scrie bine.
Regia spectacolului: Ion Ciubo-
taru; elemente scenografice: Con-
stantin Butoi; coloana sonor\: Gi-
gi {fai]er; cu Toma Hogea, Doina
Iarcuczewicz, Liviu Sm`nt`nic\, Li-
liana Mavri[-V`rlan, Viorel V`rlan,
Beatrice Volbea, Ileana Co[an,
Cristina Anca Ciubotaru, Paul
Sobolevschi, C\t\lin Cucu, Gigi
{fai]er.

~n noiembrie 2006, pe scena
Teatrului „Luceaf\rul“ Ia[i a debu-
tat „dramatIS“. Proiectul [i-a pro-
pus s\ atrag\ aten]ia speciali[tilor
[i a unui public de ni[\, format
din cunosc\tori (studen]i, cadre
didactice, editori), asupra unui
e[alon de tineri scriitori ie[eni pre-
ocupa]i [i de dramaturgie, iar mai
apoi s\-i stimuleze [i pe al]i tineri
talenta]i s\ scrie pentru teatru. 

„dramatIS“ const\ `n specta-
cole-lectur\ (de fapt, con]in [i ele-
mente scenografice, coloan\ mu-
zical\, ecleraj), primul fiind reali-
zat cu textul lui Dan Lungu,

Nunt\ la parter. P`n\ acum pe lis-
ta „dramatIS“ au  mai intrat piese
scrise de Lucian Dan Teodorovici
(Elefan]i roz. Elefan]i galbeni. {i
oameni), C\t\lin Mihuleac (Via]a
[i posteritatea unui beneficiar de
funeralii jude]ene), reunite `n An-
tologia dramatIS (ap\rut\ la Edi-
tura Cartea Româneasc\, [i lan-
sat\ la Bucure[ti, `n cadrul Festi-
valului Na]ional de Teatru, noiem-
brie 2008), Florin L\z\rescu
(Ochiul str\zii), C\lin Ciobotari
(S`nge, sex, scandal, pres\).

Spectacolele-lectur\ constituie
numai o parte a proiectului, par-
tea lui mai vizibil\. Dezvoltarea
„dramatIS“ a constat `n des-
f\[urarea a dou\ sesiuni de „Ate-
lier de ini]iere `n scriere drama-
tic\“, al c\ror scop a fost
atragerea tinerilor spre teatru.
Acestea au avut un caracter foarte
practic, iar la `nt`lnirile de lucru
(cu studen]i de la facult\]ile de
litere [i teatru) au participat,
printre al]ii, scriitorul Florin
L\z\rescu, conf.univ.dr. Maria An-
ca Rusu, regizorul Ion Sapdaru [i
criticul de teatru Iulia Popovici.
(Olti]a  C`ntec,  coordonator
„dramatIS“)

PROMO
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C. Rogozanu: „Cum n-o s\ avem vreodat\ [ansa s\-i vedem la o mas\
discut`nd rece [i aplicat pe Greenspan [i Stiglitz, e bine s\-i punem
m\car pe acela[i raft [i s\ facem pu]in\ medita]ie economico-filoso-
fic\. Nu stric\ nim\nui, mai ales `n vremuri de criz\“.
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Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
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Cu George Onofrei
[i Anca Baraboi
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Cu  mobilitatea  intelectual\  a
unui  Milan  Kundera  [i  cu  o
similar\  predispozi]ie  de  a  lua
`n  r`s  [i  comunismul,  [i  con-
trariul  s\u,  Radu  Cosa[u  face
`n  aproape  fiecare  pagin\  a
LLooggiicciiii  dovada  c\  via]a  `n  so-
cialism  este  o  permanent\  situ-
are  `n  confuzie. Absurdul coti-
dian nu e demonstrat prin re-
flec]ie teoretic\. Exemplele
abund\ [i s`nt `nf\]i[ate `ntr-un
crescendo tragicomic, pe linia
tot mai ap\sat\ a „ridicolelor
iubiri” ideologice.

T`n\rul scriitor comunist,
ajuns „devia]ionist” dup\
mult-pomenita Conferin]\ din
aprilie 1956, st\ `n casa unei

m\tu[i ale c\rei convingeri [i
repere au r\mas burgheze.
Alte rude vin aici pentru a-[i
ar\ta oprobriul fa]\ de textele
pe linie ale nepotului, sincrone
cu suferin]ele multora `n `n-
chisorile comuniste. Autorul se
ru[ineaz\ pe jum\tate, r\m`-
n`nd par]ial d`rz pe aliniamen-
tele doctrinei comuniste. Exce-
sele, abuzurile, abaterile de la
Manifest nu au nimic de-a face –
vrea el s\ cread\ – cu validi-
tatea Bibliei marxiste. Dar, `n
timp ce fostul reporter se `n-
doie[te tot mai des, rudele sale
apropiate cedeaz\ progresiv
presiunii mediului. M\tu[a-gaz-
d\, cu valorile ei burgheze cu

tot, ar vrea ca el s\ publice din
nou, s\ redevin\ oficial. Glasul
prozaic al realit\]ii sun\ mai
puternic, `n urechile Sanseve-
rinei, dec`t cel al unor idei [i
idealuri juvenile opuse, cul-
mea!, celor mai vechi. Astfel
c\, la apari]ia `n scen\ a B\ia-
tului (securist t`n\r [i energic,
personaj gogolian), iubitoarea
m\tu[\ se transform\ `ntr-un
avocat patetic [i persuasiv al
diavolului.

~ntr-o schem\ cu termenii
morali inversa]i, `nc\p\]`narea
[i idiosincraziile protagonistului
r\m`n singurele obstacole `n
calea nivel\rii. „Eroul” se aga]\
de caracterul s\u dificil, de na-
tura lui introvertit\, pentru a
rezista c`ntecului de siren\ al
regimului. Nuvelele lui, scrise
cu spatele la „modelele” litera-
turii propagandistice, le va 

putea oare publica? Este ceva
de capul lor? Devine, cu ele,
un scriitor? Mai cu bini[orul,
mai cu for]a, B\iatul `l convin-
ge s\ redacteze referate pe
marginea unor manuscrise.
Scriitorul `ndr\gostit de nu-
velele lui curate `ncepe din
nou s\ mearg\ pe [antiere, `n
c\utarea vie]ii „adev\rate”...

Lovitura de teatru vine la fi-
nal. Securistul-cenzor, B\iatul
care l-a reorientat pe autorul
nostru `nspre tematica socialis-
mului biruitor, str`mb\ din nas
`n fa]a manuscrisului conformist
al victimei; ba chiar schimb\,
`n joac\, prima liter\ a titlului:
c `n loc de m, Cacarale `n loc
de Macarale... Scriitorul `l im-
plor\ s\ dea aviz favorabil
c\r]ii sale; dar omul regimului
are, deodat\, bareme artistice,
preten]ii axiologice, sclifoseli

estetizante. Literatur\ angajat\
(= prostituat\), da, `ns\ scris\
cu talent, nu numai cu impli-
care! ~n loc de Vivisec]ii, au-
torul alesese Macarale; `n loc
de Macarale, cenzorul prefer\
Energii. Capitularea moral\ se
des\v`r[e[te abia acum, iar nu
prin precedenta excludere a
scriitorului, de c\tre temutul
Leonte R\utu, de la festinul re-
alismului socialist. La finalul
acestei c\r]i excep]ionale, con-
fuzia dintre bine [i r\u, adev\r
[i minciun\, frumos [i ur`t se

lipe[te pe „texisten]a” supra-
vie]uitorului ca o emblem\.

~n Logica lui Radu Cosa[u,
un critic t`n\r a v\zut un co-
munism hazos, cu Stan [i
Bran. Veselie mare!... De fapt,
comunismul r`de aici cu hohot
gros, `n timp ce scriitorul pl`n-
ge cu lacrimi amare. Comic,
tragicomic, melodram\, dra-
m\: autorul ne trece prin toate
registrele, z`mbind afabil, `n
lume, [i suferind c`ine[te, `n
forul s\u interior.

Logica BUCURE{TI FAR WEST

Daniel CRISTEA-ENACHE

[i unul pe care eu `l urm\ream cu nespu-
s\ pl\cere; [i, `n al doilea r`nd, pentru c\
m-am aplecat s\ iau ceva de pe jos [i m-am
`n]epenit de spate. {ase s\pt\m`ni a tre-
buit s\ zac `n pat. P`n\ `n ziua de azi,
`mi place s\ cred c\ politica lui de con-
trol al pre]urilor [i salariilor mi-a venit
atunci de hac“.

Realizezi c\ Greenspan e un extrate-
restru, un tip de fier lipit de tot ce `n-
seamn\ putere [i cam at`t, dup\ un epi-
sod descris frugal – de apreciat e c\ nu a
fost evitat – despre evaluarea pe care un anu-
me Charles Keating i-a cerut-o lui Green-
span (pe vremea c`nd acesta era consul-
tant privat) pentru Lincoln Savings. Mai
t`rziu, Keating avea s\ provoace o catas-
trof\, mi[c\rile ini]iate de acesta fiind de
fapt o imens\ fraud\. Cinci senatori au a-
vut leg\turi suspecte cu Keating. Printre ei
se afla, surpriz\, un anume John McCain
care a declarat c`nd a fost audiat c\ a stat
lini[tit gra]ie evalu\rii executate de Green-
span. Contribuabilul american a pl\tit 3,5
miliarde de dolari. Greenspan a pl\tit cu o
pagin\ de scuze `n memorii. Dup\ `nc\
o pagin\ am trecut deja la alt episod...

Cea mai fioroas\ sintagm\ a c\r]ii, pe
care Greenspan o enun]\ senin de la `n\l-
]imea func]iilor sale trecute [i din spatele
unei v`rste respectabile, este „distrugerea
creatoare“, cea care intervine ciclic, c`nd
se schimb\ tehnologii, stiluri de via]\, c`nd
milioane de oameni r\m`n pe dinafar\ [i
trebuie s\ se adapteze unor noi realit\]i.
Greenspan are o fraz\ [i pentru asta: „con-
curen]a [i asumarea riscurilor provoac\
stres, pe care majoritatea oamenilor tind
s\-l evite“. ~n felul acesta spus\, nelini[tea
profund uman\ `n fa]a nesiguran]ei pa-
re o stare vinovat\. Finan]istul o arunc\
[i pe umerii mo[tenirii culturale de un
anumit tip care a promovat dispre]ul fa]\
de bog\]ie. ~[i cultiv\ `n acela[i timp o opa-
citate `n]elept-b\tr`neasc\. Nu am putut
s\ `n]eleg cum de nu are nici un moment
de cump\n\, cum de vorbe[te a[a de se-
nin despre distrugerea creatoare [i ciclu-
rile „normale“ care implic\ recesiune, de[i
tot el, `n acelea[i memorii care se `ntind
peste mai bine de 70 de ani [i peste 500
de pagini, enumer\ nenum\rate fraude,
gre[eli de politic\ fiscal\ [i multe altele
care nu mai au nici o leg\tur\ cu pia]a au-
to-regulatoare sau „m`na invizibil\“ a lui
Adam Smith. E misterul c\r]ii \steia, e mo-
tivul pentru care unii o vor g\si fascinant\,
iar al]ii extrem de enervant\. Era turbulen-
]elor r\m`ne ̀ ns\ o istorie neconven]ional\
extrem de util\, cu scene de neuitat [i

episoade care te las\ masc\.
Salvarea LTCM, de exemplu, un
fond cu capital protejat (re-
zervat investitorilor foarte bo-
ga]i, fonduri de hedging), con-
dus printre al]ii [i de doi lau-
rea]i cu Nobel, a fost salvat de
Fed-ul newyorkez de la colaps
dup\ ce a reu[it s\ se `mprumu-
te cam cu 35 de dolari pentru
fiecare dolar existent. Lec]ia lui
Greenspan, `n interpretarea mea:
dac\ nu-i ajut\m pe cei boga]i,
se alege praful de s\raci.

Stiglitz este 
un maestru al
expunerii faptelor

Stiglitz e preocupat `n Mecanis-
mele globaliz\rii de politicile
FMI [i ale B\ncii Mondiale [i
mai ales de felul `n care aces-
tea trebuie s\ se revizuiasc\ pen-
tru a putea oferi cu adev\rat
[anse ]\rilor din lumea a treia
sau acelora `n curs de dezvolta-
re. Analiza nu vine doar ̀ n cali-
tate de expert, ci [i de insider:
„C`nd am venit la Banca Mon-
dial\, am fost uimit de ceea ce
am v\zut: Banca [i, chiar mai mult, FMI
promovau strategii economice conser-
vatoare (de exemplu, privatizarea asis-
ten]ei sociale) care erau exact opusul lu-
crurilor pentru care luptasem la Casa
Alb\. Ba chiar mai grav, utilizau modele
pe care cercet\rile mele teoretice se str\du-
iau s\ le discrediteze. (Desigur, am fost
[i mai [ocat atunci c`nd am aflat c\ aceste
strategii erau sus]inute chiar de Trezoreria
administra]iei Clinton)“. Stiglitz are o
privire scrut\toare, este un maestru al
expunerii faptelor, f\r\ mari floricele re-
torice. Este iubitorul contrastelor, `i pla-
ce s\ descrie India `n mizerie [i India su-
pertehnologizat\, aflate `n coabitare ne-
fireasc\ [i totu[i posibil\.

Observ\ la rece c\ trecerea treptat\ la
eliberarea pie]elor a ]\rilor asiatice, de la
Coreea la China, a fost solu]ia cea mai
bun\, c\ acolo unde a existat interven]ie
guvernamental\ [i strategie (Brazilia, de
exemplu) a existat [i cre[tere economic\
sus]inut\. {i, lucru care ne prive[te pe to]i,
critic\ foarte dur felul `n care FMI [i-a
implementat politicile `n ]\rile fostului
bloc sovietic. Liberalizarea brutal\ a pie]e-
lor din Ucraina sau Rusia (pe care Green-
span o aproba) a dus la adev\rate dezastre

din care cet\]enii de r`nd [i-au revenit cu
greu. Stiglitz nu se fere[te de confrunta-
rea cu astfel de cazuri dificile. Mai mult,
cartea sa reprezint\ o adev\rat\ agend\
perfect\ a istoriei recente, o colec]ie de
date extrem de importante [i explica]iile
economice ale unor reac]ii sociale. Cum
de-a devenit at`ta lume antiglobalist\ din-
tr-odat\, unde e justificat\ furia [i unde e
simpl\ propagand\, aici st\ meritul lui
Stiglitz. Limitele lui vin dintr-o credin]\
oarb\, putem s\-i zicem [i keynesian\, ̀ n
puterea [i `n]elepciunea „regulatorului“
care nu `ntotdeauna se arat\ ca un des-
pot asiatic luminat. Cum n-o s\ avem
vreodat\ [ansa s\-i vedem la o mas\ dis-
cut`nd rece [i aplicat pe Greenspan [i Stig-
litz, e bine s\-i punem m\car pe acela[i
raft [i s\ facem pu]in\ medita]ie econo-
mico-filosofic\. Nu stric\ nim\nui, mai
ales `n vremuri de criz\.

Alan Greenspan, Era turbulen]elor.
Aventuri `ntr-o lume nou\, traducere de
Smaranda Nistor, Editura Publica, 2008

Joseph E. Stiglitz, Mecanismele
Globaliz\rii, traducere de Miruna
Andriescu, colec]ia „Economie [i

societate“, Editura Polirom, 2008
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Bogdan Romaniuc: „Stelian }urlea `ncearc\ prin remake-urile
sale s\ demonteze prejudec\]ile existente [i s\ transforme
oamenii obi[nui]i `n eroi de basm“.

DEMONTEAZ|
PREJUDEC|}I
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Veronica  D.  Niculescu:  M\celarul
se treze[te devreme. M\celarul e
fericit c`nd ucenicii veni]i `n zori
de zi la comanda sa trag [nurul
electric [i drujbele `ncep s\ huruie.

B\tr`nul m\celar se plimb\ cu
m`inile `n buzunare, m\sur`nd
aleea cu pasul – ce bine, ah, ce
bine `i e s\ vad\ cum i se-ndepli-
ne[te lucrarea, de-at`ta timp ti-
cluit\. Ei s-au opus, dar degeaba.
M`na m\celarului nu e cu-adev\-
rat `n buzunar, m`na lui e chiar
cea care acum manevreaz\ druj-
ba. {i uite cum cad, uite cum cad
ramuri. Piciorul lui nu e cel care
m\soar\ aleea `n lung [i-n lat, pi-
ciorul lui e st\p`nul cerului, sus,
pe scara pompierilor. Ochii lui
nu-s cei care p`ndesc la un col] [i
la altul ca s\ nu se-apropie du[-
manul. Privirea sa ager\ e dea-
supra tuturor lucrurilor, e sus,
sus, de unde cad ramuri.

Ah, m\celarule, prive[te, prea-
puternicule, la coroana dobor`t\.
Tu [i coana m\cel\reas\ o s\ a-
ve]i, `n sf`r[it, lumin\. O s\ vede]i
`n sf`r[it, `n toat\ splendoarea-i,
[antierul de-al\turi. Ah, m\cela-
rule, prive[te [i bucur\-te, prive[-
te la femeia asta isteric\; [i-a tras
cizmele [i pardesiul peste hainele
de cas\ [i a ie[it, cu p\rul v`lvoi,
s\ `ntrebe de ce se-nt`mpl\ m\ce-
lul. Bucur\-te, m\celarule, nimeni
nu e mai puternic ca tine. ~n sluj-
ba ta [i numai a ta lucreaz\ druj-
ba `n\l]at\ la cer. {i mai bucur\-
te, m\celarule, de lini[tea nop]ii.
Dormi lini[tit, nici bufni]a nu se
va mai t`ngui noaptea, nici mierla
nu va mai c`nta cu neru[inat\
vioiciune diminea]a devreme.

Mi-au t\iat pomii... Trei tei [i
un anonim.

Emil  Brumaru: Descrierea ta
mi-aminte[te de mog`ldea]a
aceea neagr\ care a t\iat, cu ani
`n urm\, din curtea interioar\, un
plop, `ns\ nu unul oarecare, ci
chiar pe acela care, `n fantasm\-
rile mele, era Plopul Nedelciu!

V.D.N.: Am fost mut\ dou\
zile, ce era s\ mai zic... N-ai nici
o [ans\ `n fa]a omului cu drujba.
{i cu c`t\ satisfac]ie se uit\ `n jur,
`[i freac\ m`inile, se bucur\ la
fiecare ramur\ dobor`t\. Plopul
Nedelciu era b\tr`n? Aveam un
plop la Pite[ti, doar la ferestruica
de la baie `l auzeam fo[nind, se
freca de perete cu frunzele. Plopii
au frunze lucioase, `n form\ de

inim\. L-au dobor`t, cu toate 
inimile lui. Teii mei f\r\ coroan\
stau ru[ina]i [i tri[ti, patru
sp`nzur\tori de care se sperie [i
p\s\rile. Doar mesteac\nul a
sc\pat `ntreg, un miracol.

E.B.: Nedelciu [tia de plopul
lui, `i povestisem eu, `n desele
convorbiri telefonice pe care le
aveam, pe atunci, cu d`nsul...
Vorbeam ceasuri `ntregi... Imobi-
lizat de boala lui necru]\toare,
]inea nu [tiu c`te rubrici, f\cea
parte [i dintr-o re]ea de distri-
buire a c\r]ilor aduse la comand\,
dac\ nu cumva chiar el o pusese
pe roate...

C`nd l-au t\iat, nu i-am spus.
Motivul ar fi fost ca cineva cu
locuin]a prin prejma plopului ar fi
suferit de astm... [i ar fi fost aler-
gic [i la puful de plop...

V.D.N.:  Ce frumos trebuie s\
fie s\ `]i spun\ un prieten c\ un-
deva, la el acas\, a dat numele
t\u unui copac. Plopul meu de la
Pite[ti nu avea nume. Cei trei tei
masacra]i luni diminea]\ n-o s\
mai aib\ coroana ca `nainte nici
`n trei ani. Nici flori, nici fluturi
aduna]i `n zilele calde la recolta
de dulce, nici cuiburi de gugu[-
tiuci. ~ntre primii doi pomi (acum
ni[te st`lpi) a r\mas o buturug\
mic\ – a fost t\iat chiar de la
r\d\cin\ intrusul, nu carecumva
s\ mai creasc\ [i \sta... De grija
mesteac\nului am tremurat cel
mai tare. A sc\pat, nu [tiu prin ce
miracol; e pu]in mai `ntr-o parte.
Acum `l iubesc [i mai mult. Alb,
cu ramuri fine, curg\toare `n
ploaie de argint. Trebuie s\-i pun
nume. O s\ `i zic Brumar, se
poate? A[a, f\r\ „u”.

E.B.: Mesteac\nul Brumar!
Cam romantic... Totu[i merge,
numai s\ nu `l tund\ [i pe \sta!

V.D.N.: Ei, nu e romantic... A
luat numele de la cel care a
botezat un plop. {i e mai bine s\
fii `n mesteac\n dec`t s\ fii `n
plop. A[a zicea [i bufni]a.

Dar s\ nu uit: de ce tocmai
Nedelciu?

E.B.: Poate e o chestie de fals\
memorie, dar am impresia ca am
scris c`ndva: „C\]\rat\-n flaut ca-n
mesteac\n...“. Acum am g\sit
versul: „C\]\rat\-n flautul uit\rii”.
Despre mesteac\n e vorba `n alt\
poezie!

Fragment cu
m\celari [i plopi

~n  cazul  nostru  fata  babei  e  o  avocat\  fru-
moas\,  pe  care  toat\  lumea  o  admir\,  [i
un  adev\rat  exemplu  pentru  ceilal]i  din
jurul  s\u:  „Ar  trebui  s\-mi  pun  ordine-n
via]\. De fapt, ordine e, dar nu cum a[ vrea.
Sau cum ar vrea mama. Ea mi-o d\ ve[-
nic exemplu pe sor\-mea mai mare. E
`nalt\, supl\, nu ca mine“. 

Sora vitreg\, sau fata mo[neagului, e
reporter de televiziune [i o ziarist\ cu o
carier\ promi]\toare, dar `n familie e
v\zut\ ca „roata de rezerv\“, fiind me-
reu pe locul al doilea, p`n\ c`nd, `ntr-o
zi, are revela]ia c\ „s`nt altfel dec`t so-
r\-mea“. 

Ac]iunea c\r]ii o vizeaz\ mai mult pe
ce-a de-a doua fat\ din familie: „– Dar,
tata, `i faci jocul! – Ascult\-m\, fata tatii,
e mai bine pentru tine... Chiar c\ era ca-n
povestea cu fata babei [i fata mo[neagu-
lui“, spune Ileana, care joac\ [i rolul
naratoarei.

~ntre cele dou\ surori apare, bine`n-
]eles, un b\rbat, iar lucrurile devin [i
mai complicate. Ilona vs Ileana, a[a ar
putea fi rezumat\ ac]iunea c\r]ii lui Ste-
lian }urlea. O carte cu femei [i despre
femei, un „basm“ pe care `l pot citi at`t
copiii, c`t [i adul]ii. 

Arunc-o pe sor\-mea din tren! pre-
zint\ [i lumea din culisele televiziunii
(s\ nu uit\m c\ autorul lucreaz\ de ani
buni `n televiziune), agita]ia din redac-
]ia de [tiri, [edin]ele interminabile „cu
[efu’ \l mare“, reportajele [i c\l\toriile
`n c\utare de subiecte, anchete [i de-
masc\ri ale politicienilor corup]i, cazuri
care de care mai scandaloase. 

~nt`mpl\rile povestite s`nt c`t se poa-
te de actuale, cu oameni pe care mass
media ni-i serve[te pe tav\ `n fiecare zi,
la orice or\, [i pe care Stelian }urlea `i
transform\ `n personaje.

Un basm
„or\[enesc“

C\r]ile pentru copii
s-au aflat mult\ vre-
me, f\r\ motiv, la pe-
riferia literaturii. De-
[i ideile preconce-
pute `nc\ mai circu-
l\, acest gen a `nce-
put s\ trezeasc\ in-
teresul criticilor ca-
re, p`n\ nu demult,
priveau cu reticen-
]\astfel de texte, v\-
zute mai ales ca o
literatur\ u[oar\. Chiar dac\ pe
pia]a româneasc\ se v`nd mai mult titlu-
rile str\ine, ale autorilor de acum clasici,
care au avut succes `n afar\, unii scriitori
autohtoni, a[a cum este cazul lui R\zvan
R\dulescu, s-au remarcat prin romane bi-
ne alc\tuite din punct de vedere stilistic [i
cu un mare impact la public (Teodosie
cel mic). Trebuie f\cut\ o delimitare cla-
r\ `ntre textele mediocre, scrise `n scop
comercial, [i scrierile care se disting prin
stil [i valoare.

Stelian }urlea a primit Premiul Uni-
unii Scriitorilor pentru literatur\ pentru
copii (2003) [i Premiul Asocia]iei Edito-
rilor din România pentru literatur\ pen-
tru copii (2005). Relatare despre Ha-
rap-Alb [i Greuceanu – roman cu un po-
li]ist s`nt dou\ remake-uri, rescrieri `n
registru postmodern ale cunoscutelor bas-
me române[ti. Dar nici una dintre c\r]i-
le lui Stelian }urlea nu seam\n\ cu cealalt\,
c\ci fiecare roman aduce ceva nou, o
alt\ tem\ [i un alt ton. Avem de-a face
cu un autor imprevizibil. ~ns\ nu to]i
cititorii observ\ basmele din spatele po-
ve[tilor sofisticate cu poli]i[ti, gangsteri
[i vedete de tranzi]ie. Dincolo de logica

basmului,
autorul propune de fiecare dat\ o poves-
te credibil\, cu personaje „luate de pe
strad\“, u[or de recunoscut `n via]a de zi
cu zi. Trimiterile subtile la basm (Fata ba-
bei [i fata mo[neagului) `n cazul c\r]ii
Arunc-o pe sor\-mea din tren!, eviden-
]iaz\ dorin]a autorului ca textul s\ fie ci-
tit `n aceast\ cheie de lectu\ [i spore[te
pu]in ambiguitatea romanului. ~n cen-
trul c\r]ii se afl\ lupta dintre bine [i r\u,
dintre omul bun [i omul r\u, de[i omul
r\u e privit cu mai mult\ `n]elegere [i
nu treze[te repulsie cititorului, ci dim-
potriv\. Stelian }urlea `ncearc\ prin re-
make-urile sale s\ demonteze prejude-
c\]ile existente [i s\ transforme oamenii
obi[nui]i `n eroi de basm. Arunc-o pe so-
r\-mea din tren! este a[adar un basm
„or\[enesc“, cu femei frumoase, pentru
care cump\r\turile s`nt „o chestiune de
via]\ [i de moarte“.

Stelian }urlea, 
Arunc-o pe sor\-mea din tren!, 

colec]ia „Proz\“, Editura Cartea
Româneasc\, 2009, 24.95 lei

Un basm modern, cu reporteri, avoca]i,
anchete, investiga]ii [i conflicte de familie
este cartea lui Stelian }urlea, Arunc-o pe
sor\-mea din tren!, cu o ac]iune ce aduce
mai degrab\ a roman poli]ist [i care
seam\n\ foarte mult [i cu un thriller. O
versiune postmodern\ a cunoscutei
pove[ti Fata babei [i fata mo[neagului.

Cipriano  Algor  este  olar. El locuie[te `m-
preun\ cu fiica sa Marta [i ginerele Mar-
çal `ntr-un mic sat care `ncearc\ s\ su-
pravie]uiasc\ urbaniz\rii. La mic\ distan-
]\ se afl\ un mare Centru comercial, o
cl\dire cu 48 de etaje, cu magazine,
restaurante, baruri, piscine etc. De acest
Centru depinde via]a `ntregii familii:
„Centrul ne-a hr\nit p`n\ azi cump\r`n-
du-ne produsele, tot el ne va hr\ni c`nd

vom locui acolo [i nu vom mai avea nimic
de v`nzare“. Atunci c`nd cei de la Centru
`l `n[tiin]eaz\ pe Cipriano Algor c\ nu
mai au comenzi pentru produsele lui,
olarul `n]elege c\ via]a sa nu mai are nici
un sens. Ca [i Eseu despre orbire sau
Toate numele, romanul Pe[tera ne
prezint\ aceea[i viziune despre o lume a
dezastrelor. Totu[i, Caverna este o carte
mai pu]in dur\, `n compara]ie cu Eseul
despre orbire, de[i continu\ tradi]ia
„distopiilor“ din opera lui Saramago.

~n aceast\ lume co[maresc\ inventat\
de Jose Saramago, Centrul joac\ acela[i

Centrul

JOSÉ SARAMAGO » PE{TERA

Ilona vs Ileana



Stelian }urlea: „Arunc-o pe sor\-mea din tren! este o variant\
modern\ a pove[tii Fata babei [i fata mo[neagului, cum se spune `n
cinematografie, un remake. Care poate fi citit\ la fel de bine de copii
[i de adul]i. ~n fond, nu toate sau aproape toate c\r]ile s`nt pove[ti?“.

UN REMAKE

www.supliment.polirom.ro
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A]i scris mai multe c\r]i pentru cei
mici. Crede]i c\ ar trebui ref\cut
„canonul“ literaturii pentru copii din
România?

~n primul r`nd, nici nu cred c\ exist\ un
„canon“ al literaturii pentru copii. Cine
a scris asemenea c\r]i, cred c\ a f\cut-o
pentru c\ a sim]it `n felul acela, nu s-a
g`ndit la vreo teoretizare. Cel pu]in `n
cazul meu, e sigur. Am `nceput s\ scriu
asemenea pove[ti „moderne“ convins c\
o carte `n care copilul `[i va reg\si uni-
versul zilnic – cu blocuri, ma[ini, ro-
bo]i, computere – [i `n care z`nele [i
zmeii arat\ ca vecinul bun sau r\u va fi
mai atras de lectur\. Am o serie de c\r]i
cu un singur erou, Daniel, care cre[te de
la carte la carte [i care, pe m\sur\ ce trec
anii [i descoper\ lumea, e implicat `n a-
venturi similare pove[tilor clasice, `l cau-
t\ pe Dracula chiar `n castelul lui, e `n-
conjurat de eroi arhicunoscu]i din po-
ve[ti sau din jocurile pe computer. Dar
mai am o serie de c\r]i pentru copii, ca-
re s`nt la limit\, `n sensul c\ pot fi la fel
de bine citite [i de adul]i, le pot spune
false c\r]i pentru copii. Am plecat de la
ideea c\ `l po]i `ntoarce pe copil – dar [i
pe adult – la lectur\ repovestindu-i po-
ve[ti arhicunoscute transpuse `n lumea
de azi. Relatare despre Harap Alb e un
roman care se adreseaz\ tuturor, nu nu-
mai copiilor, ac]iunea se petrece la limi-
ta dintre fantezie [i istorie, apar `n el
personaje istorice cunoscute de to]i. Am
transformat apoi basmul Greuceanu `n-
tr-un roman poli]ist, cu gangsteri care
terorizeaz\ un ora[, jocuri piramidale,
lupte K1 [i altele despre care vorbe[te toa-
t\ ziua audiovizualul. Ambele c\r]i au
fost premiate.

Literatura pentru copii s-a
v`ndut destul de bine `n
ultimul timp. Totu[i, pu-
]ine dintre titlurile pu-
blicate apar]in autorilor
români. Exist\ o lips\
de interes din partea a-
cestora pentru o astfel
de literatur\?

Cred c\ exist\ o lips\ de interes at`t din
partea autorilor, c`t [i a editorilor. ~n
cazul primilor a[ vorbi mai degrab\ de o
desconsiderare. Literatura pentru copii
r\m`ne `n continuare o Cenu[\reas\, ce-
va minor pentru preocup\rile elevate ale
unui scriitor cu preten]ii. De[i se scrie
mai greu, presupune o mai mare aten]ie
din partea autorului, pentru c\ orice a[-
terni pe h`rtie e posibil s\ se imprime
pentru toat\ via]a `n mintea unui copil.
Apoi, criticii literari iau `n seam\ foarte
rar c\r]ile de acest gen, nu se coboar\ la
ele din turnul lor, `nc`t nici cititorul nu
e `ndrumat spre asemenea lecturi, n-are
repere. Pe undeva `ns\ criticii au drep-
tate, cele mai multe c\r]i ale acestui gen
s`nt fie slabe, fie nu s`nt literatur\. A[a
c\ `i `n]eleg [i pe editorii care prefer\ s\
publice traduceri, cel pu]in succesul a-
cestora s-a verificat. Dar e p\cat c\ nu se
sparge acest cerc vicios. {i primul
lucru, relativ u[or de f\cut, este ca
fiecare carte s\ fie promovat\ ca
lumea [i atunci pia]a va alege.
Vorbim de pove[ti cu PR?

Ultima dumneavoastr\
carte pare a fi varianta
modern\ a pove[tii
Fata babei [i fata mo[-
neagului, cu un titlu
c`t se poate de suges-
tiv: Arunc-o pe so-
r\-mea din tren!

Chiar a[a [i este, o va-
riant\ modern\, cum
se spune `n cinema-
tografie, un

remake. Care poate fi citit\ la fel de bine
de copii [i de adul]i. ~n fond, nu toate
sau aproape toate c\r]ile s`nt pove[ti?
Fata mo[neagului e reporter la o televi-
ziune, fata babei este avocat [i `[i `nvidia-
z\ sora pentru gloria ob]inut\, chipu-
rile, prin audiovizual, ar face orice pen-
tru a-i sta `n cale. Nu v\ spun mai mult
dec`t c\ e o poveste foarte alert\, cu fi-
nal fericit. S`nt sigur c\ unii o vor con-
sidera mai degrab\ chick lit (literatur\
pentru puicu]e), dar nu e o ru[ine, [i as-
ta tot literatur\ este, dac\ e[ti sincer
c`nd o scrii. ~n rest, totul depinde de
cititor, c`t va crede el `n acest proiect.

Pagini realizate de 
Bogdan Romaniuc

rol pe care `l are castelul lui Kafka,
autoritatea suprem\ care gu-
verneaz\ o societate de consum.
Centrul controleaz\ tot, cump\r\
tot [i vinde tot. 

Atunci c`nd Centrul nu mai
dore[te un produs, acel produs tre-
buie s\ dispar\, la fel ca [i cre-
atorul s\u. De aici [i drama lui
Cipriano Algor [i a familiei sale. La
[aizeci [i patru de ani, olarul tre-
buie s\ g\seasc\ o alt\ solu]ie pen-
tru a-[i `ntre]ine familia. El `ncepe
s\ creeze mici figurine kitsch pe

care sper\ s\ le v`nd\ la Centru. E
u[or de b\nuit c\ ideea sa nu va
avea succes, dar munca `l men]ine
pe Algor `n via]\, `l face s\ se simt\
util [i s\ uite de dezastrele care se
petrec `n jurul s\u.

Caverna este o medita]ie despre
rolul individului `n societatea mo-
dern\, despre sensul existen]ei sale
[i despre condi]ia creatorului pus `n
situa]ia de a-[i abandona meseria.
La `nceput, Algor nu cedeaz\, ci
lupt\ `mpotriva Centrului. ~ntr-o zi
descoper\ o pe[ter\ `n subsolul

Centrului, plin\ cu schelete umane.
~n fa]a acestei imagini, olarul ex-
clam\: „Ace[ti oameni s`ntem noi“.
Cu aceste cuvinte simple el trans-
mite revolta [i familiei sale. Cei trei
vor p\r\si Centrul [i ora[ul `n care
au tr\it at`]ia ani. Plecarea lor este
o form\ final\ de revolt\.

Traducere din limba portughez\ 
de Mioara Caragea, colec]ia 

„Biblioteca Polirom. Seria de autor 
«Jose Saramago»“, Editura Polirom, 

2009, 42.95 lei

TREI R|SPUNSURI DE LA STELIAN }URLEA

„S`nt sigur c\ unii vor
considera cartea mai degrab\
chick lit, dar nu e o ru[ine“



Victor Eskenasy: „Odat\ cu dispari]ia lui Berlinski se poate spune
c\ a disp\rut [i cvartetul Borodin. R\m`ne `n urma sa o relativ
important\ discografie, dominat\ de integralele cvartetelor de
Beethoven [i {ostakovici, c`ntate cu o m\iestrie rar\“.

O IMPORTANT|
DISCOGRAFIE

» 14

muzic\

La dispari]ia violoncelistului
Valentin Berlinski [i a
cvartetului Borodin

ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

www.supliment.polirom.ro

Grupul  s-aa  constituit  `n  1946  [i  a  c`ntat,
p`n\  `n  1955,  sub  numele  de  Cvartetul  Fi-
larmonic din  Moscova. Au r\mas ̀ n aceea[i
forma]ie p`n\ `n 1974, c`nd cel de-al doi-
lea violonist Iaroslav Alexandrov i-a l\sat
locul lui Andrei Abramenkov. ~n 1976, la
plecarea `n Occident a primului violonist,
Rostislav Dubinski, stabilit ̀ n Anglia, rolul
de primarius l-a preluat violonistul Mihail
Kopelman. Forma]ia avea s\ r\m`n\ din
nou neschimbat\ pentru o perioad\ mai
lung\, p`n\ c`nd destr\marea Uniunii So-
vietice a schimbat complet via]a muzical\
[i componen]a cvartetului Borodin. Singu-
rul reprezentant fidel al Borodin-ilor, p`n\
`n decembrie 2008, a r\mas violoncelistul
[i profesorul Berlinski, o figur\ aparte de
muzician.

O cas\ de DVD-uri specializat\ `n me-
moria cultural\ a Rusiei, Ruscico, i-a dedi-
cat `n 2001 un proiect special de dou\ dis-
curi video, cel dint`i cu Cvartetul Borodin
`n ultima sa forma]ie `n concert, cu Cvar-
tetul No. 2 de {ostakovici [i Cvartetul No.
8, op. 59 No. 2 de Beethoven. Al doilea
disc al proiectului pe DVD-ul materiali-
zat un an mai t`rziu, `n 2002, este [i cel
mai interesant. El include o or\ de mas-
ter-class dat\ de Berlinski unei forma]ii
de tineri studen]i, cvartetul Dominant,

numeroase amintiri ale violoncelistului,
interviuri cu studen]ii, o remarcabil\ re-
peti]ie a cvartetului Dominant cu al op-
tulea cvartet de {ostakovici, interviuri cu
membrii cvartetului Borodin [i cu persona-
lit\]i care l-au cunoscut pe {ostakovici,
`n fine arhive video cu {ostakovici `nsu[i
[i cu Sviatoslav Richter. Este, cred, DVD-ul
muzical cel mai complet [i emo]ionant
pe care l-am v\zut vreodat\, iar `ntre cei
intervieva]i se num\r\ Irina {ostakovici,
altistul Yuri Bashmet, violonistul Victor
Tretiakov [i din nou Berlinski.

Trei ore de muzic\ [i de istorie muzica-
l\ a celei de-a doua jum\t\]i a secolului
XX s`nt reunite `ntr-un documentar com-
plex [i complet ce include biografii ale
membrilor cvartetului Borodin, afi[e ale
concertelor, arhive video [i foto, expli-
cate `n limba rus\ cu versiuni subtitrate
`n principalele limbi de circula]ie inter-
na]ional\.

Berlinski `nsu[i `[i aminte[te nostalgic
despre prima forma]ie a cvartetului [i re-
peti]iile lor, evoc`nd `n special figura vio-
lonistului Rostislav Dubinski care venea la
repeti]ii dup\ ce medita `ndelung asupra
pieselor interpretate, av`nd luate deciziile
strategice [i preg\tit\ digita]ia lui [i cea
propus\ violoncelistului. Interesante s`nt

[i compara]iile f\cute ̀ n ora de master-class
despre op]iunile interpret\rilor unor pa-
saje din cele dou\ cvartete de Beethoven
care nu au o parte lent\, de c\tre cvartete
celebre din Occident (Amadeus, Julliard
etc.) [i de c\tre cvartetul Borodin. La fel,
amuzante s`nt glumele la adresa capaci-
t\]ii muzicienilor occidentali, „infideli“
cum `i nume[te Berlinski, de a `n]elege
[i a c`nta muzica lui {ostakovici. Ca [i la
al]i mari arti[ti ru[i revine convingerea c\
pentru cine nu a tr\it epoca de comunism,
este extrem de dificil s\ interpreteze `n
cuno[tin]\ de cauz\ opera lui {ostakovici.
Berlinski relativizeaz\ totu[i convingerea,
declar`ndu-se `ndrept\]it s\ `n]eleag\ muzi-
calui Beethoven, de[i nu a tr\it ̀ n Germania...

Odat\ cu dispari]ia lui Berlinski se poa-
te spune c\ a disp\rut [i cvartetul Borodin.
R\m`ne ̀ n urma sa o relativ important\ dis-
cografie (inventariat\ `n livretul setului de
discuri), dominat\ de integralele cvartete-
lor de Beethoven [i {ostakovici, c`ntate cu
o m\iestrie rar\. Dac\ vre]i s\ le `n]elege]i
muzica [i op]iunile umane, c\uta]i acest set
dublu DVD de excep]ie. Nu ve]i regreta...

Borodin Quartet. Concert Master-class,
Collection Ruscico, RUSD9566DVD,

2002. 2 discs.

B\nuiesc c\ o parte din
cititorii acestor scrisori
iubesc muzica de camer\
[i asist\ la fel ca [i mine
la schimbarea din ce `n ce
mai accentuat\ de gene-
ra]ii `n lumea cvartetelor.
Dup\ autodesfiin]area
acum c`]iva ani buni a
cvartetului Amadeus, anul
trecut a fost r`ndul cvarte-
tului Alban Berg, iar anul
acesta [i-a `nceput tur-
neul de adio cvartetul
american Guarnieri. Este
vorba de cvartete ai c\ror
membri au r\mas fideli
unii altora pe parcursul
unei vie]i, schimb\rile `n
componen]a echipei fiind
minime. ~n decembrie `n
ajun de s\rb\tori, s-a
anun]at plecarea din
aceast\ lume [i a vio-
loncelistului rus Valentin
Berlinski, ultimul repre-
zentant al altui cvartet
legendar, pe numele s\u
Borodin.
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga~n  vara  lui  1985  trebuia  s\  tencu-
iesc  zidurile  casei,  ridicate  cu  vreo
2-33  ani  `nainte. Pe cine s\ fi g\sit
mai potrivit pentru treaba asta
dec`t pe nea Gogu, v\rul lui tata?
Tocmai se pensionase la limit\ de
v`rst\, era `nc\ `n putere, bea de
stingea [i umbla cu motoreta la
fel ca b\iatul lui cel mic, rockerul.
Numai c\, spre surprinderea mea,
dup\ o bun\ jum\tate de or\, c`t
am „lichidat“ ni[te sticle de bere,
a declinat oferta! ~i observasem e-
zitarea, drept care, ca un geamba[
prost, am forjat tocmeala plus`nd
peste suma ce-o consideram justi-
ficat\. N-a primit. La `ntrebarea
„de ce?“, a r\spuns: „P\i banii e
buni, nu zic nu, numa’ c\ tre’ s\
dau din m`n\ pentru ei!“. {i-a
f\cut gestul de-a folosi mistria...
Mi-a fost necaz c\ refuz\, l-am
acuzat de lenevie, i-am repro[at
toate glafurile c\zute [i dozele de
curent astupate cu mortar, l-am
f\cut c`rpaci incapabil s\ tencu-
iasc\ vreo cas\, c\ p`n\ atunci
lucrase doar la IGO, unde, se [tie,
„nu trebuie carte mult\, ci s\ fii
prost [i bun de munc\“ [i multe
altele, cu n\dejdea secret\ c\,
enerv`ndu-se, va accepta provo-
carea. N-a acceptat-o, dar nici nu
s-a sup\rat pe mine.

Tot `n 1985, iarna, m\ `m-
prietenisem cu „Na[u“, respon-
sabil de cinematograf local. Prin
mijloace de el [tiute, iar de noi
b\nuite, „Na[u“ ob]inea filme „de
colec]ie“ (cum le spune azi), rula-
te cu sala arhiplin\ (nici la Titanic
n-a fost at`ta lume c`t la Anna ce-
lor 1000 de zile). Tocmai eram `n
lucr\ri la cas\ c`nd, o s\pt\m`n\
`ntreag\, a proiectat Ultimul vals,
filmul concertului The Band `n
care apar o serie de nume celebre
ale show-rock-ului. Nu v\zusem pe-
licula prin ’77-’78, atunci c`nd ru-
lase oficial, eram soldatul patriei,
nu al c`inelui! Acum, `n ’85, am
l\sat balt\ tencuiala [i-am intrat
la fiecare spectacol. Ba, datorit\
prieteniei men]ionate, am cuplat

magnetofonul la sta]ia de amplifi-
care, `nregistr`nd coloana sonor\.
{i `nc\: de mai multe ori, noaptea,
c`nd nu erau spectatori destui, l-am
convins pe „Na[u“ s\ ne lase, pe cei
c`]iva nebuni ai ora[ului agro-indus-
trial de 15.000 de locuitori, s\ ve-
dem filmul de care nu ne mai s\-
turam. La acele spectacole de noap-
te foarte t`rzie veneau [i ni[te tipi
a c\ror leg\tur\ cu rockul nu era
deloc vizibil\. Altul era motivul pre-
zen]ei, n-o s\-l am\nun]esc aci...

Sigur, tot spectacolul era un
vis frumos ce ne scotea din reali-
tatea acelei vremi stupide. Nu [tiu
ce-mi pl\cea mai mult: muzica,
atmosfera, Lawrence Ferlinghetti,
Joni Mitchell, ce spuneau cei cinci
din The Band `n interviul diriguit
de Martin Scorsese... Mult\ vreme
mi-a dat de g`ndit m\rturisirea lui
Rick Danko, basistul, care exprima
teama de scen\ resim]it\ la fieca-
re concert. De fapt, de drept [i din
plin vorbea despre trac, stare pro-
prie oric\rui artist autentic la fie-
care apari]ie public\. Dac\ tracul
dispare, probabil c\ artistul res-
pectiv a pierdut ingenuitatea ce-l
face valabil [i autentic. Arta asu-
mat\ ca profesiune usuc\ origina-
litatea, „meseria[ul“ [tie [i aplic\
trucuri, caut\ succesul, nu adev\-
rul, scrie, c`nt\ sau picteaz\ lipsit
de naturale]ea ce str\luce[te la
`nceputuri.

Rev\z`nd filmul cu The Band, am
dat de-o remarc\ a lui Robbie Ro-
bertson, `n care apreciaz\ c\ via]a
de turneu este extenuant\, ba
chiar mortal\. Exemple destule:
Otis, Jimi, Janis, Buddy Holly etc.
Robertson trage un fel de linie [i
constat\ c\ [i-au luat partea lor
din via]a asta, nu e bine s\ for]e-
ze norocul! ~n]elegem c\ de-aia
renun]\ The Band la turnee, la
nebunia rock’n’roll. Ceea ce pre-
supune un individ con[tient c\-i
doar simplu om, nimic altceva.

Sau poate banii c`[tiga]i `i
permiteau „s\ nu mai dea din
m`ini“, cum zicea nea Gogu?

Chitaristul [i
zidarul
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M\d\lina Cocea: „}estoasele Ninja se `ntorc, f\r\ a fi disp\rut de fapt
niciodat\. Leonardo, Raphael, Michelangelo [i Donatello au `mplinit
anul acesta 25 de ani. V`rst\ la care Michelangelo a decis c\ este timpul
s\ aib\ propriul s\u blog, de pe care ne salut\ cu al lui Cowabunga“.
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Bun\  ziua,  am  vorbit  mai  de-
vreme  la  telefon,  pentru  filmat  [i
f\cut  fotografii  la  nunt\.

Da, sigur, v\ rog s\ intra]i.
Scuza]i lipsa de spa]iu, dar deo-
camdat\ st\m aici, aten]ie la g\-
leata aia... a[a. Nu avem cel mai
frumos sediu, dar m\car avem
cele mai bune pre]uri, dup\ cum
a]i [i v\zut la ziar.

Da, chiar m-am mirat, zece mi-
lioane filmat artistic [i poze...

Pe sidi, pozele pe sidi. V\ scoa-
te]i dumneavoastr\ c`te vre]i, a[a
mi se pare cel mai corect. Iar fil-
marea pe dividi, trei ore. Vede]i,
am ales s\ mergem cu pre]uri mici
ca s\ ne atragem...

Ea e logodnica mea.
S\rut m`na, m\ bucur s\ v\

cunosc (se uit\ la profilul ei)...
mna, nu e chiar a[a de r\u.

Cum adic\, la ce v\ referi]i?
Vede]i dumneavoastr\, noi

avem `n vedere `n primul r`nd in-
teresul clientului, dar [i prestigiul
firmei. Acolo scrie c\ facem fil-
m\ri [i poze artistice. Asta `n-
seamn\ `n primul r`nd o materie
prim\ de cea mai bun\ calitate [i
de asta trebuie s\ ne asigur\m c\
figurile pe care le film\m [i po-
z\m se `nscriu `n tipar. ~n cazul
dumneavoastr\, ca s\ fiu sincer, e
destul de complicat. De unde
ave]i t\ietura asta pe fa]\?

De c`nd eram mic, am c\zut
prin geam, dar ce impor...

Dac\ v\ film\m cu ea, o s\
cread\ lumea c\ e un defect de
procesare a imaginii [i se duce

naibii prestigiul nostru. {i, ca s\
fiu sincer, nasul domni[oarei este
cam borc\nat pentru ceea ce
facem noi.

P\i dac\ \[tia s`ntem!? Nu s`nt
top model, nici ea nu e Miss Litoral,
dar ne iubim [i vrem s\ ne lu\m.

De iubit v\ iubi]i [i cu lumina
stins\, dar amintirile care r\m`n
pe via]\... ele trebuie s\ fie per-
fecte. Peste zece ani, c`nd se vor
uita copiii vo[tri la dividi, vre]i s\
pl`ng\ de ru[ine c\ mama are na-
sul ca o v`n\t\? Eventual ne da]i
[i `n judecat\ pentru daune
morale. Eu v\ propun o variant\
mult mai bun\. Am aici o colec]ie
de film\ri de la marile nun]i: Chi-
vu, Mutu am`ndou\, Victor Ponta
a doua, avem [i decupaje din
filme celebre ca Tat\l Miresei...
putem face un colaj frumos [i
punem numele voastre. La fel [i
cu pozele, v\ dau s\ studia]i albu-
mul \sta. O s\ fi]i cei mai frumo[i
miri din ora[.

Dar nu vom fi noi...
Cum s\ nu? Vom scrie „Nunt\

Cristi&Niculyna, cas\ de piatr\“
sau cum v\ chema]i voi.

Eu a[ `ncepe cu curtea din
Tat\l Mirerei, apoi intr\ `n bise-
ric\ Chivu cu Adelina, o pup\
Mutu pe Consuelo, dup\ care tre-
cem ac]iunea la Palatul Stirbey.
Iar pentru poze avem un colaj cu
Brad [i Angelina, eventual punem
[i stop cadre de la Nadia
Com\neci... ba nu, c\ [i ea e
ur`]ic\, l\sa]i c\ mai c\ut\m.
Poate Prin]ul Charles cu Diana?

Nunta Anului

Fetele  `n  principal  voiau  puterea  lui  Ma-Ti,
sud-americanul  ce  putea  s\  `nmoaie  ini-
mile  dup\  cum  dorea.  B\ie]ii, care nu ar fi
acceptat nici `n ruptul capului c\ puterea
vreunui personaj feminin este mai cool,
se orientau spre foc sau p\m`nt. ~ns\ cu
to]ii c\deam de acord f\r\ prea multe
dispute c\ cel mai tare este Captain Pla-
net, supereroul care apar\ P\m`ntul, n\s-
cut din puterile combinate ale celor cinci
personaje din diverse col]uri ale lumii.

~n lupt\ cu `nc\lzirea
global\

Ceea ce nu [tiam noi pe atunci era c\ e-
ram ecologi[ti de avangard\. Ani mai
t`rziu, lupta pentru mediu dus\ de cei
cinci copii cu inelele lor cu puteri ma-
gice avea s\ fie discutat\ la Davos, s\
st`rneasc\ suficiente proteste c`t pentru
a irosi o cantitate impresionan-
t\ de ou\ la diverse `nt`l-
niri ale Organiza]iei
Mondiale ale Comer]u-
lui [i s\ fie tema unor
campanii electorale spec-
taculoase.

Momentul nu a fost nicio-
dat\ mai potrivit dec`t acum.
A[a c\, de s\pt\m`na aceasta,
seria Captain Planet a fost relu-
at\ pe site-ul www.mnn.com (Mo-
ther Nature Network), un site
pentru activism ecologic de mare
succes. Conform produc\toarei – de
atunci [i de acum –, publicul vi-
zat `l reprezint\ fo[tii fani ai tru-
pei planetare, aduna]i pe Face-
book `ntr-un grup impresio-
nant de 170.000 de membri, cu
v`rstele `ntre 18 [i 26 de ani. 

{i tocmai pentru c\ perso-
najele provin de pe cinci con-
tinente, iar la vremea lor de-
senele au fost transmise `n
peste 150 de ]\ri, vor s\ `m-
p`nzeasc\ spiritul Planet din
nou pe tot globul, apoi s\
ajung\ la copiii de 12 ani,
apoi la cei de nou\ ani [i
a[a mai departe.

Primul episod este deja online, `m-
preun\ cu interviuri ale produc\torilor,
c`teva schi]e pentru un film Captain Pla-
net niciodat\ realizat [i un clip cu melo-
dia de pe generic, inscrip]ionat\ pe cel
mai vechi suport din lume: memoria tu-
turor celor care urm\reau, zi de zi, b\t\-
liile contra polu\rii, efectului de ser\,
desp\duririi etc. C`te un episod nou va
ap\rea `n fiecare zi, pe www.mnn.com.

Cowabunga

La r`ndul lor, }estoasele Ninja se `ntorc,
f\r\ a fi disp\rut de fapt niciodat\. Leonar-
do, Raphael, Michelangelo [i Donatello
au `mplinit anul acesta 25 de ani. V`rst\
la care Michelangelo (cea mai glumea]\ [i
mai relaxat\ ]estoas\ din lume) a decis
c\ este timpul s\ aib\ propriul s\u blog,
de pe care ne salut\ cu al lui
Cowabunga.

La 25 de ani, ]estoasele se preg\stesc
s\ apar\ `ntr-un nou joc video [i `[i
lanseaz\ o edi]ie de colec]ie pe DVD [i
pe Blue-Ray.

De la crearea lor, ̀ n 1984, ca persona-
je de benzi desenate [i p`n\ ast\zi, }es-
toasele Ninja au g\sit mereu o modali-
tate de a vorbi pe gustul noilor genera]ii
de copii: au ap\rut ca figurine, `n jocuri
video, `n filme, `n seriale TV [i `n trei se-
riale de desene animate `n care au fost
pe r`nd simpatice [i vesele, manga [i
s`ngeroase, `ntunecate [i 3D. 

Cu toate acestea, imaginea emeble-
matic\ a ]estoaselor r\m`ne cea pe care
copiii au cunoscut-o `n desenele ani-
mate difuzate `ntre anii 1987 [i 1997 `n
Statele Unite, respectiv dup\ Revolu]ie
la noi.

COOLTURISME

M\d\lina COCEA
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~n urm\ cu aproape 15 ani, portretul psihologic al
vecinului de scar\, partener de P\tr\]ica sau
Somata, se realiza complet [i eficient din doar dou\
`ntreb\ri: „Tu ce putere din Captain Planet ai vrea
s\ ai?“ [i „Care este ]estoasa ta Ninja preferat\?“. 
~n 2009, desenele animate care f\ceau legea pe
atunci – }estoasele Ninja [i Captain Planet – se
re`ntorc, `ntr-un stil upgradat [i, potrivit vremurilor,
pentru a ne face s\ mu[c\m `nc\ o dat\ din m\rul
dulce al nostalgiei copil\riei.

Captain Planet [i
}estoasele Ninja
intr\ din nou 
`n b\t\lie



Iulia Blaga: „Dintr-un scenariu care mai mult verbalizeaz\ plat
nuan]ele de g`ndire ale eroilor, Sam Mendes scoate mai pu]in
dec`t ar fi putut. {i ar fi putut p\stra m\car prototipurile pentru
a face un film asumat stereotip, care s\ explodeze din interior“.

REVOLUTIONARY
ROAD
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza VASILIU

Liliac
Ast\zi En]iclopedia se filosofe[te (care
rimeaz\ cu „f`st`ce[te“, „strepeze[te“,
„proste[te“ – alege]i dvs. potrivirea
ideal\). Pentru c\, [terg`nd ea praful
de pe colec]iile de „Paris Match“ [i
„Philosophical Review“ din anul 1974,
a `ndoit col]urile unui articol care se
cheam\ „What is it like to be a bat?“
(„Cum e s\ fii liliac?“). L-a citit cap-coa-
d\, ca s\ afle apoi c\ e un eseu fun-
damental pentru filosofia secolului
XX. Po]i s\ la[i ceva fundamental `n
afara En]iclopediei? Bine`n]eles c\
po]i. Dar dac\ trasformi cumva fun-
damentalul `n minor, atunci n-ai cum
s\ nu faci o rubric\ special\ pentru
asta. Thomas Nagel, autorul articolu-
lui, `[i exprim\ clar dezacordul fa]\
de „euforia reduc]ionist\“ a celor ca-
re v\d con[tiin]a [i subiectivitatea ca
]in`nd exclusiv de activitatea creieru-
lui. Nu po]i reduce con[tiin]a la o
simpl\ func]ie a min]ii a[a cum pui
egal `ntre ap\ [i H20. Aduc`nd `n dis-
cu]ie caracterul subiectiv al experien-
]ei, Nagel `[i invit\ cititorii s\ `ncerce
s\ se pun\ `n pielea unui liliac. Con-
cluzia e c\ nu po]i [ti dec`t cum e s\
fii liliac c`nd e[ti, de fapt, om. Imagi-
na]ia e limitat\ de propria situare `n
lume. St\m des ag\]a]i de o creang\,
cu capul `n jos? Ne place s\ zburlim
p\rul bogat al unei femei la apusul
soarelui, printre blocuri? Evit\m co-
pacii din cale cu ajutorul ecoloca]iei?
Dac\ r\spunsul e nu, atunci nu numai
c\ nu s`ntem lilieci, dar nici nu [tim
cum e s\ fii unul. Nagel ne asigur\
`ns\ de urm\torul lucru (aten]ie, tra-
ducerea e en]iclopedic\!): „Certitudi-
nea faptului c\ nu ne putem a[tepta
s\ realiz\m vreodat\ `n limbajul nos-
tru o descriere detaliat\ a fenomeno-
logiei mar]iene sau liliece nu ar tre-
bui s\ ne fac\ s\ respingem drept
lipsit\ de sens afirma]ia potrivit c\-
reia liliecii [i mar]ienii ar avea expe-
rien]e `ntru totul comparabile `n ceea
ce prive[te bog\]ia detaliului cu ex-
perien]a noastr\“. Dac\ `nc\ mai s`n-
te]i aici [i n-a]i plecat, iat\ o serie de
`ntreb\ri perfect legitimate de argu-
mentele lui Nagel ([i de bog\]ia ex-
perien]elor din jurul nostru): cum e
s\ fii umbrel\?; cum e s\ fii g`ndac?
(de fapt, cineva s-a g`ndit deja la as-
ta); cum e s\ fii un m\r stricat?; cum
e s\ fii viermele din m\r?; cum e s\
fii parbriz?, cum e s\ fii otrav\?, cum
e s\ fii c`rti]\? Dar, mai ales, cum e
s\ fii cuv`ntul „c`rti]\“? ~n final, En]i-
clopedia v\ dore[te mult succes la
dezmor]irea articula]iilor ruginite ale
imagina]iei.

St\  o  vreme  la  cap\tul  sc\-
rilor  rulante,  `nchipuindu-[[i
ce-ii  `n  mintea  clien]ilor  din
mall...

~nt`i v`rful capului, apoi
trupul, apoi picioarele, for-
m`nd un om, o fiin]\ con-
tinu\, care urc\. Oameni
`nl\n]ui]i, de toate v`rstele,
unul `n prelungirea altuia,
cap de picioare, cap de pi-
cioare, care se vars\ [i se
`mpr\[tie pe l`ng\ el, dup\
ce i-au aruncat o privire fu-
gar\.

Pe \la `l a[teapt\ nevas-
ta acas\. O s\ `nt`rzie, nu i-a
g\sit e[arfa albastr\ pe ca-
re i-a promis-o. Parc\ s-au

`n]eles toate fabricile s\
fac\ orice fel de e[arf\, nu-
mai albastre nu. {i rochia
favorit\ a neveste-sii nu se
asorteaz\ dec`t cu o e[arf\
albastr\, albastru-deschis.
Chestie de nuan]\. Are [i
foaie albastr\ la el, de mo-
del. Dar nuan]\ nu e de
g\sit nic\ieri, iar el o s\
plece acas\, iar nevast\-sa
nu o s\ mai vrea s\ mearg\
la petrecere, o s\ spun\ c\
nici nu s-a obosit s\-i cau-
te, c\ ce-i pas\ lui de cum
arat\ ea, pentru c\ oricum
se uit\ dup\ altele mai ti-
nere, [i chiar dac\ ar fi a-
vut rochia albastr\ tot s-ar

fi `mb\tat ca porcul, ca a-
nul trecut, de[i `i spusese
c\ n-o s\ pun\ pic de
b\utur\ `n gur\, nici b\tut.

Copilul cu urson `[i do-
re[te o trotinet\, dar taic\-su
`l `mbie cu o ma[inu]\, un
pistol, ceva, c\ el n-are
bani de trotinet\, [i ce-]i
trebuie trotinet\ `n mijlocul
iernii, c`nd str\zile s`nt a[a
cum s`nt, numai gropi, nici
n-ai unde s\ te mai dai li-
ni[tit cu trotineta, [i-apoi
nimeni de pe scar\ nu are
trotinet\, to]i au ma[inu]e
[i pistoale, ce-mi pas\ mie
c\ tu nu vrei s\ ai o alt\ juc\-
rie dec`t ei?, `n plus parc\
te v\d c\z`nd de pe troti-
net\, `]i jule[ti genunchii,
rupi hainele, vii acas\
zbier`nd [i eu nu mai am

bani [i de alte haine, eu la
vremea mea m\ jucam `n
praf [i `mpingeam o roat\
de c\rucior pe drum, nu
pl`ngeam dup\ trotinete.

Femeia `n doliu nu `n-
]elege de ce at`ta b\taie de
cap s\-]i cumperi haine [i
alte porc\rii, c`nd po]i muri
ca prostul. Cazi din c\ru]\
[i te calc\ pe cap calul.

B\tr`nul de colo a v\zut
multe la via]a lui, dar nu-[i
putuse `nchipui niciodat\
c\ o s\ calce `ntr-o zi pe
asemenea scar\, parc\ ar fi
scara lui Iacob...

Da, ar fi o chestie, `[i
`nchipuie el, ca scara lui Ia-
cob s\ fie rulant\, ca-n de-
senele animate cu Tom [i
Jerry. Te urci pe ea [i te ca-
r\ direct `n ceruri. Desigur:
lumea-i ultramodern\, sca-
ra lui Iacob e musai acum
rulant\, cu toate facilit\]ile,
iar fiin]a continu\, cu oa-
meni unul `n prelungirea
altuia, cap de picioare, 
cap de picioare, urc\ sau
coboar\ [i se vars\ direct
`n lumea de dincolo, `n
a[teptarea Judec\]ii de
Apoi.

Scara lui Iacob

Tentativa  lui  Sam  Mendes  de  criticare  a
conformismului  nu  se  ridic\  deasupra  lui
American  Beauty,  film  pe  care  `l  scotea
pe  ecrane  `n  1999.  Revolutionary Road
pleac\ de la un scenariu osos `n care fie-
care personaj este un prototip [i fiecare
moment o born\ de trecut. Femeia casnic\,
bovaric\, ale c\rei ̀ ncerc\ri de a evada din

universul cotidian au alura disperat\ a
agita]iei unui canar `n colivie; so]ul deja
sp\lat pe creier de societatea al c\rei robo-
]el a devenit [i care `[i flateaz\ ratarea d`n-
du-se coco[ pe l`ng\ g`sculi]ele din firm\;
nebunul care gr\ie[te adev\rul, cite[te
oamenii dintr-o privire [i face pe profe-
tul dind\r\tul medica]iei; cupluri de con-
formi[ti de suburbie, cu expecta]ii mici [i
mici meschin\rii. Dintr-un scenariu care
mai mult verbalizeaz\ plat nuan]ele de
g`ndire ale eroilor, Sam Mendes scoate
mai pu]in dec`t ar fi putut. {i ar fi putut
p\stra m\car prototipurile pentru a face
un film asumat stereotip, care s\ explo-
deze din interior. Un film conformist cu
bun\ [tiin]\. Preten]ia de a face dram\
sensibil\, serioas\ [i pe fa]\, faultat\ de
scenariu, de estetismul prea c\utat [i de
interpret\rile neconving\toare `n context

ale actorilor duce la o poveste mai degra-
b\ literar\, plan\ dec`t vie.

Cineastul e at`t de
preocupat de a face
Cinema

Fire[te, subiectul ar trebui s\ ating\ pe
toat\ lumea. To]i s`ntem vizita]i de mai
multe sau de mai pu]ine ori ̀ n via]\ de fri-
ca rat\rii. Primul pas pentru a-]i schimba
via]a este s\ recuno[ti c\ nu-]i dore[ti via-
]a pe care o ai. E ceea ce face personajul
April, interpretat de Kate Winslet, care
este motorul filmului pentru c\ determi-
n\ toate mi[c\rile ce vor antrena perso-
najele. Mendes `i preia pe cei doi so]i `n
momentul unei dispute puternice ̀ n care
nefericirea fiec\ruia e scuipat\ asupra
celuilalt. Apoi vine cu flashback-ul, pen-

tru a ne ar\ta, didactic, ce bine le era la
`nceput. Nu va uza prea mult de flash-
back, dar [i a[a, tratarea materialului e
destul de lax\ [i de lipsit\ de profunzime
pentru cineva care a p\truns anterior
at`t de discret [i de ad`nc `n lumea trist\ a
celor `nregimenta]i.

Din punct de vedere estetic, cineastul
e at`t de preocupat de a face Cinema, `n-
c`t recurge de c`te ori poate la imagini em-
blematice – cum e cea a lui Leonardo
DiCaprio `naint`nd pe peronul g\rii al\-
turi de zeci de b\rba]i ̀ mbr\ca]i la fel [i cu
serviete `n m`n\. Sau cea a lui April, s`n-
ger`nd ̀ n t\cere peste lumea decolorat\ din
care nu reu[e[te s\ se salveze. Dar aceste
imagini nu fac filmul [i nu pot aduce ori-
ginalitate sau cel pu]in sinceritate [i peste
momentele `n care predomin\ o viziune
confortabil\ [i conformist\ a pove[tii.

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Florin L|Z|RESCU

April [i Frank Wheeler,
un cuplu considerat
special de vecini (dar cu
nimic special `n ochii
no[tri, dec`t c\ e
interpretat de dou\
vedete), se treze[te dup\
10 ani de c\snicie
`n]epenit `n conformism.
~ntre „bovarism“ [i
„bovinism“ – termeni
folosi]i de doi critici
români `n cronicile lor de
`nt`mpinare –, cronici
diametral opuse `n
privin]a aprecierilor,
Revolutionary Road,
ecranizare a romanului
din 1961 al lui Richard
Yates, `[i desf\[oar\ apele
pe deasupra unor
stereotipii prost mascate
de stucaturi estetice.

FILM

Iulia BLAGA

This is the road to hell

Nonconformi[tii/Revolutionary Road, de Sam Mendes. Cu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates


