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Despre limitele
artei [i ale
libert\]ii 
de expresie

Elena Vl\d\reanu

O interven]ie Dan Perjovschi `n
Bucure[ti este pentru mul]i un
must. Asta pentru c\ sunt des tul
de rare. Nu ar trebui ratate cele
câteva lucr\ri pe care Dan Per-
jovschi le-a adus la sediul Centru-
lui Regional Francofon de Cerce -
t\ri Avansate `n {tiin]e Sociale
din Casa Noel pentru Bucharest
Art Week. Cu atât mai mult cu cât
sunt surprin z\toare: nu sunt de-
sene, a[a cum cei mai mul]i din-
tre noi ne-am putea a[tepta. 
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Citi]i interviul realizat de Elena Vl\d\reanu `n » paginile 8-9

INTERVIU CU SCRIITORUL COSMIN PER}A

„Noi `n Bucure[ti
fug\rim via]a, 
n-am prins-o“ Cum iubesc

scriitorii [i
oamenii de [tiin]\

R\zvan Chiru]\

Oamenii sunt foarte diferi]i, unii nu
vor s\ „m\ture“ trecutul [i nici nu
vor s\ dea o nou\ [ans\ cuiva sau
unei alte situa]ii, scria `n urm\ cu
trei ani Aurora Liiceanu. 
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Ia[i – capitala 
`n sesiune 
cu fi]uici la
examenul 
de cultur\

C\t\lin Hopulele

Ca o echip\ de studen]i gr\bi]i, cu
nop]i nedormite `n sesiune [i litri
de cafea topi]i `n preg\tirea unor
proiecte restante, echipa Funda ]iei
Ia[i – Capital\ Cultural\ Euro-
pean\ a anun]at `ntr-o conferin]\
de pres\ depunerea dosarului pen-
tru candidatura la titlul de Capi-
tal\ European\ a Culturii. Ar fi ne-
drept s\ punem `n cârca actualei
echipe toate fantomele care bântu-
ie Funda]ia de la `nfiin]are [i pân\
`n prezent. 
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R\zvan Chiru]\

Iubirea, cum evolueaz\ [i in-
volueaz\ dragostea, desp\r]irile
sunt o preocupare mai veche pen-
tru cel mai cunoscut psiholog
român, cum a fost catalogat\ de
multe ori. Care pe care: femei [i
b\rba]i [i Dincolo de bine, din-
coace de r\u. Despre iubire, scrise
de aceasta `mpreun\ cu Alice
N\stase, sunt doar alte dou\ c\r]i
`n care Aurora Liiceanu p\trunde
`n universul amorului „`n care b\r -
ba]ii [i femeile uit\ adesea s\ fie
alia]i, se situeaz\ ̀ n tabere adverse“.

Dar `n Dragostea cea veche `]i
[opte[te la ureche. Primele iubiri,
cel mai recent volum al autoarei,
merge chiar mai departe [i ne „ara -
t\ cum privesc prima dragoste
scriitorii, pe de o parte, [i oamenii
de [tiin]\, pe de alta“, dup\ cum

suntem informa]i, pe scurt, ̀ n pre -
zentarea c\r]ii ap\rute la Editura
Polirom [i lansat\ `n Bucure[ti
miercuri, 14 octombrie. 

„Ne recunoa[tem mai
mult `n ce scriu scriitorii
decât `n ceea ce scriu
oamenii de [tiin]\“

„M-am apucat s\ scriu aceast\
carte `ntr-un moment `n care mi-a
murit pisica [i am scris-o [i ca su-
biect terapeutic, pentru c\ voiam
s\ ̀ n]eleg dac\ pisica m-a iubit sau
nu m-a iubit. Bine`n]eles c\ nu m-a
iubit. Eu am iubit-o, `n felul meu“,
a explicat psihologul ra]iunile din
spatele volumului. „Prima iubire
este un subiect care jeneaz\, de ca-
re toat\ lumea se fere[te. {i, s\tul\
de literatura academic\, m-am
reapropiat de literatur\ [i bine -
`n]eles c\ am citit foarte mult“, a
precizat Aurora Liiceanu.

~n Dragostea cea veche `]i [op -
te[te la ureche. Primele iubiri, au-
toarea a c\utat s\ afle, scormo -
nind `n jurnalele scriitorilor, `n
nuvelele [i romanele lor, cum se
raporteaz\ la prima iubire scrii -
tori precum Stendhal, Turghe-
niev, Vladimir Nabokov sau Or han

Pamuk. {i a c\utat s\ desco pere
cum o analizeaz\ psihologii, bi-
ologii sau filosofii. „Am impresia
c\ ne recunoa[tem mai mult `n ce
scriu scriitorii decât `n ceea ce
scriu oamenii de [tiin]\. Fiecare
om de [tiin]\ are ochelarii lui –
perspectiv\ sociologic\, antropo-
logic\, psihologic\. Scriitorul par -
c\ d\ la o parte to]i ochelarii [i se
pune `n pozi]ia de a vedea iubirea
cu ochii deschi[i“, a motivat Au-
rora Liiceanu paralela pe care a
creat-o `ntre personalit\]ile litera-
turii [i ale [tiin]ei. 

De altfel, tocmai aceast\ diver-
sitate a fost remarcat\ de c\tre
scriitorul Cristian Teodorescu, in-
vitat la lansarea volumului, care a
avut loc la Galeria Art of Living:
„Aurora Liiceanu, despre care am
spus cândva c\ este o {eherezad\
a psihologiei, [tie s\ povesteasc\
despre iubire `n a[a fel `ncât s\ nu
r\mân\ asupra unei singure por -
]iuni, unei singure c\r]i. Atunci
când ea `]i vorbe[te despre iubire,
nu o face numai din punctul ei de
vedere, ci [tie s\ se apropie deopo-
triv\ [i de scriitori, [i de oameni
de [tiin]\, [i de omul obi[nuit care
are [i el p\rerile lui“. 

Cristian Teodorescu [i-a expri-
mat `ncântarea c\ Dragostea cea
veche `]i [opte[te la ureche. Pri -
mele iubiri, ca [i celelalte c\r]i ale
Aurorei Liiceanu, nu este corupt\
de limbajul sec, academic, `n care
este tentat s\ se afunde de cele mai
multe ori un specialist. „Am citit
tot ce a publicat ̀ n ultimii 20 de ani
[i volumul de fa]\ mi se pare capo-
dopera ei. C\r]ile pe care le scrie
Aurora Liiceanu sunt c\r]i neaca-
demice [i `i mul]umesc bunului
Dumnezeu al inspira]iei sale c\ s-a
rupt de toate condi]ionalit\]ile
aca demice [i de toate rigorile aca-
demismului, care la noi `nseamn\
mai cu seam\ imbecilitate [i este
`n multe privin]e un fel de a refuza
lumea `n numele faptului c\ pe
vremea când am ̀ nv\]at noi, astea nu
erau subiecte de care s\ te aproprii.“ 

Pentru Aurora Liiceanu, orici-
ne [tie s\ se apropie de alchimia
alcoovului, indiferent din ce me-
serie o face, e binevenit. {i `n mo-
mentul `n care vorbe[te despre
scriitori, nu are ]âfn\, dar nici ex-
traordinar de mult\ `ncredere `n
capacitatea acestora de a se b\ga
`n labirintul sufletului omenesc,
este de p\rere Cristian Teodorescu.
„Ea se `ntreab\ dac\ nu cumva
ceea ce numim noi iubire nu este
decât o condi]ionare a ceea ce

avem ca ideal proiectat dincolo de
noi, care ne face s\ ne putem apro-
pia `n egal\ m\sur\ [i de b\rba]i,
[i de femei, f\r\ ca prin asta s\
avem o cale c\tre p\cat, ci o cale
c\tre perfec]iune. Am invidiat-o
pe Aurora Liiceanu pentru capa-
citatea ei de a aprofunda iubirea
[i ca prozator, [i ca psiholog“, a
precizat scriitorul. 

Prima iubire se ]ine
minte pentru c\ nu are
termen de compara]ie

„Am dou\ certitudini dup\ tot ce
am citit. Una este c\ prima iubire
se ]ine minte pentru c\ nu are ter-
men de compara]ie. A doua este c\
`ndr\gostirea nu poate s\ dureze
toat\ via]a“, este concluzia la care
a ajuns chiar Aurora Liiceanu du -
p\ volumul Dragostea cea ve che ̀ ]i
[opte[te la ureche. Primele iubiri. 

Ea afirm\ ̀ n carte: „Povara tim -
pului pune ast\zi la `ndoial\ mitul
duratei, al iubirii care d\i nuie, [i
deschide u[a ideii de ilu zie, de au-
to`n[elare. (…) Poate c\ iubirea, a[a
cum arat\ ea ast\zi, nu mai este iu-
birea de alt\dat\, poate c\ atrac]ia

interpersonal\ are motiva]ii ce par
diferite sau chiar sunt diferite,
poate c\ tr\im `ntr-o epoc\ `n care
emanciparea femeilor [i sexuali-
tatea au eliberat oamenii de con-
str=ngerile trecutului, poate c\ mi-
tul duratei nu mai exist\ – iubirea
nu mai d\inuie ca odinioar\ –,
poate c\ multe s-au schimbat. {i to-
tu[i, oamenii se `ndr\gostesc... {i
ei cred, a[a cum sus]ine o celebr\
vr\jitoare `n Fran]a, indiferent d e
unde vin, de sex, de origine, de
v=rst\, c\ iubirea nu moare“. 

La finalul lans\rii de la Bucu -
re[ti a c\r]ii sale, Auora Liiceanu a
insistat asupra acestei modi fic\ri a
structurii dragostei, adus\ de mo -
dernitate. „Ciudat este c\ `n trecut,
de[i oamenilor le era mai dificil s\
comunice, de[i distan]ele erau mari,
totu[i se `ntâlneau [i se tr\iau iu-
biri. Noi, acum, suntem mul]i, e
densitate mare [i totu[i foarte mul-
te persoane sunt singure. Pe vre-
muri, la ]ar\, nu r\mâneau nici o
femeie nem\ritat\ [i nici un b\rbat
ne`nsurat. Cultura eului este o pro-
blem\ a modernit\]ii, `n care nu
mai e[ti dispus s\ faci schimbul, nu
mai exist\ aceast\ reciprocitate.“ 
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Oamenii sunt foarte
diferi]i, unii nu vor s\
„m\ture“ trecutul [i nici
nu vor s\ dea o nou\
[ans\ cuiva sau unei alte
situa]ii, scria `n urm\ cu
trei ani Aurora Liiceanu. 

Cum iubesc scriitorii
[i oamenii de [tiin]\

Cristian Teodorescu al\turi de Aurora Liiceanu
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OCCUPY PERJOVSCHI! LA BUCHAREST ART WEEK

Despre limitele artei 
[i ale libert\]ii de expresie

Elena Vl\d\reanu

O prim\ lucrare expus\ de artist
la Casa Noel este Wiredrawing,
un desen – a[a cum `i spune [i nu-
mele – realizat din sârm\ colorat\
`mpletit\ reprezentând mii de chi-
puri prinse `ntr-o stranie comuni-
tate, o mas\ compact\ care, pri-
vit\ de aproape, las\ s\ se `ntre-
vad\ [i contururile unice ale per-
sonajelor sale. O alt\ lucrare este
The Dark Parliament, compus\ din
mai multe c\r]i po[tale cu imagi-
nea Casei Poporului unde artistul
a `nnegrit imaginea Parlamentu-
lui, transformându-l `ntr-o pat\

neagr\ `n mijlocul Bucure[tiului.
O a treia parte a interven]iei lui
Dan Perjovschi o reprezint\ un ziar
tip\rit de Centre National d’Art
Contemporain din Grenoble [i
distribuit gratuit, realizat dup\
momentul „Je suis Charlie“. ~n
sfâr[it, o alt\ lucrare semnat\ de
Perjovschi care poate fi v\zut\ la
Casa Noel este reprezentat\ de su-
te de chipuri de hârtie decupate de
artist din invita]iile primite de-a
lungul timpului la expozi]iile al-
tor arti[ti. Interven]ia aceasta la
Casa Noel din zona Doroban]i a
Capitalei se nume[te Societ\]i, iar
alegerea spa]iului nu este deloc
`ntâmpl\toare. Ca de obicei, artis-
tul a c\utat un spa]iu „neartistic“,
dar care s\ aib\ o anumit\ dina-
mic\ `n zona umanist\. De data
aceasta, prin alegerea spa]iului,
Dan Perjovschi [i-a propus s\
marcheze importan]a cercet\rii,
atât a celei [tiin]ifice, cât [i a celei
artistice, pentru c\ „[i arti[tii
sunt cercet\tori“. Iar ideea de cer-
cetare a fost compromis\ de zecile
de lucr\ri, a[a-zis academice, pu-
blicate ̀ n ultimii ani de pu[c\ria[i
celebri.  

O alt\ interven]ie Dan Perjovs chi
are loc iar `ntr-un spa]iu atipic [i
a[ spune surprinz\tor dac\ ar fi
vorba despre un alt artist, la Bi-
blioteca (pentru copii [i adoles-
cen]i) „Ion Creang\“, unde toate
etichetele sec]iunilor de carte  sunt
desenate de artist. Nu spun sur-
prinz\tor pentru c\ aceste infil-
tra]ii artistice ̀ n spa]ii atipice sunt
reprezentative pentru modul `n

care artistul concepe display-ul
propriilor sale lucr\ri. 

~n deschiderea expozi]iei de la
Casa Noel, curatoarea Olga {tefan
a propus o discu]ie `ntre doi ar -
ti[ti cu multe puncte comune, dar
[i cu multe puncte `n care se des-
part, Dan Perjovschi [i artistul
bulgar Nedko Solakov, o discu]ie
pe care a [i moderat-o.

E a doua oar\ când `i v\d pe cei
doi arti[ti `mpreun\. Prima oar\
s-a `ntâmplat `n 2007, anul ade -
r\rii României la Uniunea Euro-
pean\, când [i-au `mp\r]it po-
deaua [i pere]ii (mai pu]in plafo-
nul) spa]iului „Tresor“ al Kunst-
forum din Viena. Desenul pe pere-
te este comun `n practica ambilor
arti[ti, la fel ironia [i autoironia,
doar c\ la Perjovschi se `ndreapt\
deseori spre sarcasm, spre con-
stat\ri amare care `]i `nghea]\
zâmbetul pe buze, iar la Solakov
spre ludic. 

Despre limitele artei, ale liber -
t\]ii de expresie, dar [i despre pro-
priile limite au vorbit cei doi
arti[ti `n discu]ia de la Casa Noel
[i, referitor la spa]iu, de exemplu,
Perjovschi nu intr\ niciodat\ ̀ ntr-un
loc nou f\r\ schi]e deja f\cute. ~n
timp ce Nedko Solakov, dup\ cum
m\rturise[te, se oblig\ s\ nu-[i
imagineze nimic pân\ nu intr\ `n
spa]iu pentru c\, dac\ a r\mas cu
o lec]ie din studiile de pictur\ mu-
ral\ pe care le-a absolvit, atunci
aceasta este c\ trebuie s\ respec]i
spa]iul, mai exact arhitectura. Un
respect pe care Dan Perjovschi nu
este dispus s\-l arate [i de aceea –

[i acum cred c\ se `n]elege mai bi-
ne ce ̀ ncercam s\ explic la ̀ ncepu-
tul articolului cu alegerea spa]ii-
lor – prefer\ ac]iunile din afar\,
subversive. 

Dar discu]ia dintre cei doi ar -
ti[ti nu a mers numai `nspre zona
temelor artistice. A atins probleme
politice – libertatea de azi vs. liber-
tatea de dinainte, rela]ia cu Pute-
rea, atunci [i acum, reac]ia la ac -
]iunile Puterii, atunci [i acum –,
Facebook [i cum modific\ profilul
publicului activitatea pe care un
artist o are pe re]elele de socializa-
re, limite [i rela]ia artistului cu
autoritatea care `l comisioneaz\
pentru a face un proiect.   

Un moment interesant a fost re-
latarea `nceputului [i parcursului
rela]iei lui Nedko Solakov cu fosta
Securitate din Bulgaria. Artistul a
devenit colaborator – lucru pe ca-
re l-a m\rturisit `n urm\ cu mai

mul]i ani [i despre care vorbe[te
de fiecare dat\ când se afl\ `n fa]a
unui nou auditoriu, atr\gând
aten]ia c\ `n Bulgaria nu au fost
`nc\ desecretizate dosarele fostei
Securit\]i – `n 1974, când avea
doar 17 ani, `n urma unei vizite de
studii ̀ n Fran]a, când i s-a cerut s\
dea informa]ii despre un coleg. La
`nceput s-a sim]it, spune artistul,
ca un spion din filmele cu spioni.
Rela]ia asta `ns\ a continuat ani
buni f\r\ a-l face s\-[i pun\ `ntre -
b\ri pentru c\, spune acum Sola-
kov, credea ̀ n socialism [i a conti-
nuat s\ cread\ chiar [i dup\ `nce-
tarea colabor\rii, `n anii ’80. 

~n acest context, Nedko Sola-
kov spune c\ nu ar trebui s\ ne
iluzion\m c\ libertatea pe care o
avem acum e mai bun\ decât li-
bertatea de dinainte. Sigur, avem
libertate de expresie, dar suntem
constrân[i din punct de vedere
economic s\ reac]ion\m `ntr-un
anumit fel. „Desenele pe care le
fac acum nu a[ fi putut s\ le fac
`nainte“, spune Dan Perjovschi.
„~n timpul comunismului nu a[ fi
f\cut desenele pe care unii dintre
voi le [tiu. A[ fi f\cut poate o astfel
de lucrare, precumWiredrawing,
pentru c\ nu are nici o conota]ie
politic\. Dar desenele pe care le fac
ast\zi, mai degrab\ similare ilus-
tra]iei de pres\, pe astea nu a[ fi
putut s\ le fac. Ast\zi putem vorbi
despre alte tipuri de cenzur\, eco-
nomic\ sau a succesului – adic\
dac\ ai succes  e ok, dac\ nu, nu – [i
nu contrazic asta. Dar `n termeni
de, hai s\ spunem, libertate de ex-
presie, pentru mine societatea `n
care tr\im ast\zi este mult mai bun\.“ 

O interven]ie Dan Per-
jovschi `n Bucure[ti este
pentru mul]i un must. 
Asta pentru c\ sunt
destul de rare. E adev\rat
c\, `n ultimii ani mai ales,
Dan Perjovschi s-a soli -
darizat deseori cu cauze
sociale (gen Ro[ia Mon -
tan\, „Occupy Universi-
ty“) sau artistice (Centrul
Na]ional al Dansului) [i c\
desenele sale au umblat
pe str\zi sau i-au `nso]it
pe studen]i `n protestele
lor sau au stat pe un
perete pân\ peretele a
fost d\râmat (fostul
sediu CNDB `n cl\direa
nerenovat\ a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti).
Dar interven]ii de am-
ploare nu prea au fost.
A[a c\ nu ar trebui ratate
cele câteva lucr\ri pe
care Dan Perjovschi le-a
adus la sediul Centrului
Regional Francofon de
Cercet\ri Avansate `n 
{tiin]e Sociale din Casa
Noel pentru Bucharest
Art Week. Cu atât mai
mult cu cât sunt sur-
prinz\toare: nu sunt de-
sene, a[a cum cei mai
mul]i dintre noi ne-am
putea a[tepta. 

Dan Perjovschi [i Nedko Solokov



O bun\ dovad\ c\ Juriul a decis
atunci just este reac]ia vehement\
a criticii de specialitate. Rareori,
contemporanii m\re]iei sunt `n
stare s\ o accepte sau m\car s\ o
vad\. Chiar [i `n pa[nicile gazete
suedeze, John Steinbeck a fost ata-
cat cu brutalitate. De altfel, acest
autor pe care `n ierarhia perso-
nal\, singura `n care totu[i cred
pân\ la cap\t, `l pun al\turi de
Fitz gerald, `naintea lui Hemin-
gway, este cel care remarcase din
timp c\ „fiecare epoc\ `[i z\p\ -
ce[te contemporanii“. 

Discursul s\u de acceptare a
Nobelului este grozav. John Stein-
beck vorbe[te despre speran]a
omului care scrie c\ omul poate fi
mai mult decât este, John Stein-
beck vorbe[te despre datoria omu-
lui care scrie de a elogia compa-
siunea [i curajul, de a lupta `n
acest nesf\r[it r\zboi `n contra
disper\rii [i sl\biciunilor care ne
sunt natura. John Steinbeck vor-
be[te despre splendoarea sufletu-
lui [i splendoarea min]ii la care
omul poate s\ ajung\, iar omul ca-
re scrie e dator s\ nu lase aceast\
splendoare s\ se piard\ `n istorie
ca [i cum nu ne-ar fi, totu[i, aproa-
pe. John Steinbeck este unul din-
tre acei scriitori atât de rari care
au `n]eles sensul cuvântului
„m\r turie“.

Multe sunt motivele pentru care
am fost cucerit de John Steinbeck.
El a fost un om de stânga, `n cel
mai autentic `n]eles, cel umanist,

el a fost un om de stânga f\r\ s\ se
pr\bu[easc\ `n politic\ [i fana-
tism, el a [tiut s\ ̀ nregistreze sufe-
rin]ele celor mul]i, el a [tiut s\ va -
d\ [i nu s-a temut de puterea ade -
v\rului. M-a cucerit cu frazele sa-
le atât de simple `ncât `]i las\ per-
manent iluzia c\ [i tu le-ai fi putut
scrie. E doar o iluzie. 

{i mai e ceva: fabuloasele sale
reportaje. John Steinbeck a [tiut
s\ respecte faptele, deci jurnalis-
mul pur. Jurnalele sale de c\l\to-
rie sunt capodopere cu nimic mai
prejos de La r\s\rit de Eden, sau
Fructele mâniei, sau Iarna vrajbei
noastre, sau Cartierul Tortilla,
sau {oareci [i oameni. C\l\torii
cu Charley, `n care John Stein-
beck descoper\ [i ne las\ pentru
totdeauna America anilor ’60, este
cea mai frumoas\ carte de genul
ei din cât\ istorie a literaturii am
ajuns s\ cunosc. 

Dar altceva vreau s\ v\ scriu.

Vreau s\ v\ scriu c\, ̀ n 1948, John
Steinbeck a publicat o carte-repor-
taj (`nso]it\ de fotografiile mare-
lui Robert Capa, unul dintre cei
mai importan]i fotografi ai secolu-
lui XX). Acea carte este un Jurnal
rusesc. E scris\ cu un minunat
respect pentru adev\r. John Stein -
beck, ca orice reporter str\lucit,
scrie ceea ce vede. De aceea a [i
c\l\torit `n Uniunea Sovietic\:
pentru a `n]elege cine sunt de fapt
sovieticii (ru[ii, cum le tot spune,
nu din ignoran]\, ci din respect
pentru ̀ n]elegerea publicului ame -
rican, c\ruia i se adresa), cum iu-
besc, ce m\nânc\, unde dorm,
cum muncesc.  

John Steinbeck scrie pagini
excep]ionale despre Rusia post -
be lic\ [i `ntr-un singur punct `[i
pierde m\sura: e un antinazist
feroce [i nu ezit\ s\ se lase dez-
gustat de trecerea germanilor

prin Uniunea Sovietic\. 
John Steinbeck are umor, are

un teribil umor (cât Ilf [i Petrov!),
critic\ Uniunea Sovietic\, dar nu
ideologic, ci implicit, prin develo-
parea filmului cotidian al acestui
univers `n care se `mpletesc ab-
surdul radical [i marile speran]e.
De altfel, John Steinbeck ajunge
repede la esen]a sufletului rus,
acea esen]\ care a f\cut posibil\
revolu]ia comunist\ acolo [i a[a,
nu altundeva [i nici altminteri:
„Dac\ a existat vreodat\ un popor
care s\-[i trag\ seva din n\dejde,
acela e poporul rus.“.

Jurnal rusesc este cartea care
arat\ o n\dejde `nc\ tân\r\, ea
arat\ totodat\ [i toate motivele ca-
re aveau s\ duc\ – `n deceniile
urm\toare – la pr\bu[irea `n cea
mai cumplit\ dezn\dejde. John
Steinbeck, `naintea atâtora, a
`n]eles. 
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~i venise ideea s\ scrie un reportaj
despre un câine vagabond. „O zi
din via]a unui câine boschetar“ – ì
g\sise [i titlul odat\ cu ideea. A
ie[it cu noaptea `n cap s\-[i aleag\
personajul. Ochise unul cu o sear\
`nainte, care avea culcu[ lâng\ tom-
beronul din fa]a blocului s\u. L-a
g\sit dormind. Nu s-a apropiat prea
mult, ca s\ nu-l trezeasc\. A scos un
carne]el din geant\ [i a notat:

„La ora patru diminea]a, un
câine boschetar doarme `ntr-o cu-
tie de carton. Ce-l a[teapt\ când va
deschide ochii?“.

~[i aprinse o ]igar\, pe care o
fum\ ascultând o pereche de to-
curi cui p\[ind pe asfalt. Nu v\zu
pe nimeni, dar ̀ [i ̀ nchipui o feme-
ie elegant\. Nu oricine poate pur-
ta tocuri cui. A notat:

„Nu [tie [i nici nu-[i bate capul
cu asta. Ziua st\ s\ pocneasc\ alb\
ca un miez de pâine“.

Câinele ignora total zgomotele
str\zii care s-au transformat trep-
tat `ntr-un vacarm – claxoane,
`njur\turi, tramvaie scrâ[nind pe
[ine. Jurnalistul a notat:

„Câinelui nu-i e `nc\ foame“.
„Doar n-o fi mort?!“ Se enerv\

de banalitatea noti]elor – [i a si-
tua]iei – [i plas\ carne]elul `n bu-
zunar. „Ia hai s\ punem un pic lu-
crurile `n mi[care!“

Se apropie tiptil de câine, se
aplec\ lâng\ urechea lui – avea
una singur\ – [i trase un urlet. Ja-
vra acceler\ de pe loc, cu un u[or
derapaj al picioarelor din spate.
La viteza lui de reac]ie, nici n-ai fi
zis c\ dormise pân\ atunci, ci c\

ar fi a[teptat `n block-starter sem-
nul pentru a declan[a o goan\ de-
ment\. ~n dou\–trei secunde, p\ rea
disp\rut din cartier. Abia du p\ ce
trecu dincolo de col]ul unui bloc ̀ [i
aminti c\ era cazul s\ chel\l\ie.

Jurnalistului i se f\cu mil\ de el,
dar faptul fusese consumat. S-ar fi
l\sat p\guba[ de ideea lui, ̀ ns\ gândi
c\ m\car atât putea face pentru bie-
tul câine: un reportaj. I-o datora.

Porni pe urmele chel\l\itului.
~ntreb\ din om `n om dac\ n-a
v\zut nimeni un câine negru, aler-
gând de nebun. Sursele lui de in-
formare `l privir\ cu o n\uceal\
distant\, pe cale s\ o rup\ [i ele la
fug\ la auzul unei asemenea `n -
treb\ri puse atât de diminea]\. A
dat peste al]i câini boschetari, dar
chiar ar fi fost ciudat s\-i `ntrebe
ce [tiu despre un confrate de-al
lor. Mai bine de o or\, jurnalistul
a umblat `n ne[tire printre blo-
curi, c\utând `n spatele fiec\rui
tomberon `ntâlnit `n cale, când 
[i-a dat seama c\, la un moment
dat, din urm\ritor se transforma-
se `n urm\rit – javra `l pândea de
la distan]\, ca pe un pericol ce tre-
buie ]inut permanent sub obser-
va]ie. „Nu-i prost“, gândi jurnalis-
tul, „dar nici normal nu-i câinele
\sta. S\ vezi c\ am un subiect!“

Jurnalistul `ntinse mâna cu un

gest pacifist [i `ng\im\ un „cu]u-
cu]u“ din vârful buzelor. Subiec-
tul s-a uitat la el ne`ncrez\tor, cu o
privire plin\ de repro[, gen: „De
ce, domnule, de ce?!“, apoi a dis -
p\rut din nou dup\ blocuri.

Nu-l mai c\ut\. Instinctul lui
de jurnalist `i spunea c\ boscheta-
rul va r\mâne prin preajm\. Intr\
`ntr-un magazin alimentar [i cum -
p\r\ o bucat\ de salam.

Reveni ̀ n strad\ [i, ̀ ntr-ade v\r,
dup\ câ]iva pa[i, z\ri botul negru
al câinelui i]indu-se pe la col]uri.
Jurnalistul arunc\ o felie de sa-
lam, care c\zu cam pe la jum\ta-
tea distan]ei dintre el [i animal. O
dram\ de propor]ii se declan[\ `n
sufletul javrei. S\ mearg\, s\ nu
mearg\? – pendula doi pa[i `nain-
te [i doi `napoi. Jurnalistul b\tu
`n retragere, iar câinele se `ndrep -
t\ c\tre el, p\strând o distan]\
constant\. O alt\ bucat\ de salam
zbur\ prin aer [i, de data asta, c\ -
zu ceva mai aproape de câine. Pra-
gul psihologic era pe punctul s\
dispar\. Boschetarul ced\ nervos
[i scurt\ distan]a dintre el [i jur-
nalist. Alerg\ spre cea mai apro-
piat\ felie de salam, o `nfulec\ [i
se retrase circumspect.

Al]i câini boschetari ap\rur\ ca
din senin, se repezir\ la salam, l̀
`nghi]ir\ [i apoi n\v\lir\ asupra 

subiectului. Jurnalistul ì s\ri `n
ap\rare, `mp\r]ind [uturi la `n -
tâmplare ̀ n ga[ca ̀ nc\ierat\ ̀ ntr-un
vacarm de l\tr\turi [i schior l\ieli.
Cu]u cel negru aprecie gestul [i se
ascunse `n spatele jurnalistului,
r\mas singur pe câmpul de lupt\.

S-au adunat trec\torii ca la
spectacol, sus]inându-l verbal: 

— D\ cu pietre! Pocne[te-i cu
geanta!

Degeaba. Show-ul a luat sfâr[it
abia când [i-a f\cut apari]ia un
om boschetar:

— Mandea! Virgil! Gafton! Gu-
ra, m\, c\ v\ omor! Trece]i acas\!

Mandea, Virgil [i Gafton s-au
executat pe loc, b\gând coada
`ntre picioare, [i-au [ters-o din
scen\, cu capetele plecate, pe ur-
mele st\pânului.

Câteva minute i-au trebuit jur-
nalistului ca s\-[i revin\ din gâ-
fâit. Lupta meritase. Javra `l pri-
vea slugarnic, fluturându-[i ener-
gic coada [i plecându-[i singura
ureche r\mas\ de pe urma altor
`nc\ier\ri. Mul]imea se ̀ mpr\[ tia -
se. Câinele `l clef\i bucuros. An -
tonie `l mângâie peste ciotul de
ureche. Scoase carne]elul [i not\:

„Aceasta este realitatea – un
câine vagabond. Imposibil s\ o
prezin]i obiectiv. Din momentul
`n care te implici, o modifici…“.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Jurnalistul 
[i câinele

Cite[te-ne [i online pe 
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Jurnal rusesc. N\dejdea 
Sunt destul de rare
ocaziile `n care Premiul
Nobel pentru Literatur\
este acordat cu
`ndrept\]ire. A[a s-a
`ntâmplat, totu[i, `n
1962, când laureat 
a fost John Steinbeck.



Rezultatul de la preziden]iale a
fost posibil pe fondul unei pre zen -
]e ridicate la vot, lucru care nu se
`ntâmpl\ la nici un alt tip de
scrutin. Totu[i, asta arat\ c\, `n
condi]iile unei mobiliz\ri mari la
urne, PSD pierde clar alegerile pe
municipiul Ia[i.

La Prim\ria Ia[i, lucrurile vor
sta cu totul altfel prim\vara vi-
itoare. PSD va defila cu Mihai
Chirica, interimarul de la Palatul
Roznovanu intrând deja `n cam-
panie. Spre satisfac]ia celor de la
PSD, e de a[teptat s\ nu mai avem
o prezen]\ de 60%, iar cu cât vor
veni mai pu]ini aleg\tori la urne,
cu atât candidatul PSD va fi mai
avantajat, pentru c\ ma[in\ria 

social-democrat\ `[i va face dato-
ria. Toate analizele ultimelor ale -
geri arat\ c\ la o prezen]\ de 
37-40%, PSD ar putea trece de 40
de procente, scor lini[titor pentru
candidatul stângii, oricare ar fi el.

Pe partea dreapt\, PNL nu va
defila singur. PMP, M10, PER [i
Pentru Ia[i vor mu[ca din votu -
rile dreptei, posibil chiar decisiv,
astfel `ncât candidatul PNL s\ co -
boare sub cel al PSD. Pentru libe -
rali este important s\ scoat\ un
candidat tare, altfel nu vor avea
nici o [ans\.

Deocamdat\, situa]ia e `ncur-
cat\ la filiala din Ia[i a PNL. Sunt
nou\ candida]i `nscri[i `n cursa
pentru Prim\ria Ia[i, dar nici 
unul nu se desprinde de pluton.
Ba dimpotriv\, sunt voci chiar
din tab\ra liberal\ care sus]in c\
nici unul dintre pretenden]ii
anun ]a]i deja nu este capabil s\
`nving\ candidatul PSD.

S\pt\mâna trecut\, liderul PNL
pe municipiu din partea fostului
PDL, Dragomir Toma[eschi, a pro -
pus un Pact pentru Ia[i, `ncheiat
`ntre for]ele de dreapta, cu scopul
câ[tig\rii alegerilor locale din iu-
nie 2016. Ini]iativa e l\udabil\, dar
proiectul e mort din fa[\. ~n reali-
tate, inten]ia e aceea de a avea un
candidat comun al dreptei la Pri -
m\ria Ia[i. Lucru aproape imposi-
bil de realizat. Fiecare partid de
dreapta va dori s\ mearg\ cu pro-
priul candidat, pentru maximi -
zarea [anselor. Partidul care sus -
]ine candidatul la Prim\rie al al-
tei forma]iuni risc\ s\ nu intre `n
Consiliul Local. Cine `[i permite
sacrificiul \sta? M10 sau PMP? Or
tinerii de la Pentru Ia[i, care la
rândul lor au ambi]ii serioase
pentru alegerile de anul viitor?

~n plus, s\ presupunem c\ la
`ntâlnirile informale convocate de
Toma[eschi se va ajunge la un

compromis. Vor da und\ verde
conducerile na]ionale ale partide-
lor unei astfel de formule la Ia[i?
~[i permite, spre exemplu, M10 s\
nu aib\ candidat la Ia[i, dup\ ce la
preziden]iale Monica Macovei a
luat pe municipiu 10%? Va renun -
]a Traian B\sescu la candidatul
pe Ia[i, doar pentru binele dreptei
ie[ene? La locale, va conta orice
vot. Chiar dac\ un partid nu va
avea rezultate pe m\sura a[tep t\ -
rilor `ntr-un col] de ]ar\, voturile
se adun\, iar `n final va rezulta
procentul na]ional al forma]iunii
respective.

Exist\ totu[i o formul\ cât de
cât convenabil\ tuturor partide-
lor [i anume ca dreapta din Ia[i s\
sus]in\ un candidat independent.
Eventual s\ scoat\ `n fa]\ un per-
sonaj care n-a mai f\cut politic\,
dar care a demonstrat deja rezul-
tate notabile `n carier\. Candida -
tul la Prim\rie n-ar trage astfel
doar lista partidului din care pro -
vine, pentru c\ ar fi asumat [i
sprijinit de toat\ lumea. PNL, prin
vocea liderilor jude]eni, a precizat
deja c\ nu se pune problema ca li -
beralii s\ nu aib\ candidat din in -
teriorul partidului, a[a c\ formula

de mai sus este sortit\ e[ecului.
Liderii dreptei sunt con[tien]i

c\ [ansa câ[tig\rii Prim\riei Ia[i
`n 2016 este imens\, dar se `mpie -
dic\ `n orgolii. Vrem candidat co-
mun, dar s\ fie unul de-al nostru,
cam a[a v\d problema liderii gru -
p\rilor de dreapta din Ia[i.

Logic ar fi ca `n prima faz\,
dreapta ie[ean\ s\ renun]e s\ mai
deseneze cai verzi pe pere]i [i s\
formuleze condi]ii minimale care
ar conveni tuturor p\r]ilor. Una
dintre acestea ar fi ca Pactul pen-
tru Ia[i s\ se refere `n prim\ faz\
la o alian]\ `n Consiliul Local du -
p\ scrutinul din 2016. E adev\rat
c\ nimeni nu [tie acum care din-
tre partide intr\ ̀ n CL, dar ar fi un
semn de maturitate din partea li -
derilor politici c\ `n]eleg jocul po -
litic. Cum sunt [anse bune ca par-
tidele amintite s\ aib\ `mpreun\
peste 50%, asta `nseamn\ o `n]e -
legere pentru crearea viitoarei
majorit\]i `n consiliu. Ar putea fi
[i un semnal pentru aleg\torii
dreptei c\ sfâr[itul domniei stângi
la Ia[i este aproape. Pe de alt\
parte, am [ti `nc\ de pe acum cine
are de gând s\ tr\deze [i cine e
`ntr-adev\r de dreapta.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

O mare izbând\, `ntr-adev\r! {i
un mare noroc, `n egal\ m\sur\,
fiindc\ acum facem parte din gru-
pul select de dou\zeci [i patru de
na]iuni calificate la campionatul
european. Dou\zeci [i patru! Nu
[aisprezece, ca odinioar\, nici opt,
ca mai demult, fiindc\ atunci n-am
mai fi ajuns ̀ n grupul select. Peste
patru ani sper s\ fie treizeci [i
dou\, ca s\ mai ob]inem o califica-
re meritat\, poate `ntr-o grup\ 
cu Malta, Gibraltar, Lichtenstein
[i vreun mare s\tule] european

independent. Hai, România! Nu
[tiu exact cum, dar hai!

Sunt convins c\ mul]i români
s-au bucurat de aceast\ calificare
cu suspans, ob]inut\ la musta]\,
`n ultimul meci, dup\ ce acum trei
zile România smulsese, in extre-
mis, un egal norocos, `n ultimele
secunde, cu faimoasa echip\ a
Finlandei. Dar, s\ fim sinceri, nu-i
cine [tie ce reu[it\ [i nici cine [tie
ce motiv de bucurie. Demult n-am
mai avut o echip\ de fotbal atât de
incoerent\ [i de jumulit\. Din anii

1960 pân\ acum, orice alt lot de
juc\tori selec]iona]i `n na]ional\
ar fi zburdat pur [i simplu printr-
o asemenea grup\. Echipa Româ-
niei din anii 1960, cea calificat\ la
Mondialul din Mexic din 1970 (cu
doar [aisprezece echipe de pe tot
globul!), cea din anii 1980, care
`nvingea Anglia [i Italia, proas -
p\t\ campioan\ mondial\, na]io-
nala lui Hagi [i Gic\ Popescu din
anii 1990, ba chiar [i mai pu]in
str\lucitoarea echip\ din gene -
ra]ia lui Mutu – oricare dintre ele
ar fi fost calificat\ f\r\ griji la tur-
neul \sta final `nc\ din pri -
m\var\, nu ar fi tremurat cu gân-
dul la un meci decisiv cu Insulele
Feroe.

Iar fotbalul nu-i un domeniu
tocmai nesemnificativ. E unul din -
tre sporturile `n care se investesc
[i se câ[tig\ mul]i, foarte mul]i
bani. {i mai e – cel pu]in `n Euro-
pa – o bun\ oglind\ a coeziunii, 

coeren]ei [i bunei organiz\ri din -
tr-un spa]iu comunitar. Nu are ne-
ap\rat leg\tur\ cu democra]ia,
dar are cu eficien]a, buna admi-
nistrare [i selec]ia onest\ a valori-
lor. ~n ]\rile cu tradi]ie fotbalis-
tic\, a[a cum este totu[i [i Româ-
nia, atunci când pân\ [i fotbalul
ajunge s\ mearg\ prost, e un semn
c\ nici restul lucrurilor nu merg
prea bine. Sau, invers – ca ̀ n Polo-
nia contemporan\ –, o rena[tere a
valorilor pomenite aici se vede `n
scurt\ vreme [i `n sporturile de
echip\ importante pentru na]iune.

Tocmai cu selec]ia valorilor [i
cu spiritul de echip\ avem noi
pro bleme ast\zi. Cu buna organi-
zare [i onesta administrare. Cu se-
lec]ia talentelor [i educarea valo-
rilor. ~n fotbal, `n educa]ie, `n cer-
cetare, peste tot domnesc un haos
indiferent [i o apatie generalizate.
De aceea nici echipele de club din

fotbalul românesc nu mai conteaz\
`n Europa. Reu[itele sportive, atâ-
tea câte sunt, sunt individuale [i
se datoreaz\ adesea ̀ ndârjirii unor
oameni de a reu[i prin propriile
for]e – cum se `ntâmpl\, de exem-
plu, `n tenis cu Simona Halep. Nu-i
o `ntâmplare c\ România nu mai
exceleaz\ decât accidental ̀ n spor-
turile de echip\. Nu-i un accident
c\ reu[itele cele mai de seam\ le
au cei care p\r\sesc ]ara. Noi, cei
r\ma[i aici, ne mai mândrim
uneori cu reu[itele lor [i ni le
asum\m. Noi ̀ ns\, noi laolalt\, nu
prea mai facem nimic.

Dar acum, duminic\, noi (acest
„noi“ colectiv care nici nu [tiu ce
mai `nseamn\) am `nvins Insulele
Feroe la fotbal. M\runt\ satis fac]ie,
jalnic\ izbând\. Ne dezintegr\m,
iar bucuriile ne sunt tot mai mici.
~nv\]\m s\ ne mul]u mim cu pu]in.
{i exact atât o s\ [i avem.

Cei interesa]i de fotbal – sau cel pu]in de reu[itele
noastre sportive – [tiu c\ duminic\ seara na]ionala
de fotbal a României a izbutit o calificare istoric\ la
Euro 2016 dup\ ce a `nfrânt cu 3 la 0 (`n deplasare!)
solida echip\ a Insulelor Feroe. Astfel, România a
reu[it s\ ob]in\ un meritat loc secund `ntr-o grup\ 
`n care a mai avut de `nfruntat nume mari ale
fotbalului european de azi, precum Ungaria, Grecia,
Irlanda de Nord [i Finlanda. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel GheoJalnica izbând\

La alegerile europene 
din vara anului trecut,
partidele de dreapta au
adunat `mpreun\ vreo
36% pe municipiul Ia[i,
iar `n primul tur de la
preziden]iale, candida]ii
drep tei au scos rezultate
chiar mai bune, având 
`n total 50%. 

De ce partidele de dreapta nu vor
avea candidat unic la Prim\ria Ia[i
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O m\rturie enescian\.
„Enescu: o fa]et\ a unei
triple personalit\]i“

Dar, dincolo de evazivul de gus -
tibus, ce gândea, cum proceda el,
ce `[i dorea George Enescu de la
interpre]ii unei partituri, a sa sau
a unor clasici? Sunt convins c\
mul]i dintre melomanii amatori
c\rora le este dedicat\ aceast\ ru-
bric\ nu au avut niciodat\ ocazia
s\ citeasc\ ni[te explica]ii simple
[i clare pe care Enescu le d\dea
r\spunzând `ntreb\rilor unui in-
terviu acordat `n Statele Unite, `n
ianuarie 1937, lui Helen L. Kauf-
mann. Interviul a fost publicat `n
revista „Musical America“, iar o

copie a paginii originale, mic -
[orat\ pân\ la aproape a deveni
ilizibil\, este inclus\ `n colec]ia
de extrase de pres\ pe care o pu-
blic\ Florinela Popa [i Camelia
Anca Sârbu, sub egida Muzeului
Na]ional „George Enescu“, la
Edi tura Muzical\.

~mi iau, prin urmare, o lup\ de
calitate pentru a v\ reda ̀ n tradu-
cere spusele lui Enescu, din arti-
colul intitulat: „O fa]et\ a unei
triple personalit\]i. Compozito-
rul-dirijor-violonist discut\ cel
de-al doilea din cele trei roluri ale
sale“. 

Dup\ ce vorbe[te pe larg de -
spre copil\ria [i `ntâlnirile sale
muzicale vieneze, Enescu spune:
„Dar s\ revin la preg\tirea mea
pentru via]a de dirijor. Toate
aceste experien]e muzicale din
copil\rie mi-au fixat tempi origi-
nali `n minte, a[a c\ nu i-am mai
putut uita niciodat\. Am auzit
acele piese cântate `n tempi atât
de diferi]i, c\ m-am gândit c\ ar fi
cu adev\rat original s\ ̀ i cânt a[a
cum au fost ei inten]iona]i s\ fie
interpreta]i. Mozart vroia tempi
gr\bi]i; Beethoven, nu! Muzica
lor trebuie cântat\ a[a cum au
vrut-o ei. Schimbând ritmul, se
altereaz\ echilibrul [i se distruge
armonia.

Cu nuan]a lucrurile stau dife -
rit. Un dirijor are nevoie uneori
s\ o asigure f\când câte o modifi-
care `n partitur\. El poate decide
s\ dubleze anumite instrumente.
Consider c\ este acceptabil s\ fo-
lose[ti dou\ flaute, `n loc de unul,
atunci când compozitorul a avut
inten]ia manifest\ de a-l face s\
domine. Dar nu consider c\ este
permis s\ substitui flautul cu un
clarinet. De exemplu, `ntr-un
punct din finalul Simfoniei Eroi-
ca instrumentele de lemn de]in
melodia, deasupra acompania-
mentului de trompet\. Totul este
marcat forte. Trompetele trebuie
s\ cânte piano, iar corul instru-
mentelor de lemn trebuie cres-
cut, dac\ `n acel moment trebuie
s\ r\sune. […]“.

„Nu pot s\ fac mare lucru, a
continuat Enescu, atunci când

al]i dirijori `mi modific\ lucr\ri-
le, dar eu nu a[ modifica lucr\rile
mae[trilor clasici. Eu marchez cu
grij\ efectele pe care le doresc, in-
dicând totul, inclusiv m\sura me-
tronomului la fiecare câteva ba-
re, dac\ tempoul urmeaz\ s\ fie
schimbat. Am creat chiar cuvinte
noi pentru a descrie sunetul pe
care `l doresc. [subl. mea V.E.]

Dar `n dirijat, detaliile nu sunt
lucrul important. Important\ es-
te propor]ia adev\rat\, linia lar -
g\ ce trebuie s\ fie acolo. Mi[ -
c\rile agitate nu sunt necesare.
Dirijorul trebuie s\ conduc\ cu
`ntreaga lui personalitate. Mi[ -
c\rile lui trebuie mai curând re-
sim]ite, decât v\zute. Exist\ o
inexplicabil\ radia]ie personal\,
care se transmite ea `ns\[i oame-
nilor. ~n unele zile, fac un efort te-
ribil [i nu se petrece nimic; `n al-
tele, totul este bine, ca [i cum ar fi
emis\ o putere de rezerv\. Este
omul sau atmosfera `nconjur\ -
toare? Orice ar fi, ostilitatea o
omoar\ instantaneu. Dar cu mu-
zicienii care sunt – cum s\ o spun?
entgegenkommend, `mi vin `n
`ntâmpinare la jum\tatea dru-
mului –, se poate face foarte mult.
Ca s\ atingi idealul, trebuie `ns\
munc\ `ndelungat\…“

Rareori dup\ semnalarea
unui disc recent ap\rut
am avut atâtea schim-
buri de mesaje cu diver[i
prieteni, cum s-a `ntâm-
plat dup\ ultimul num\r
al s\pt\mânalului nostru
[i rândurile despre setul
Operele complete pentru
pian solo ale lui George
Enescu, `nregistrat de 
pianista Raluca {tir b\], la
casa Hänssler Classic. Mi
s-a repro[at tonul prea
laudativ, un Enescu cân-
tat „prea romantic atunci
când ar trebui s\ fie de-
bussyan“ [debussyst], ba
chiar un foarte bun prie -
ten mergea pân\ la a
face afirma]ia c\ Enescu
a fost „un compozitor de
o mare inconstan]\, care
[i-a c\utat un drum `n
muzic\ f\r\ s\-l g\seas -
c\, pendu lând de ici, co-
lo“. ~n aceea[i serie de
observa]ii intra [i suges-
tia c\ precizia [i respec-
tul indica]iilor de parti-
tur\ nu ar fi chiar atât 
de importante pe cât 
le exagereaz\ puri[tii 
[i unii dintre interpre]i,
care ar face prea mare
caz de cercet\rile lor 
`n arhivele istorice. De
gustibus, a fost prima
mea reac]ie `n c\utarea
unui compromis amical.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Am z\bovit dinaintea paginii al-
be, `ncercând s\ g\sesc un titlu
precum „Noua ordine complet\“
sau „Ordinea complet\ a muzi-
cii“. Mi s-a p\rut un joc de cuvinte
insipid, care nici nu incit\ la as-
cultarea discului. Scrise cu aplomb
[i entuziasm, câteva pasaje intro-
ductive au c\zut la recitire, fiind
confuze, chiar patetice. {i cum
st\team a[a, privind la display, cu
sunetul noului vinil distilat spre
suflet de vechiul pick-up, cu tim-
panul ne`mpov\rat de c\[ti sau
marafeturi hi-tech, am realizat de-
odat\ c\ e foarte greu s\ pot scrie
obiectiv despre ce-mi place. Nu
sunt „critic muzical“ s\ decelez
ni[te idei abisale dintr-o partitur\
simpl\ ca un hit bubble-gum. Nu
am nici obliga]ii contractuale s\
scot, de unde-de neunde, o prezen-
tare apetisant\ pentru produsul
musai de vândut. Dac\ muzica nu
transmite fiorul acela imprecis ca-
re ne salt\ din cenu[iul serviciu-
lui, al casei, al traiului de verte-
brat\ primar\, atunci degeaba o
ascult\m. ~n cazul meu particular,
transmisiunea e condi]ionat\ de
lipsa factorilor perturbatori, pen-
tru c\ prefer audi]ia `n singur\ta-
te – discul, boxele, eu. O fi rockul
„tr\ire ̀ mpreun\“, o fi „comunita-
te“ [i alte asemenea chestii poziti-
ve; dar cum s\ explici existen]a
cump\r\torilor a milioane de LP-
uri, care `[i rumeg\ `n izolarea
culcu[ului „comoara“ greu achizi -
]ionat\, nu de pu]ine ori stropind-o
cu licori sau elixire?

New Order – Music Complete
(P&© 2015 New Order Ltd. under
exclusive licence to Mute Artists
Ltd. MCPS LC27959), este, cum
specific\ eticheta, Double Vinyl
with 12 page Booklet, includes Di-
gital Copy. Am transcris am\nun-
tele astea ca s\ subliniez grija pen-
tru o apari]ie discografic\, ale
c\rei implica]ii par strict comer-
ciale. Fraieri]i de liota managerilor

vero[i, pricepu]i `n scoaterea ba-
nilor cu ghiotura de pe urma câte
unui nume celebru, mul]i dintre
rockerii care ̀ nseamn\ ceva ̀ n do-
meniu [i-au f\cut propriile firme
de produc]ie, ca s\ nu r\mân\ s\ -
raci la un moment dat, când li se
termin\ inspira]ia sau le trece
moda. Tipii regrupa]i ca New Or-
der din r\m\[i]ele incandescente
ale bulversantei Joy Division nu
s-ar putea plânge c\ sunt v\duvi]i
la b\trâne]e de cuvenitele drep-
turi, au confortul asigurat. Dar cine
a dovedit for]a s\ se ridice dup\ o
c\dere precum cea men]ionat\, nu
va ̀ nceta s\ cânte pân\ la final. Ber-
nard Sumner, Stephen Morris [i
Peter Hook ̀ nc\ au ce spune. Chiar
dac\ uneori par s\ se repete...

Repetitiv, a[a sun\ `n urechile
neatente noul disc. Pe deasupra,
aduce cam prea mult cu preceden-
te titluri New Order. ~ns\, cu sigu-
ran]\, nu este deloc asem\n\tor
cu realiz\rile trupelor grupate
sub genul electronic-synth-pop-
rock. Music Complete, pe scurt,
este un melanj de ritmuri dansan-
te [i texturi generate sintetic prin
procesoarele speciale, mângâiate
abil de-o femeie repus\ `n drep-
turi: nimeni alta decât Gillian Gil-
bert, mama copiilor lui Stephen
Morris [i fiin]a care a ̀ ndr\znit s\
urce pe scen\ al\turi de trioul des-
pre care toat\ lumea [tia c\ se
str\duise din r\sputeri s\-l salve-
ze pe enigmaticul Ian Curtis de
[treangul din creier. Ocupat cu
alt ceva, Peter Hook lipse[te din
componen]\, `nlocuit de Tom
Chapman, iar Bernie Sumner e
ajutat la chitar\ de Phil Cunnin-
gham. Amândoi sunt mai vechi
coechipieri cu „b\trânii“ new-or-
deri, `n diferite proiecte pe care
ace[tia [i-au l\sat amprenta. Fanii
se `mpart acum `n pro [i contra
basistului Hook, v\zut ca un fel de
Roger Waters al trupei NO, acu-
zând noul album ba de inova]ie,
ba de „nimic-nou“.

Nu am astfel de dileme. ~mi pla-
ce muzica New Order completa-
mente, e una dintre sl\biciunile
mele f\r\ explica]ii. Ce m\ amuz\
(iar!) este booklet-ul de 12 pagini.
{ase con]in „ilustra]ii“ marca Pe-
ter Saville (adic\ ni[te linii `ncru -
ci[ate), ultima `n[ir\ creditele al-
bumului, cinci sunt complet albe... 

Drept care [i eu las textul f\r\
titlu! 

...

George Enescu în 1937



~ntr-un sistem, al nostru, `n care
obi[nuin]ele bizantine sunt infi-
nit mai puternice decât practicile
europene, acelea conform c\rora
cuvântul dat e echivalentul unui
contract, a organiza un festival e o
serioas\ prob\ de anduran]\. Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r Ia[i, al c\ -
rui director artistic sunt, a ajuns
la a opta lui edi]ie, o edi]ie consa-
crat\ prin focusul „tân\rului ar-
tist român“. De ce aceast\ te m\?
~n trucât au trecut deja 25 de ani de
la momentul ’89, un sfert de secol
la scar\ istoric\, iar starea de fapt
a societ\]ii române[ti nu s-a
schimbat atât de mult cât ar fi tre-
buit. Pentru c\ [ansele de afirma-
re a tinerilor nu sunt `nc\ a[a [i
atât cum ar fi trebuit. Pentru c\
preocuparea pentru tineri ̀ nseam -
n\ investi]ie `n viitor.

{i acum, câteva flash-uri din per -
spectiva insider-ului! 

Jan Cornelius, cunoscut scrii-
tor, traduc\tor, dramaturg din
Germania, originar din România,
venit la prologul FITPT, la Apolo-
dorul Adei Milea [i al actorilor de
la Teatrul Na]ional Cluj-Napoca, a
conchis, dup\ mai `ndelungate
[ederi `n ]ara noastr\ [i câteva ra-
pide `ntreb\ri despre festival, c\
„românii l-au `ntrecut demult pe
Kafka“. Remarca domniei sale o
mai auzisem [i cu alte prilejuri,
nu ̀ n aceea[i form\, dar cu un con -
]inut similar, de la arti[ti str\ini
care nu puteau pricepe, de pild\,
cum lucr\m noi ̀ n condi]iile ̀ n ca-
re bugetul pe anul `n curs ni se co-
munic\ de regul\ prin martie.  

Una dintre trupele autohtone
[i-a uitat tobele/basul la sediu [i a
fost nevoie de un apel la bun\ vo -
in]a colegilor de la Filarmonic\.
Iar o alt\ trup\, ̀ n vârtejul emo]ii-
lor tipice, la plecare [i-a uitat `n
scen\ câteva m\[ti din spectacol.

Unul dintre arti[tii str\ini face
o criz\ stomacal\, nu din cauza
mânc\rii, cum `mi trecuse ini]ial
prin cap [i m\ `nsp\imântasem!
Era o problem\ mai veche, doar
c\ datorit\ calendarului de turnee
nu avusese timp s\ treac\ pe la
doctor. M\ `ntreab\ dac\ nu l-ar
putea vedea un specialist român.

Am o u[oar\ re]inere [i un gol `n
stomac, gândindu-m\ la condi]iile
din spitalele noastre. Vorbesc, to -
tu[i, cu ni[te cuno[tinte, cadre me -
dicale care, foarte amabile, accep -
t\ s\-l consulte. R\suflu u[urat\
când olandezii revin la teatru foar -
te `ncânta]i: medicii au fost super -
dr\gu]i, l-au diagnosticat [i i-au
prescris medica]ie. ~n câteva zile,
suferindul e ca nou.

Ca `n fiecare an, str\inii sunt
impresiona]i de felul prietenos,
foarte deschis de-a fi al românilor.
La teatru, la hotel, pe strad\. Sunt
`ncânta]i de public, de felul de-a
reac]iona la ceea ce vede pe scen\. 

~n plin festival, un coleg dintr-un
teatru din Republica Moldova
sun\ [i `mi solicit\, `n cursul ace-
lea[i zile, o `ntrevedere. Zic „dac\
nu e urgent, s\ l\s\m pân\ dup\
Festival“. „Pentru un proiect eu-
ropean transfrontalier“, precizea -
z\. Exact ce-mi lipsea `n zilele ace-
lea. Nu vreau s\ par nepoliticoas\,
dar chiar nu am la dispozi]ie mai
mult de cinci minute. Omul ̀ n]ele-
ge, vine, ne salut\m, schimb\m
dou\-trei vorbe, dar o l\s\m pe al -
t\ dat\. Telefoanele mele sun\ mult
prea des, insistent, prelung. 

~naintea unui spectacol-lectu -
r\, Florin Piersic Jr. trece prin
C\r ture[ti. Actorul joac\ `n Ves-
tul singuratic, cu trupa de la No -
ttara, [i `[i lanseaz\ cartea de po-
vestiri Opere cumplite volumul 2.
~l urm\resc [i `i zic, „Florin, sunt
Olti]a“. ~mi replic\: „Ah, credeam
c\ e vreo nebun\ care m\ urm\ -
re[te!“. Esen]ializat, cam asta e re-
la]ia dintre actori si criticii de teatru.

Pentru c\ ne-a fost partener cu
sigla pe toate printurile, „inima
ora[ului“ s-a gândit ca ̀ n ziua pre-
merg\toare deschiderii FITPT s\
blocheze ro]ile ma[inilor festiva-
lului, amplasate `n perimetrul din
fa]a cl\dirii Teatrului „Luceaf\ -
rul“. ~n semn de bune inten]ii. ~n
cele din urm\, [eful pazei, un domn
la vreo 2 metri [i peste suta de kile
de mu[chi, ajunge `n biroul meu
[i, de la cei 1,75 ai  mei [i sub 60 de
kilograme, `i expun, destul de ]i -
pat, starea de anormalitate ̀ n care
ne afl\m `n calitate de vecini. Fi -
nalmente, `nteleg [i ei c\ e absurd

ce-au f\cut [i deblocheaz\ ro]ile. De-
cizia ini]ial\ venea din partea unui
domn cu nume de  mi [el.

Foarte mult\ lume, [i m\ refer
aici la public, a fost contrariat\ de
faptul c\ intrarea la spectacolele
din festival era cu bilet. Accesul li-
ber la anumite evenimente ̀ i obi[ -
nuie[te pe spectatori cu o gratui-
tate care nu e `ntotdeauna bineve-
nit\. Plata unui bilet, la un pre]
foarte accesibil, `nseamn\ un gest
de recunoa[tere a muncii arti[ti-
lor. Care lucreaz\ intens m\car
câteva luni de zile pentru ca un
spectacol s\ poat\ fi prezentat `n
premier\. Iar `ncas\rile constituie
[i ele parte a bugetului unui festi-
val de artele spectacolului. Prin
specificul lor, arte vii, crea]ie de
grup, evenimentele filarmonice,
de oper\ sau teatru presupun chel -
tuieli mult mai mari decât o mani-
festare consacrat\ filmului, litera-
turii ori artelor plastice. Deplasarea
unei trupe de teatru presupune
costuri de transport cu „n“ actori,
„n“ tehnicieni, cazare, transport
decoruri, costume, recuzit\.

Inevitabil, una dintre `ntre b\ -
rile presei a fost legat\ de bugetul
FITPT 2015. Am r\spuns, foarte
sincer, c\ `n România, abia dup\
derularea evenimentului organi-
zatorii [tiu exact ce buget au avut.
Stare de fapt pe care nici un opera-
tor cultural sau curator european
nu ar putea-o `n]elege nici `n rup-
tul capului! Dar a[a-i la noi…
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Jurnal de insider
Fa]a nev\zut\ a oric\rui eveniment cultural e cel
pu]in la fel de atr\g\toare, dac\ nu cumva, `n
anumite puncte, chiar mai fascinant\ decât fa]a lui
v\zut\. Un univers brownian se arat\ pentru ochii
care bat pân\ dincolo de scen\, `n culise [i chiar 
mai departe, `n h\]i[urile organizatorice, `n h\urile
birocratice, `n tornadele constituirii bugetului 
[i, evident, al finaliz\rii programului.

Scen\ din spectacolul Vestul singuratic, de Cristi Juncu
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INTERVIU CU SCRIITORUL COSMIN PER}A

„Sunt un autor 
care seam\n\ cu
omul din spatele lui“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Drag\ Cosmin, o s\ `ncep cu
poemul t\u din epopeea Bu-
cure[ti ’21. Foarte amar, re-
voltat, f\r\ speran]\, Bucu -
re[tiul t\u mi-a amintit de
America lui Ginsberg (sau de
România lui Ianu[). De când
e[ti `n Bucure[ti?

Ba da, are speran]\, doar c\ nu am
[tiut eu s\ o pun `n text. Sunt `n
Bucure[ti din 2006, dup\ ce fugi-
sem de Cluj, dup\ ce fugisem de
Vi[eu. ~n Bucure[ti m-am oprit,
dar a[ fugi. Nu sunt `n echilibru.
Poate nici nu e ora[ul, poate sunt
eu, dar fac eforturi psihice [i emo -
]ionale pentru a tr\i `n Bucure[ti,
de fapt pentru a subzista `n Bucu-
re[ti. {i partea rea este c\ ̀ n Bucu-
re[ti momentan este cel mai bine.

Cât despre speran]\, am scris
la un moment dat un scenariu
pentru un scurtmetraj, Circuitul
begoniei ̀ n natur\ se numea. Foar-
te pe scurt: un student cum p\r\ o
begonie [i o duce secretarei pen-
tru a-i da mai repede o adeverin]\,
secretara `i d\ruie[te begonia
unui tân\r lector s\ o duc\ so]iei,
so]ia lectorului merge a doua zi la
doctor cu un copil [i `i d\ begonia
doctori]ei, doctori]a d\ begonia
asistentei pentru c\ avea prea
multe flori [i nu le putea duce pe
toate acas\, asistenta `i duce bego-
nia mamei ei care era pe moarte,
b\trâna moare cu begonia lâng\
ea [i este scoas\ din camer\ odat\
cu b\trâna [i aruncat\ la gunoi,
c\l\tore[te cu ma[ina de gunoi

pân\ la groapa de gunoi unde este
descoperit\ de ni[te feti]e de ]i -
gani care tr\iau acolo, a[a rupt\,
jumulit\, este luat\ [i replantat\
`n vârful unui morman de gunoi
[i udat\, iar feti]ele fac cerc `n ju-
rul ei [i danseaz\. Cam a[a v\d eu
circuitul a orice ̀ n Bucure[ti; [i ̀ n
feti]ele acelea, singurele care se
bucur\ de begonie, este speran]a
care nu mi-a mai `nc\put `n epo-
peea participativ\.

Nu ai reu[it `n ace[ti ani s\-]i
`mblânze[ti sentimentele fa ]\
de acest ora[ care, pân\ la
urm\, e casa ta? Ce te-a `m -
pie  dicat, ce te `mpiedic\?

Mi-e greu s\ m\ gândesc la Bucu-
re[ti ca la casa mea, `i lipsesc con-
fortul, intimitatea, siguran]a. E o
cas\ temporar\, e o chirie din care
tot `ncerc\m s\ ne mut\m, dar
toate locurile mai bune sunt luate
deja. Ne `mpiedic\ (m\ refer nu
doar la mine, ci [i la familia mea)
lucrurile elementare: nivelul sc\ -
zut de trai, stresul, eforturile [i
oboseala gratuite pe care metro-
pola le reclam\. Ne `mpiedic\ ori-
zontul limitat de evolu]ie [i pro-
iec]iile unui viitor derizoriu ̀ n ca-
re am avea foarte pu]in de oferit
copiilor no[tri.

Unde ai fugi de/din Bucu re[ti
dac\ ai avea cum? De ce?

A[/am fugi oriunde ni s-ar da o
[ans\. Nu neap\rat `n afara ]\rii,
pentru c\ `mi iubesc ]ara, dar
ajungi la o vârst\ la care ai nevoie
de stabilitate [i de siguran]\, de
calm. Or, calmul acesta este in-
cert. Ne-am muta oricând `ntr-un

ora[ mai pu]in poluat unde copiii
no[tri s\ aib\ mai pu]ine proble-
me de s\n\tate, `ntr-un ora[ mai
lini[tit din Ardeal, de exemplu,
unde se fac mai pu]ine lucruri [i
mai temeinic, unde oamenii nu se
agit\ inutil [i nu `i agit\ [i pe cei-
lal]i, unde te po]i a[eza pe o banc\
s\ prive[ti lucrurile din jur [i te
po]i bucura [i de via]\ pentru c\
e[ti deja `n mijlocul ei. Ca `ntr-un
tren care merge de la sine [i tu
po]i s\ stai s\ te ui]i pe fereastr\.
Noi `n Bucure[ti fug\rim via]a, 
n-am prins-o, alerg\m dup\ un
tren pe care l-am pierdut [i el pu -
f\ie `n fa]a noastr\ [i noi tot aler -
g\m dup\ el `ncercând s\ `l prin-
dem, trecând prin sta]ii dup\ sta -
]ii, dar nu `n tren, ci `n urma lui.
{i nici nu ne putem opri `n vreo
sta]ie pentru c\ suntem prea preo-
cupa]i s\ prindem trenul. Iar când
va ajunge la destina]ie [i ceilal]i
c\l\tori vor cobor` pentru a `nce-
pe o nou\ zi vom ajunge [i noi, gâ-
fâind, din urm\, dar pentru noi nu
va mai `ncepe nimic pentru c\
vom muri din cauza efortului.

Exist\ astfel de ora[e, astfel de
vie]i, care merg lin pe [ine, dar
pentru noi sunt `nchise pentru c\
[tim s\ facem pu]ine lucruri bine.
~n astfel de ora[e universit\]ile
sunt blocate, presa este pe moarte,
editurile sunt asocia]ii familiale,
iar din scris nu se poate tr\i. A[
putea face un curs [i s\ iau un
atestat de buc\tar, a[ putea s\ trag
tare un an [i s\ iau `n mod oficial
un atestat de instructor de arte
mar]iale, [i chiar voi face lucruri-
le acestea, pentru diversitate, dar
s\ tr\iesc din ele... mi s-ar p\rea
c\ a[ tr\i via]a altcuiva.

Cum e via]a unui scriitor `n -
tr-o familie de scriitori? V\
ci ti]i, v\ invidia]i, v\ ajuta]i?

Nu, nu ne citim `n timpul scrierii,
ne citim dup\ ce avem textele ga-
ta, uneori chiar deja publicate.
~nc\ din liceu tata imi citea textele
doar dac\ `i ceream [i nu-mi spu-
nea niciodat\ nimic pentru a nu
m\ influen]a [i bine f\cea. Nici eu
nu `mi permit s\ `i dau sfaturi lui
tata, [i nici nu are nevoie. M-am
`nv\]at s\ scriu `n ascuns, sau `n

discre]ie total\ [i la fel fac [i Teo [i
Raluca. Uneori ne ar\t\m unii al-
tora ce am mai produs, când e  ga-
ta, alteori nu e nevoie, [tim de 
dinainte reac]ia celuilalt a[a cum
ne [tim propriile reac]ii. Uneori,
când ne ar\t\m lucrurile pe care
le scriem ne contrazicem vehement,
alteori ne zâmbim pe sub must\]i.
Uneori ne ajut\m [i ne putem aju-
ta `ntr-un singur mod, dându-i ce-
luilalt lini[te, f\când lucrurile de
zi cu zi `n locul lui pentru a-l l\sa
s\ scrie, sau retr\gându-ne pentru

~n timp ce citeam cel mai recent roman al lui Cosmin Per]a, ~n urm\ nu mai e
nimic, preg\tindu-m\ pentru acest interviu m\ gândeam c\ trebuie s\ rezist
tenta]iei de a-l `ntreba despre influen]a propriei biografii (e tentant, crede]i-m\,
eroul lui e foarte veridic [i pe alocuri pare s\ aib\ lucruri `n comun cu autorul
s\u). Nu l-am `ntrebat. Mi-a spus singur. Citi]i romanul, apoi interviul ([i invers) 
[i o s\ vede]i surprize. 
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a nu-l deranja. {i da, mie mi s-a
`ntâmplat s\ invidiez uneori u[u -
rin]a de a scrie a lui tata, limpezi-
mea Raluc\i sau viziunile lui Teo-
dor, alteori sunt prea prins `n pro-
priul meu text ca s\ m\ pot uita `n
afar\.

Ai un statement artistic? Te
`ntreb asta pentru c\ e[ti un
autor tân\r cu multe c\r]i de-
ja publicate, foarte diferite
`ntre ele, un autor care trece
cu u[urin]\ dintr-un registru
`ntr-altul. Deci care este state-
ment-ul t\u, ce fel de autor e[ti?

Nu, nu am un statement. Cred c\
sunt un autor care seam\n\ cu
omul din spatele lui. Sunt `n lite-
ratur\ cum sunt [i `n via]\. Cred
c\ `n literatur\ sunt la fel cum
sunt [i `n artele mar]iale. De obi-
cei scriu scurt pentru ca nu am su-
flu, nici `n sparring nu am suflu,
nu pot duce o lupt\ serioas\ mai
mult de 3-5 minute. Sunt foarte
mul]i cei care au o rezisten]\ mai
bun\ decât a mea, mul]i cei care
au o tehnic\ mai bun\ [i destul de
mul]i cei care pot lovi mai puter-
nic (toate trei valabile [i `n litera-
tur\), `ns\ eu posed o combina]ie
`ntre acestea care `mi d\ sigu-
ran]a c\ pot face fa]\ oricând, ori-
cui, f\r\ s\ m\ fac de ru[ine. Eu ̀ n
artele mar]iale m\ preg\tesc pen-
tru strad\, nu pentru ring. Nu o s\
vede]i niciodat\ o lupt\ de strad\
care s\ dureze mai mult de 2 mi-
nute, dac\ nu e o joac\. La fel [i `n
literatur\, nu m\ preg\tesc pen-
tru ring (canon literar), nu am ne-
voie de rezisten]a [i suflul unui
lupt\tor oficial, ci de tehnica, for -
]a, viteza [i rezisten]a care i]i pot
asigura supravie]uirea, nu pre-
miile. {i mai e ceva, `n ring multe
dintre loviturile care pot face dife-
ren]a sunt interzise. Degeaba [tii
s\ tai respira]ia cuiva `n 5 secun-
de dac\ e[ti subordonat unui joc.
Taie-i respira]ia [i odihne[te-o [i
tu pe a ta. Cam tipul acesta de au-
tor cred c\ sunt.

Cum ]i-ai ales temele cercet\ -
rilor [tiin]ifice: opera lui Radu
G. }eposu [i fantasticul `n
literatur\?

Monografia despre }eposu a fost
ini]ial lucrarea mea de licen]\.
Am tendin]a de a m\ ata[a de anu-
mite persoane [i de a r\mâne la
dispari]ia lor cu anumite datorii
morale. De[i eu nu am fost botezat
pân\ la 24 de ani, }eposu era recu-
noscut oficial ca na[ al meu. Am
avut multe discu]ii serioase `n co-
pil\rie, de[i eu eram un pu[tiu-
lic\, dar b\gam bine la cap [i dis-
cu]iile acelea au contribuit deci-
siv la formarea mea ulterioar\. 
~i eram [i `i sunt dator deci, iar
când am putut s\ fac ceva pentru

receptarea lui postum\, oricum
nemeritat de slab\, am ̀ ncercat s\
fac. Mai am o asemenea datorie
fa]\ de un alt om care a contribuit
`n mod esen]ial la formarea mea,
Radu S\pl\can, sper ca pân\ la
sfâr[itul deceniului acesta s\ o
achit.

Cât despre fantastic, este tema
mea preferat\ `n literatur\, nu a[
fi putut s\ `mi fac doctoratul pe
alt ceva. Am tot scris despre fan-
tasticul de interpretare, exist\ [i
cartea, nu vreau s\ revin acum [i
aici asupra lui, cert este c\ fac par-
te dintre acei oameni care cred `n
miracolele cotidiene [i caut\ fan-
tasticul `n interiorul realului [i
nu `n afara lui.

Acum lucrez la o carte legat\
tot de miracol, cercetez un soi de
poezie a convertirii, a unor autori
români celebri care `n timpul bo-
lii sau ̀ nainte de moarte ̀ [i schim -
b\ radical stilistica [i tematica de-
venind al]i autori. Detaliile la tim-
pul lor.

Cum ̀ ]i ̀ ncepi c\r]ile? De exem-
plu, cel mai recent roman, ~n
urm\ nu mai e nimic, `ncepe
ca o poveste picaresc\ pentru
a intra `ntr-un absurd kaf -
kian de-a dreptul. Cum ajun-
gi la astfel de construc ]ii? Ce
te face s\ p\r\se[ti o pist\
ini]ial\ poate comod\ (aven-
turile) pentru a intra pe un
teren alunecos (absurdul)?

Depinde de carte, pe toate le `ncep
diferit, `n func]ie de necesit\]i.
Dar cum [tiu unde ba]i pot s\ `]i
spun c\ ur\sc narativitatea li-
near\ [i previzibilitatea. Chiar cu
riscul de a-l pierde `mi place s\
`mi surprind lectorul, s\ schimb
macazul, s\ `l transport unde nu
se a[teapt\. Este o tehnic\ predilect\

a mea, am folosit-o chiar de la pri-
mul roman, ~ntâmpl\ri la margi-
nea lumii (Cartea Româneasc\,
2007), unde un fantasy umoristic
se transform\ `n distopie cinic\.
Dar la mine trecerile sunt fire[ti,
nu fac rupturi, totul este logic, to-
tul se transform\ natural [i `n
crescendo. M\ mir\ `n schimb
considera]iile tale despre ~n urm\
nu mai e nimic, nu v\d cum fuga
unui b\iat, provocat\ de multiple
traume care `l determin\ s\ rup\
orice leg\tur\ cu familia, lumea,
chiar realitatea, poate fi privit\ ca
poveste picaresc\ (poate doar `n
termeni cervantesieni). Trecerea
`nspre Institu]ie este, cum spu-
neam, fireasc\ [i Insti tu ]ia nu este
absurd\, este, din contr\, logic\
dus\ la perfec]iune, este mecanis-
mul existen]ial de tocat ideal (sau
idealuri). Institu]ia o poate identi-
fica oricine cu orice `[i dore[te.
Au fost comentatori care au iden-
tificat-o deja cu societatea, cu lite-
ratura etc., nu conteaz\. Institu]ia
este suprarealist\, este poate
chiar de neconceput, dar nu este
absurd\, totul este calculat `n cele
mai mici detalii. ~n unele tradu-
ceri se spune necunoscute sunt
c\ile Domnului, `n altele se spune
c\ sunt `ncurcate, dar `n nici une-
le nu se spune c\ ar fi absurde,
doar c\ ]in de o logic\ nep\mân-
tean\. Logicii acesteia am `ncer-
cat eu s\ `i fac un instantaneu
par]ial. 

Citisem `ntr-un interviu mai
vechi c\ e[ti interesat de li te -
ratura duhovniceasc\ [i mi-am
amintit asta `n timp ce ci -
team romanul t\u, care este
plin de referin]e la literatura

religioas\. Cum ai descoperit
aceast\ literatur\?

Da, sunt interesat de literatura
duhovniceasc\ [i de tot ce ]ine de
zona religioas\. Nu sunt multe de
spus. Ziceam c\ m-am botezat târ-
ziu, p\rin]ii mi-au dat ocazia de a-mi
alege religia, `n caz c\ doream
una, a[a c\ `nc\ din liceu am `nce-
put s\ studiez cre[tinismul, maho -
medanismul, budismul, ezoterismul

etc., la `nceput timid, apoi tot mai
aplicat. A durat câ]iva ani `n care
am tot bâjbâit, apoi au urmat ni[te
crize existen]iale destul de dure din
care am ie[it cu ajutorul unor c\rti-
cele ale unor duhovnici ru[i. Acolo
s-a produs declicul, aveam 23 de
ani. A[a c\ da, pot s\ m\rturisesc
c\ Pelerinul rus de care pomene[te
Salinger `n Franny [i Zooey are un
impact covâr[itor (dac\ e[ti des-
chis, evident). Acolo am `nceput.

Vorbe[ti serios, 70-80% din
timpul t\u `l dedici scrisu-
lui? Cum faci? Ai un secret?
{i restul de 20%? Scrii zilnic?

Lucrul acesta se `ntâmpla `nainte
s\ am doi copii [i chiar [i atunci
era vorba despre 70-80% din tim-
pul meu liber, nu din timpul meu
general. Acum timpul meu liber
se concentreaz\ mai mult `n jurul
copiilor, iar pentru scris folosesc
nop]ile. Nu, nu scriu zilnic, scriu
pe anotimpuri, iarna scriu proz\,
teatru sau scenarii, prim\vara
poezie, vara nu scriu [i toamna
scriu eseuri. Respect `n schimb o
regul\ autoimpus\, dac\ am termi -
nat de scris o carte ̀ ntr-un gen nici -
odat\ nu voi continua cu o carte
`n acela[i gen, dac\ acum am scris
proz\, urm\toarea carte va fi de
eseu sau de poezie. Am nevoie de
asta pentru re`mprosp\tare, pen-
tru a ocoli elegant manierismul.
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Cel dintâi memorialist
cu acte `n regul\

Marius Mihe]

Reeditarea Istoriei vie]ii lui Teo -
dor Vârlav lini[te[te cumva apele
`n genul acesta mult prea solicitat
`n toate cele [i mereu l\sat `ntr-o
marginalitate cu oare[ce iz de
demnitate. Nimeni nu hule[te
memoriile, dar nici cei mai `nfo-
ca]i sus]in\tori nu o fac cu toat\
gura. Ceva, ceva r\mâne pe dina-
far\, ca de obicei, cu acest tip de
literatur\, `n care trebuie pur [i
simplu s\ investe[ti `ncredere [i
s\ la[i deoparte interoga]iile etice.
Cu alte cuvinte, pragmatic vor -
bind, de ce-am citi amintiri din
secolul al XIX-lea despre un ne-
cunoscut? Un text f\r\ nici o le -
g\tur\ cu vreo celebritate sau cu
un eveniment istoric, oricât de
m\runte! Mai degrab\ curiozi-
tatea se disput\ `n terenul istori-
cilor [i pasiona]ilor de istoria lim-
bii, [i mai pu]in `n cel al istori-
cilor literari. {i totu[i.

Limbajul, stilul [i imaginarul
din Istoria vie]ii mele ne `ndeam -
n\ s\ citim `ndeaproape tocmai o
via]\ anonim\, prea pu]in trucat\

de un personaj ce s-a dovedit, `n
felul lui aparte, [i onest. Careva s\ -
zic\, model ideal de inventariat al
genului biografic. Meritul istori-
co-literar `i revine lui Artur Goro -
vei, cel care public\ textul `n dou\
rânduri, o dat\ publicistic, ̀ n 1893,
iar editorial volumul apare pro-
priu-zis ̀ n 1908. ~ncolo, avem dou\
edi]ii, de bun\ seam\ r\mase ̀ ntr-o
prelungit\ obscuritate: reedi t\rile
basarabene din 1944 [i 2007. 

Mai mult decât mul]i al]i me -
moriali[ti, Teodor Vârnav trans-
mite senza]ia, nu lipsit\ de aspri -
me, c\ a dobândit de la bun `n -
ceput un soi de `mp\care cu sine:
tocmai de aceea nota]iile lui `m -
prumut\ filoane de sinceritate,
da c\ nu autentic\, cel pu]in cu iz
de responsabil\ decen]\. Ceea ce, 
se-n ]elege, urma[ii nu prea au pri-
ceput. Neofi]ii vor amenda rapid
naivitatea lui Vârnav, chiar ino -
cen ]a lui fa]\ cu istoria `n deru-
lare. Cum avea el s\ recunoasc\
toate cele? Putea oare suporta hâr-
tia, cum adeseori auzim, toate p\ -
]a niile numai bune pentru spove -
dit, nicidecum de eternizat ̀ n caie -
tele lui singuratice? 

Dar s\ vedem cam ce se `ntâm-
pla pân\ pe la mijlocul secolului 
al XIX-lea. Teodor Vârnav scrie cu
naturale]e, cât se poate de neelab-
orat, chestiunile familiare. Nu se
aventureaz\ `n a vorbi despre lu-
cruri la care nu se pricepe. In ten -
]ia lui seam\n\ cu sfaturile c\tre
nepo]i de alt\dat\, p\strând fires-
cul unei nara]iuni ce se vrea una
alert\, atr\g\toare [i de pe urma
c\reia cititorii intimi s\ do bân -
deasc\ dac\ nu o educa]ie, atunci
s\ extrag\ ni[te `nv\]\minte. 

Teodor Vârnav c\l\tore[te mult
`n toate }\rile Române, se simte
bine `n ipostaza de om umblat [i
trecut prin toate v\mile, un indi-
vid cu gândul proptit de fascina]ia
`navu]irii [i de alte idealuri fanariote.

Nu ciople[te frazele cu tenta]ia
scrisului frumos, nici nu pare s\
adauge ingrediente de efect. Pri -
mul gând al cititorului nu merge
spre cronicarii no[tri, nici spre
sporadicii memoriali[ti cu jum\ -
t\]i de norm\ din epoc\, ci chiar
spre Creang\. Desigur, diferen]ele
sunt enorme, c\ci Vârnav nu ten-
teaz\ `nc\ normele, nici nu tr\ ie[ -
te propriu-zis `n intimitatea efer-
vescent\ a limbii precum humu -
le[teanul. Teodor Vârnav na rea z\
ca [i cum ar [ti c\ urma[ii ̀ l ascult\
la gura sobei cu ner\bdare, ba al-
teori ai impresia c\ istorii `ntregi
]intesc un fel de m\rturisire elibe -
ratoare de p\catele trecute. 

Când se face frate cu dracul,
Vâr nav tonalizeaz\ gre[elile, ̀ m bie
cititorul cu sinceritate, ca [i cum
n-ar avea nimic r\mas de pitit pe
undeva prin con[tiin]\. Se prea
poate ca ast\zi s\ ni se par\ c\ na -
ra]iunea lui aduce cu cea a unui
adolescent blând, transpus, nu o
dat\, `n zodia unui Candide f\r\
prea multe leg\turi cu melanco -
lia. Pentru c\ scriitorul are poft\
de via]\, iar st\rile nostalgice nu-[i
au rostul. Cu toate acestea, boie -
rul nostru literat valseaz\ cu sen-
timentele, iar amintirile, de-acolo
de unde sunt repornite, au numai -
decât a face cu organizarea inte-
rioar\ a unui sensibilos. 

Religios [i tipicar, oedipic `n
transpuneri, misogin [i deta[at de
politic\ cumva deasupra ori la
frontiera vremii agitate, Teodor
Vârnav nu e interesat de aspectele
descriptive [i nici nu face psiholo-
gie retrospectiv\. Pe el `l intere-
seaz\ simpla m\rturisire, ce trebuie
s\ urmeze calea unui torent al re -
memor\rii brute. Verbialitatea
tex  tului e cople[itoare, dar nicio-
dat\ anevoioas\. 

Mai degrab\ o marc\ a litera-
turii din prima jum\tate a secolu-
lui al XIX-lea. Totodat\, memori-
alistul nu e interesat de o ritmici-
tate fidel\ a evenimentelor, nici
de inventarierea tuturor p\]ani-
ilor. El selecteaz\ din cronologie
ceea ce `ntre]ine aventura pica -
resc\, iar tonul s\lt\re], voios, ca
de obicei, particip\ la impresia de
via]\ vie. De pild\, când ajunge la
dasc\lul Panaioti, tân\rul Vârnav
tr\ie[te drama altor p\]i]i. Expe-
rien]a este mai mult decât gr\i toa -
re pentru memoriile lui `n genere:
„Acel Panaioti nu era de cuviin]\
a se numi dasc\l, ci c\ l\u, pentru
c\ el pe b\ie]i mai mult `i muncea
[i schingiuia decât `i `nv\]a (…).

La dânsul spre `nv\]\tur\ nu se
da de c\tre p\rin]i sau rudenii al-
tfel de b\ie]i, ci numai aceia cari
era mai spânzura]i [i mai cu rele
n\ravuri. Asupra acelui dasc\l, de
câteva ori mai ̀ nainte de a veni eu
la dânsul, ucenicii dezn\d\j du i]i
de schingiuirie lui f\cuser\ zaga-
vor s\-l omoare (…). La acest tiran
`nv\]am eu carte greceasc\“. Nu
mai pu]in haioase apar gândurile
educa]iei sentimentale, având [i
ele locul lor ̀ ntre probele unei vie]i
de succes: „O sl\biciune fireasc\
numai nu puteam `nc\ a o st\pâ -
ni, adic\ buna plecare asupra nea-
mului Evei , din care pricin\ câ-
teodat\ eram silit a mai `mpu]ina
din zapasul capeicelor ce strân -
geam `n lad\ [i a m\ `nvr\jbi `nc\
[i cu m\tu[a mea Savasti]a, care
adeseori se j\luia asupra mea
c\tre mo[ul, cum c\ din pricina
mea i se ame]esc fetele din cas\ [i
i se stârpesc mancele copiilor “.
Un singur regret are memorialis-
tul, „c\ nu am avut norocirea a
putea fi luminat cu `nv\]\tur\,
r\mânând pân\ la aceast\ vârst\
`n `ntunericul con[tin]ei litera-
turei, [i blast\m totdeauna copil\ -
reasca mea l\comie, care m-au
silit a de[\rta cutiele cu cofeturi [i
cu rarahatlocum“. 

Fire[te c\ lamentarea final\
are ceva din subtilitatea celui ce,
f\cându-[i autobiografia cu atât

de mult\ deschidere, câ[tigând
`ncrederea cititorului prin lipsa
ori c\rui fariseism, el simte, a[a -
dar, c\ trebuie s\ arate [i printr-un
accent moralizator e[ecul de adân -
cime al unei vie]i cu de toate.
Teodor Vârnav scrie, de fapt, po -
vestea de succes a c\p\tuirii lui,
visul s\u fanariot, din care nu lip -
sesc norocul [i n\pasta abunden -
]ei. Cu excep]ia ultimelor pagini,
Teodor Vârnav r\mâne o fiin]\
social\, un iscusit administrator
nelini[tit doar de familia nume -
roas\, repede ̀ ntrist\tor când vine
vorba de gestionarea interio -
rit\]ii. Dar poate c\ o fi dobândit
[i zestrea final\, de care, din p\ ca -
te, nu mai [tim nimic. Pentru de -
ceniul cinci din secolul al XIX-lea,
istoria lui Teodor Vârnav spu ne
mai multe decât arat\; pentru cei
de ast\zi, textul r\mâne, cu `n -
]elegere, mai mult decât o curiozi-
tate: ci un laborator al limbii `nc\
inocente, ce anun]\ for]a de mai
târziu a lui Creang\ [i Sado veanu.
Dincolo de toate, cea dintâi auto-
biografie din literatura noastr\
pare ast\zi semnat\ de un copil
mare, de[teptat târziu de virusul
unei interiorit\]i amânate cu pati-
ma chivernisitorului. 

Teodor Vârnav, Istoria vie]ii mele
(Autobiografie din 1845), prefa]\ de
Artur Gorovei, postfa]\ de Lauren]iu
Faifer, Editura Polirom, 2015

Câ]i dintre cei care
predau sau citesc
literatur\ român\ mai
[tiu cine este primul
nostru memorialist? Nici
nu conteaz\, ve]i spune,
pentru c\ oricât
entuziasm am investi, tot
prima poezie sau cel
dintâi roman câ[tig\
b\t\lia notoriet\]ii. Cine
s\-l mai deosebeasc\ pe
boiera[ul Vârnav când
edit\rile postcomuniste
au recuperat literatura de
sertar pân\ la sa]ietate? 
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TÂN|RUL ARTIST ROMÂN, PERSONAJ CENTRAL LA FITPT 2015

„Dac\ ne preocup\ tinerii,
`nseamn\ c\ ne preocup\ ce va fi
mâine `n teatrul românesc“

Ramona Iacobu]e

Desf\[urat `n perioada 4-9 octom-
brie, la Teatrul Luceaf\rul, [i orga-
nizat cu sus]inerea unor parteneri
ca ICR, UNITER, Institutul Italian
de Cultur\, Institutul Polonez, In-
stitutul Francez, Centrul Cultural
German, festivalul a oferit un pro-
log, un showcase, 30 de spectacole
ale unor companii teatrale din Ro-
mânia [i alte 12 ]\ri, dar [i o medie
de cinci evenimente pe zi. 

Bogdan Georgescu, Bobi Pri-
cop, Irina Moscu, Ada Milea, Ca -
tinca Dr\g\nescu, Carmen Lidia
Vidu, Vlad Cristache, Radu Iaco-
ban sunt doar câ]iva dintre tinerii
arti[ti veni]i la Ia[i, `ntr-un oc-
tombrie prietenos, pentru a le ar\ -
ta celor care s-au aflat `n sala de
spectacol c\ nu au ie[it din facul-
tate doar cu o diplom\ care le atest\
competen]ele `n domeniul teatru,
ci c\ au [i idei, proiecte [i c\ lupt\
pentru a le pune `n practic\. 

Cât prive[te participarea inter-
na]ional\, actori din Fran]a, Ger -
mania, Italia, Olanda, Rusia, Ucrai -
na, Bulgaria, Norvegia, Polonia,
Marea Britanie, Portugalia, Croa -
]ia au jucat ̀ n fa]a publicului ie[ean.

~ntrebat\ de ce focusul a fost pe
tâ n\rul artist român, criticul de
teatru Olti]a C`ntec, directorul ar-
tistic al Teatrului „Luceaf\rul“,
organizatorul FITPT, m\rturise[ -
te: „Pentru c\ `n 25 de ani cât au
trecut de la Revolu]ie, lucrurile s-
au schimbat prea lent, prea pu]in.
Pentru c\ exist\ o infla]ie de ab-
solven]i de Arte, care nu pot fi ab-
sorbi]i de pia]a muncii artistice.
Pentru c\ politicile culturale au-
tohtone nu `i au `n vedere, atât cât
ar trebui, [i pe tinerii creatori. Pen-
tru c\ sunt o mul]ime de creatori la
primii pa[i `n profesiune asupra
c\rora trebuie s\ atragem aten]ia.
Pentru c\, dac\ ne preocup\ tine-
rii, `nseamn\ c\ ne preocup\ ce va
fi mâine `n teatrul românesc“.

Selec]ia pentru o astfel de tema-
tic\ nu este una tocmai u[oar\, dar,
ca la fiecare edi]ie a FITPT, criteriul
valoric a avut prioritate, secondat de
diversitatea estetic\ [i stilistic\. 

Prolog [i showcase
la FITPT

Prologul Festivalului Interna]io-
nal de Teatru pentru Publicul Tâ -
n\r Ia[i, de pe 25 septembrie, spec-
tacolul-concert al Adei Milea,
Apolodor, dup\ Gellu Naum, a
adus publicul ̀ n starea de festival,
`nainte de `nceperea propriu-zis\
a acestuia. Apolodor se vrea a fi o
c\l\torie prin lumea copil\riei, a
muzicii, a inocen]ei, un spectacol
care atrage prin ritm [i umor. Mu-
zica Adei Milea este reinterpre-
tat\ `n acest spectacol pentru a-i
oferi pinguinului Apolodor, per-
sonajul central, un fundal muzical
cât mai potrivit cu aventura pe
meridianele lumii `n care a por-
nit. Un prolog cum nu se poate
mai ademenitor pentru ce urma, o
serie de spectacole care au vizat
tot o aventur\, aceea a spectatori-
lor de-a lungul [i de-a latul creati-
vit\]ii tinerilor arti[ti de teatru.

Pe 3 octombrie, a fost rândul
celor mai noi spectacole ale Tea -
trului „Luceaf\rul“, Hansel [i Gre-
tel [i Pisica Verde, s\ men]in\ viu
apetitul pentru experimentul tea-
tral. Astfel, `ntr-un showcase care
a vizat imagina]ia, nevoia de a vi-
sa, de a ie[i din zona de confort,
vedete au fost teatrul de obiecte,
storytelling-ul [i conceptul de si-
lent disco transpus `n teatru.

Surprinz\tor [i tentant ̀ n acest
showcase, spectacolul `n premie -
r\ pe ]ar\, Pisica Verde, regizat de
Bobi Pricop, artist asociat al
FITPT 2015, s-a dovedit a fi un soi

de prim\ „camer\ a misterelor“
`n cadrul festivalului ie[ean.

Preluând un concept la mod\
printre tinerii care iubesc petrece-
rile, cel de silent disco, spectacolul
este unul care cucere[te, `nainte
de orice, prin libertatea de a trans-
mite un mesaj, prin sfidarea con-
ven]ionalului [i pariul cu `nc\lca-
rea unor bariere pe care ̀ l câ[tig\.
Pisica Verde li se adreseaz\ ado-
lescen]ilor, dar `n egal\ m\sur\
p\rin]ilor, profesorilor, psihologi-
lor, pentru c\ textul Elisei Wilk
vorbe[te despre problemele [i
`ntreb\rile specifice acestei vârste
complicate. Bobi Pricop, `mpreu -
n\ cu scenografa Irina Moscu, a
imaginat un spectacol `n care ac-
torii [i publicul se afl\ `mpreun\,
`ntr-un perimetru care `i apropie
foarte mult, cu c\[ti pe urechi, f\ -
cându-i pe spectatori nu doar pri-
vitori, ci [i participan]i activi. 

Spectacole inspirate 
de universul tinerilor,
gândite de tineri arti[ti

Dup\ un prolog [i un showcase
Teatrul „Luceaf\rul“ care au `n -
c\l zit publicul, edi]ia a VIII-a a
Fes tivalului Interna]ional de Tea-
tru pentru Publicul Tân\r Ia[i a
dat startul restul evenimentelor
preg\tite pentru acest an. {i nu au
fost pu]ine. Pe lâng\ spectacolele
de sear\, agenda festivalului a cu-
prins trei spectacole-lectur\ `n
premier\, Asparagus de Gianina
C\rbunariu, Rumoare `n ape de
Marco Martinelli [i Pesc\ru[ul de

Boris Akunin, la Libr\ria C\rtu-
re[ti, dar [i Centenarul Kantor cu
proiec]ia a trei filme-`nregistrare
a spectacolelor realizate de acest
mare regizor care a marcat evo-
lu]ia artelor `n secolul trecut, Cla-
sa moart\, Wielopole, Wielopol e
[i Ast\zi este ziua mea.

De asemenea, nu au lipsit nici
atelierele de `mproviza]ie scenic\
sau lans\rile de carte de la FITPT.
Cei pasiona]i de teatru [i de oame-
nii care anim\ aceast\ lume au
putut asista la prezentarea volu-
melor Machtspiele Neue Theater-
stücke aus Rumänien, o antologie
de piese de teatru române[ti con-
temporane traduse `n limba ger-
man\, T`n\rul artist de teatru. Is-
torii române[ti recente/  The
Young Theatre Artist. Recent Ro-
manian Histories [i Opere cum-
plite de Florin Piersic Jr.

Spectacolele din programul fes-
tivalului, de[i create de tineri [i
inspirate, `n mare parte, din lu-
mea plin\ de provoc\ri [i de schim-
b\ri a tinerilor, fie ei copii `n cre[ -
tere sau adolescen]i, s-au dovedit
a fi spectacole pentru `ntreaga fa -
milie. Singura condi]ie pentru pre -
zen]a ̀ n sal\ a fost mintea deschis\.

Fiind un festival al tinerilor ar-
ti[ti, accentul s-a pus, cum era [i
firesc, pe formele moderne de re-
prezentare scenic\, atât pentru o
mai bun\ promovare a acestora,
cât [i pentru o educare a publicu-
lui obi[nuit cu teatrul `n varianta
sa clasic\. Astfel, nu au lipsit spec-
tacolele de art\ activ\, devised
theater-ul, performance-urile [i
reprezenta]iile care `mbin\ teatrul

muzical cu improviza]ia [i exerci -
]iile de actorie. Relevante pentru
aceste forme ale artei teatrale au
fost spectacolele Antisocial, Ibsen
Incorporated, Eu. O cas\ de p\ pu[i,
ActOrchestra.

La a VIII-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru Pu-
blicul Tân\r Ia[i, publicul a putut
vedea pe scen\ [i `ntâlni la lans\ri
de carte, atât arti[ti consacra]i, ca
Florin Piersic Jr, Andi Vas luianu,
Vlad Zamfirescu, cât [i arti[ti care
`[i caut\ drumul, a râs [i [i-a pus
`ntreb\ri, s-a revoltat, dar cu sigu-
ran]\ nu a r\mas indiferent.

Limbajul tinerilor, moderni-
tatea, tiparele de comportament 
social `n [coal\, `n familie, `n so-
cietate, readaptarea unor texte
clasice, ale lui Ibsen [i Moliere, la
cerin]ele secolului XXI, tehnolo-
gia [i formele sub care aceasta se
poate infiltra `n teatru, dezbateri-
le despre rostul [i locul tân\rului
actor `n lumea artistic\ de la noi
pot fi tot atâtea puncte de plecare
pentru analiza postfestival.

La final de FITPT 2015, un festi-
val care cre[te de la an la an, nu ne
r\mâne decât s\ o credem pe cu-
vânt pe cea care s-a ocupat de se-
lec]ia spectacolelor [i a partici-
pan]ilor, criticul de teatru Olti]a
C`ntec: „Concluziile sunt lini[ti-
toare. Exist\ mul]i, foarte mul]i ti-
neri arti[ti, ceea ce `nseamn\ c\
teatrul românesc e pe mâini bune.
Ei sunt cei care, chiar ̀ n condi]iile
dificile `n care trebuie s\ se afir-
me, s\ lucreze, vor men]ine conec-
tat teatrul românesc la pulsul ar-
tistic al continentului“.

~n 2015, Festivalul Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân\r Ia[i (FITPT),
etichetat cu label-ul „festival european“
de c\tre Asocia]ia European\ a

Festivalurilor, a ajuns la cea de-a VIII-a
edi]ie. Pentru acest an, organizatorii 
au propus un focus pe tân\rul artist
român, focus extrem de necesar având 

`n vedere num\rul mare de absolven]i 
de teatru care nu `[i g\sesc un loc [i 
un rost al lor, dar [i al arti[tilor
insuficient promova]i.

Scen\ din spectacolul 
Pisica Verde, de Bobi Pricop

Scen\ din spectacolul
History Boys. Pove[ti

cu parfum de liceu,
de Allan Bennett



– Fragment –

Una dintre cele mai bune metode de
a descoperi ascunz\torile secrete
ale propriului t\u ora[ – nu cele ro-
mantic secrete, ci cele cu ade v\rat
improbabile – este s\ te `ndr\ gos -
te[ti de un b\rbat c\s\ torit. Numai
a[a pot s\-mi explic de ce ne afl\m
`n Badalona – cred c\ `n Badalona
suntem –, mân când ni[te crochete
infecte care ni se par delicioase, 
`ntr-un bar imund care ni se pare cel
mai minunat de pe planet\, unde
promitem s\ ne `ntoarcem curând,
atât de mul]u mi]i [i cu un aer mon-
den, de parc\ am fi la Ritz. Au trecut
câteva s\p t\mâni bune de când nu
l-am mai v\zut pe Santi. De di-
nainte de moartea ta. ~n lunile din
urm\, `n vreme ce tu te zb\teai in-
util [i cu s\lb\ticie `n pat, `mpo -
trivindu-te bolii [i demen]ei, eu,
când nu eram prea trist\ sau prea
obosit\, m\ zb\team `n acela[i loc,

`n chip la fel de inutil [i uneori cu
aceea[i s\lb\ticie, ca s\-mi demon-
strez mie [i lumii c\ `nc\ sunt vie.
Opu sul mor]ii nu e via]a, ci sexul. {i,
pe m\sur\ ce boala devenea tot mai
feroce [i mai implacabil\ cu tine,
leg\turile mele sexuale se f\ceau [i
ele tot mai feroce [i mai implaca-
bile, ca [i cum `n toate paturile din
lume s-ar fi purtat o singur\ b\t\lie –
a ta. Noi, cei dispera]i, ne-o tragem
cu disperare, se [tie. S-a zis cu di -
mine]ile `n care des chideam ochii,
singur\ sau lâng\ cineva, [i `mi
spuneam fericit\: lumea e un pic
mai mic\ decât dor mitorul meu.
Uneori, aveam senza]ia c\ noi dou\
ne transformam `n copaci usca]i [i
fragili, gri ca vedeniile, gata s\ se
fac\ pulbere. Dar când ]i-o spu neam,
m\ asigurai c\ nu-i a[a, c\ noi dou\
eram persoanele cele mai puternice
pe care le cuno[teai [i c\ nici o vi-
jelie nu ne-ar fi putut d\râma.

Santi poart\ blugii mei prefe ra]i,
foarte vechi, de un ro[u [ters, [i o
parka de culoare kaki pe care am
cump\rat-o `mpreun\ acum foarte
mult timp. Probabil le poar t\ ca 
s\-mi fac\ mie pe plac, dar [i ca
amulet\ `mpotriva furtunilor care
zgâl]âie atât de des rela]ia noastr\.
Când l-am v\zut f\când slalom
prin tre ma[ini pe biciclet\, `ndrep-
tându-se spre mine ca o s\geat\,
pedalând din picioare ca [i cum ar
fi avut dou\zeci de ani, [i nu mai
bine de dou\ ori pe atât, cu corpul
bronzat [i compact, mai dezvoltat [i
mai musculos `n zona picioarelor
datorit\ schiului [i ciclismului, [i

cu mâinile lui de mun citor, scurte [i
groase, aproape tot timpul cu vâ -
n\t\i, inima a `nce put s\-mi zvâc-
neasc\, a[a cum face de fiecare da -
t\. Cred c\ de asta continui s\ m\
v\d cu el, pentru c\ de fiecare dat\
`mi cre[te pulsul. Tu-mi spuneai
mereu, cu pre f\cut\ `ngrijorare:
„Problema ta e c\-]i plac b\rba]ii
frumo[i“. Dar simt c\ `n adâncul
sufletului admirai tr\s\tura asta a
mea, atât de masculin\ [i de infan-
til\, faptul c\ preferam ceva atât de
gratuit, de aleatoriu [i de lipsit de
substan]\ cum e aspectul pl\cut, `n
locul pu terii, al inteligen]ei sau al
banilor.

Bem câte un pahar [i hot\râm s\
mergem s\ mânc\m ceva rapid, nu
ne-am mai v\zut de mult [i ne
gr\bim s\ fim ̀ mpreun\, mâinile ni
se `ndreapt\ spre cel\lalt f\r\ s\ ne
d\m seama, `i cuprind u[or talia,
m\ atinge pe um\r, `mi mân gâie
degetul mic atunci când `mi aprin -
de ]igara [i tot timpul st\m cu cinci
centimetri mai aproape unul de al-
tul decât ar fi normal `n tre doi pri-
eteni. Intr\m pe str\ du]e c\utând
un loc lini[tit, singuratic [i ferit de
soare, iar când trecem printr-un
pasaj subteran m\ lipe[te cu spatele
de un perete, m\ s\rut\ [i `mi bag\
mâna `n pantaloni. For]a fizic\ a
b\rba]ilor n-ar trebui s\ existe
decât ca s\ ne ofere pl\cere, s\ ne
stoarc\ pân\ nu mai r\mâne `n noi
nici m\car o pic\tur\ de durere [i
de team\. Apare un adolescent cu
rucsac `n spate [i se uit\ cu coada
ochiului la noi, pref\cându-se c\ nu
ne vede `n vreme ce gr\be[te pasul;
aproa pe c\ am uitat cum e hara -
babura primelor s\ruturi, graba
haotic\ [i mu[c\turile de dinainte
s\ `n v\]\m lentoarea [i imobili-
tatea, ges turile precise, chirurgicale,
care vin când nu ne-o mai tragem
doar cu corpul, ci [i cu capul.

— O s\ ne aresteze pentru obs -
cenitate public\, ̀ i [optesc la ureche.

~ncepe s\ râd\, pune `ntre noi
câ]iva centimetri cumplit de du -
rero[i [i, cu infinit\ grij\, `mi aran -
jeaz\ la loc pantalonii [i c\ma[a, de
parc\ a[ fi o feti]\, a[a cum face pe-
semne cu fiicele lui când le ajut\ s\
se `mbrace. 

— Am putea s\ venim s\ facem
sex aici `ntr-o noapte. Ce zici?, l̀ `n -
treb. Ca adolescen]ii.

— Sigur c\ da.
— O s\ port fust\, s\ fie mai u[or. 
M\ ia de mân\.

— Hai s\ mânc\m ceva, dez -
m\]ato.

— Nimic nu se compar\ cu se xul
`n picioare. Asta o [tie toat\ lumea,
adaug eu.

Iar el `mi trage o palm\ peste
fund.

Beau un pahar de vin alb `n care
se dizolv\ trist un cub de ghea]\ pe
care, hot\rât [i f\r\ s\ m\ `ntrebe,
mi l-a pus simpaticul os p\tar când 
i-am spus c\ poate vinul nu e sufi-
cient de rece, ̀ n timp ce Santi discu-
ta animat cu patronul barului [i-mi
mângâia genunchiul. Un b\rbat
care nu e amabil cu os p\tarii nu e
amabil cu nimeni [i `n cele din
urm\ n-o s\ fie nici cu tine, `mi
spun. Santi l̀ felicit\ c\lduros pen-
tru ni[te crochete de ciuperci care
cu siguran]\ au fost congelate. Se
uit\ la decolteul meu [i zâmbe[te.

— Ţi-am povestit de teoria mea
conform c\reia b\rba]ii obseda]i de
mâncare sunt a[a pentru c\ nu [i-o
trag suficient?, ̀ l ̀ ntreb. {i c\ dato ri t\
lor supravie]uiesc toate restaurantele

de fi]e din ora[? N-ai v\zut [i tu c\
aproape mereu sunt pline de cu-
pluri la vârsta a doua? B\rba]ii, cu
ceasuri care cost\ cât o ma[in\, vor -
besc despre re]eta de crochete, `n
timp ce femeile se ui t\ `n gol cu o
fa]\ scârbit\ [i plicti sit\ sau num\ -
r\ `n gând calorii.

— Dar tu [tii teoria mea conform
c\reia când `]i vine s\ te ]ii de
prostii `nseamn\ c\ ai chef s\ faci
prostii?

— Nu mi-a trecut niciodat\ prin
cap. Posibil.

M\ cuprinde cu mâinile `n jurul
coastelor, ca un corset uman, [i
strânge pân\ aproape i se ating bu -
ri cele degetelor.

— Cum e posibil s\ ai ]â]ele alea,
când ai un corp a[a de mic?

—Prietena mea Sofía crede c\
sânii mari sunt o b\taie de cap [i
spune c-ar trebui s\ fie ca peni -
surile: s\ se umfle atunci când e
nevoie, [i-n restul timpului s\ stea
cumin]i [i la dimensiuni rezona -
bile. Sâni retractabili.
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Milena Busquets – 
Pân\ [i asta o s\ treac\

CARTEA

Dup\ ce, la [aptesprezece ani, Blanca `[i pierde tat\l, ca s-o ajute 
s\-[i uite suferin]a, mama `i spune o veche poveste din folclorul
chinez: un `mp\rat [i-a adunat to]i `n]elep]ii din `mp\r\]ie [i le-a
cerut s\ n\scoceasc\ ni[te vorbe care s\ poat\ fi rostite `n orice
`mprejurare, fie ea c=t de rea. Dup\ o `ndelung\ chibzuin]\, `n]e -
lep]ii `i dau r\spunsul... Au trecut mai bine de dou\zeci de ani de
c=nd Blanca [tie povestea, mama a p\r\sit-o [i ea, iar vorbele ma -
gice, p=n\ [i asta o s\ treac\, nu-i par fiicei de mare folos. R\mas\
f\r\ sprijin, trebuie s\ ̀ nve]e s\-[i ̀ mbl=nzeasc\ durerea. Hot\r\[te
s\ petreac\ un timp la casa de vacan]\ a familiei `mpreun\ cu 
copiii, c=]iva prieteni [i cei doi fo[ti so]i. ~n plus, ̀ n apropiere ajunge
[i amantul. La Cadaqués, sub soarele Mediteranei, Blanca re des -
coper\ anatomia rela]iei complexe [i pasionale pe care a avut-o cu
mama sa, dar [i puterea terapeutic\ a sexului, a iubirii, a prieteniei
[i a maternit\]ii. Numit Bonjour tristesse al secolului XXI, acest ro-
man al durit\]ii [i tandre]ei, al umorului [i melancoliei a fost de-
clarat de Bookseller cartea T=rgului de la Frankfurt 2014.

„Suplimentul de cultur\”
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Pân\ [i asta o s\ treac\,
de Milena Busquets,
traducere din limba spa -
niol\ [i note de Dorina
Ivan, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Bi blio -
teca Polirom. Seria Actu al”, 
la Editu ra Polirom.



Pe 9 octombrie, „USA Today“,
ziarul cel mai citit din America, a
avut cam aceea[i idee, dar ridi -
cat\ la un grad mai `nalt. ~n drep-
tul unui titlu despre `njunghierea
unui soldat recent decorat pentru
acte de curaj a ad\ugat [i urm\to-
rul simbol:     . „Ca [i cum nu am
[ti c\ trebuie s\ fim tri[ti“, au ve-
nit imediat replicile indignate.
Faptul c\ ziarul a considerat c\
propriii cititori nu vor [ti cum s\
interpreteze [tirea f\r\ ajutorul
unei fe]e galbene plâng\cioase a
stârnit valuri de discu]ii [i deza-
prob\ri.

A fost o decizie editorial\, a
contracarat redactorul-[ef al „USA
Today“. „Social media [i simbolu-
rile sale devin forma dominant\
de comunicare `n lumea noastr\.
Am vrut s\ ar\t\m ce ar `nsemna
s\ fie transferate pe tipar“, a ad\ -
u gat acesta.

Emoji-urile, cum sunt cunoscu -
te `n lumea social media, sunt fo -
losite pe internet `n mod frecvent
de aproape 20 de ani. Povestea lor

`ncepe cu o companie de pagere
din Japonia, dar pentru publicul
românesc au devenit familiare da-
torit\ lui Yahoo Messenger, sub
denumirea de „emoticoane“. 

Aproa pe orice replic\ pe chat
era ̀ nso]it\: de un wink , de un

sau de o limb\ scoas\
copil\re[te       .

Chiar [i ast\zi, `n conversa]iile
cu prietenii, cunoscu]ii sau mai
pu]in cunoscu]ii, m\ trezesc scriind
:D, uitând c\ simbolul nu se mai
transform\ automat, ca pe Yahoo
Messenger, `ntr-un emoticon cu
zâmbetul larg:        .

Folosirea lui mi-a intrat auto-
mat `n mi[carea degetelor, a[a
cum [tiu s\ ap\s automat pe punct
[i virgul\, pe semnul exclam\rii
sau pe @.

Simpaticele fe]e erau un `n -
locuitor destul de bun, dar de
multe ori `n[el\tor, a interac]iu-
nii directe. ~n comunicarea fa]\-
`n-fa]\, doar 10% este transmis
prin cuvinte, restul ]inând de into-
na]ie, gesturi, mimic\. Problema

este c\ tr\im `ntr-o lume `n care
adolescen]ii prefer\ acest tip de
comunicare (SMS-uri, mesagerie
instant\ etc.) [i mai pu]in discu]ii-
le fa]\ `n fa]\. Cele 26 de litere ale
alfabetului nu mai puteau com-
pensa partea emotiv\ a comu-
nic\rii: pentru a transmite restul
de 90% din mesaj, au ap\rut emo -
ji-urile.

Chiar dac\ sunt folosite pe sca -
r\ larg\ `n interac]iunile online,
introducerea emoji-urilor `ntr-un
ziar, `n special unul atât de cunos-
cut, ar fi o cu totul nou\ etap\ `n
evolu]ia comunic\rii scrise.

Acea edi]ie a ziarului con]i -
nea, de fapt, o veste important\
tocmai din domeniul fe]elor zâm-
bitoare: Facebook a decis ca, pe
lâng\ butonul de Like, utilizato-
rii s\ poat\ folosi [i emoji-uri. As-
ta `nseamn\ c\ `n curând vom
putea vedea ceea ce scriu priete-
nii pe Facebook [i cu familiarul
smiley, cu o fa]\ `ncruntat\ sau
alte patru emo]ii semnalizate prin
emoji-uri.

Create doar dup\ ce s-au con-
sultat echipe `ntregi de sociologi
[i s-au realizat cercet\ri vaste de -
spre emo]iile exprimate ̀ n general
pe Facebook, emoji-urile transmit
doar: dragoste, amuzament, bucu-
rie, mirare, triste]e [i furie/re-
volt\. Chiar dac\ seam\n\ cu cele
[ase emo]ii de baz\ ale psihicului
uman, acestea difer\ prin ceva
fun damental: emo]iile negative
sunt aproape absente. Dezgustul
[i frica nu pot fi exprimate, [i

chiar pân\ [i fe]i[oara `ncruntat\
[i ro[ie nu poate fi luat\ `n serios
ca fiind un semn al violen]ei.

Absen]a simbolurilor care tran -
smit emo]ii negative spune, de
fapt, ceva foarte important despre
felul `n care ne reprezent\m onli-
ne: `n ]ara internetului, oamenii
sunt mai veseli, mai ferici]i, mai
`ncânta]i de via]a lor.

*Traducerea titlului `n emoji: 

— Care e fundamentul prieteni-
ilor lui Livius Ciocârlie (de la Ioan
Holender la regretatul Sorin Titel
[i de la D. }epeneag la Nicolae Ma-
nolescu)? Se poate vorbi de un nu-
mitor comun al lor?

— Un numitor comun n-au
avut sau nu-l bag eu de seam\. Ca
la tot omul, au fost mai multe cate-
gorii de prieteni. ~n copil\rie, prie-
tenii de joac\. Printre ei, [i Ioan
Holender (Holi, pentru amici).
Pri etenia cu el a durat `ntre 12 [i
18 ani, pân\ ce eu am plecat la fa-
cultate, iar el, nu mult dup\ aceea,
a plecat din ]ar\ [i s-a dus unde a
f\cut ispr\vile pe care [tim c\ le-a
f\cut. Prieteniile din prima vâr -
st\, când dispar, dispar definitiv.
~n cazul celei cu Holi, des p\r]irea
for]at\ a conservat-o ca ̀ ntr-un fri-
gider. ~i f\cusem un portret lite-
rar, pe care avea s\-l citeasc\ („De
unde ai scos tu c\ am un nas ca
ciocul de porumbel, [i asta n-ar fi

nimic, da’ [i c\ m\ b\teai la te-
nis!?“), dar altfel nu m\ mai gân-
deam la el. Asta, pân\ `ntr-o zi, la
`nceputul anilor nou\zeci, când a
sunat la poart\ [i, v\zând des-
chis\ fereastra de la camera mea,
a strigat: „Ie[i afar\, Ciocus, c\-s
io, Holi“, de parc\ nu trecuser\
treizeci [i cinci de ani. De atunci,
continu\m partida noastr\ de te-
nis, acum numai `n vorbe, c\ de
jucat numai el mai joac\. „{i zici
c\ a[a, m\ b\teai cu 6-2, 6-3... Ia,
hai s\ facem un simplu!“ „Nu pot.
Tu e[ti orgolios [i mi-ar p\rea r\u
s\ te bat.“

Intermediar `ntre prieteniile
primei tinere]i [i cele formate `n
mediul generat de ocupa]iile de
mai târziu a fost Sorin Titel. Co-
legi de facultate, el la român\, eu
la francez\, nu ne-am prea `ntâl-
nit. Când luam vacan]\, veneam
`mpreun\ spre cas\ „pe“ tren („{i
nu v\ era frig acolo, sus?“, m\ va

`ntreba Lucian Raicu mult mai
târ ziu), el fiind caransebe[ean. Cam
atât. Apoi a ap\rut la Timi[oara,
redactor la „Orizont“. }inea casa
deschis\. Se aduna lume, seara, la
el!... „Cine o fi \sta?“, m\ `ntreba.
Dar eu m\ duceam mai ales dimi-
nea]a. I-am citit toate manuscrise-
le, i-am fost consilier literar, efi-
cient – `n principiu – pe centime-
tru liniar, mai pu]in ca vederi ge-
nerale. Punea mare pre] pe ce-i
spuneam [i nu ]inea seama de p\ -
rerile mele decât parcimonios. ~n
schimb, se ]inea de capul meu s\
public `n revist\, ceea ce pân\ la
urm\ s-a [i `ntâmplat. Era un aiu-
rit ata[ant, un jovial bonom, cu
mari crevase interioare. E una
din tre victimele conului de um -
br\ ̀ n care a intrat mare parte din
literatura dinainte de 1990. 

„Fra]ii“ Raicu, cum le spunea
Marin Preda, aveau o fine]e a
min]ii, o capacitate de p\trundere
`n zonele obscure, el [i un soi anu-
me, irezistibil, de umor – fa]\ de
care eu nu aveam decât `nsu[irea
de a admira. Totu[i, `ntre noi a
fost un coup de foudre, preg\tit,
ce-i drept, de Sorin care le spusese
vrute [i nevrute despre cât a[ fi eu
de grozav. E adev\rat c\ am [i obi-
ceiul de a face impresie bun\ `n
primul moment. Dup\ aceea, cu

timpul, [i eu, [i impresia produs\
mai obosim. Fapt este c\ de acolo
`ncolo, c\utam orice pretext ca s\
m\ duc la Bucure[ti. Serile `nce-
peau animat `n micul apartament
de pe {tefan cel Mare, cu Sorin
totdeauna, cu Robescu, Dinescu,
Mazilescu, Norman Manea, Eu-
gen Simion care pe rând, ca `n
Simfonia desp\r]irii, se retr\ -
geau. Eu – r\mâneam pân\ dimi-
nea]a la cinci. Atunci, Sonia `l
convingea `n sfâr[it pe „Ur[í“ s\
se retrag\ [i ei `n camera de
al\turi, iar eu m\ culcam – [i nu
adormeam. Ceremonialul s-a re-
luat din 1990 când, lector de ro-
mân\ la Bordeaux, urcam tot la
[apte s\pt\mâni la Paris [i `mi
f\ceam veacul fie la ei, `ntr-un
apartament identic cu cel de pe
{tefan cel Mare, fie la }epenegi. 

F\r\ s\ fi avut loc vreun dife-
rend, numai din cauza deosebirii
de structur\ sufleteasc\ [i de prac-
tic\ a criticii, Lucian Raicu nu-l
iubea pe Nicolae Manolescu. Aces -
ta, senin, nu-i bârfea. Ei, mai tem-
peramentali, `ncepuser\ s-o fac\,
pân\ ce i-am rugat s\ `nceteze,
pentru a nu m\ sili s\ nu-mi ap\r
un prieten (de felul meu, nu prea
sunt capabil s\ contrazic). Atunci,
au `ncetat definitiv.

Prietenia cu Nicolae Manoles-
cu a `nceput pe suportul rela]iei
`ntre critic [i obiectul aten]iei lui,
cum presupune]i. ~mi ap\ruse o
prim\ carte, o prim\ cronic\ o
f\cuse zob, eu `mi spusesem „dra-
cu’ te-a pus s\ te faci autor!“, când
a ap\rut articolul lui N.M. Alt\
muzic\! Cu prima ocazie, i-am
mul]umit, iar el s-a purtat atât de
firesc, de f\r\ fasoane, `ncât m-a
pus `n condi]ia sufleteasc\ de a fi
mai pu]in ]eap\n decât tind s\ fiu.
M-a [i invitat la mas\ (pân\ `n 
ziua de azi, numai T a reu[it odat\
s\ pl\teasc\ ea, nu el) [i, foarte cu-
rând, am devenit atât de apropia]i
`ncât m\ g\zduia [i el, cu deose-
birea c\ `n locuin]a lui nu mi se
`nvârtea capul de gânduri [i de
vinul b\ut, `ncât puteam s\ [i
adorm. El e normalitatea `ns\[i.
Vorbim de câte toate, glumim, [i
numai când intervine `n dis -
cu]ie literatura devine serios. ~n
schimb, raportul critic – autor a
disp\rut pentru totdeauna. A
scris despre mine când a g\sit de
cuviin]\, n-a scris când n-a g\sit,
dup\ cum Raicu n-a scris decât
destul de târziu f\r\ ca eu s\ m\
simt frustrat. Pun mult mai sus
prietenia decât autorlâcul, cu va-
nit\]ile lui. 
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Un articol despre emoji, sper s\ v\ plac\*
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Livius Ciocârlie 80

Cu unul sau doi ani `n urm\, o agen]ie de pres\ na]ional\ publica pe Facebook 
o [tire despre un accident de avion cu sute de victime. Articolul era precedat 
de o singur\ explica]ie: :( . Am judecat-o dur atunci, dar abia acum `mi dau seama
c\ am f\cut-o pe nedrept. Ei erau, de fapt, doar avangardi[ti. 

z=mbet  ☺



Drago[ Cojocaru

Este finalul unei epoci, marcat `n
clipa `n care, acum câteva s\pt\ -
mâni, editorul revistei, Cory Jones,
l-a informat pe fondatorul Hugh
Hefner de decizie. O decizie silit\
de actuala er\ a revolu]iei digitale.

Noua direc]ie a revistei va fi vi-
zibil\ `n viitorul num\r din mar-
tie când, pentru prima oar\, toate
modelele, celebrit\]ile [i faimoa-
sele Playmates nu vor mai ap\rea
goale, anun]\ redac]ia.

Mic\ `ntoarcere `n timp: `n
1953, Hefner a fondat revista spe-
cial pentru a „celebra“ nuditatea.
„Când Hef a creat «Playboy», el 
[i-a propus s\ fie un campion al li-
bert\]ii personale [i al libert\]ii
sexuale, ̀ ntr-o vreme ̀ n care Ame-
rica era teribil de conservatoare“,
explic\ Cory Jones.

Numai c\ vremurile s-au schim -
bat odat\ cu explozia internetului
[i, mai ales, cu explozia platforme-
lor social media. Iar Cory Jones
ajunge s\ explice c\ „eliberarea
se xual\ a câ[tigat. «Playboy» a
fost un pionier, dar ast\zi este de
ajuns un singur click pentru a ve-
dea gratuit toate imaginile ̀ ndr\z -
ne]e sau provocatoare pe care le
vrei. «Playboy» [i primele imagini
sulfuroase apar]in acum istoriei“.
Cu alte cuvinte, revolu]ia sexual\
[i-a devorat propriul campion.

Timpurile s-au schimbat cu
adev\rat. Nuditatea [i pornogra-
fia sunt omniprezente pe internet,
iar oamenii dau mult mai pu]ini
bani pe reviste, alegând lectura
online. 

Din acest punct de vedere, sta-
tisticile revistei vorbesc de la sine.
Dac\ ̀ n 1975 „Playboy“ avea tiraje
de 5,6 milioane de exemplare,
ast\zi tirajul mediu al revistei nu

trece de 800.000 de exemplare pe
lun\.

~n plus, aceia[i cititori ajung la
con]inutul editorial al unor re-
viste precum „Playboy“ prin plat-
forme de socializare third-party,
precum Facebook, Twitter sau
Pinterest, scrie „Wired“. Aceste plat -
forme au propriile lor reguli [i, de
cele mai multe ori, ele interzic sau
limiteaz\ nuditatea. Pentru ca
„Playboy“ s\ poat\ supravie]ui
`n tr-o lume dominat\ de aceste
platforme, presiunea de a se con-
forma acestor standarde este imen -
s\. Suficient de imens\ pentru ca
revista s\ abandoneze exact ingre-
dientul de baz\ al politicii sale edi-
toriale.

„Playboy“ nu a ajuns cu u[u -
rin]\ la aceast\ decizie. Anul tre-
cut, revista a relansat site-ul play-
boy.com sub forma unui site safe-
for-work, adic\ f\r\ nuditate. Me-
toda s-a dovedit de succes. „Zeci
de milioane de cititori au accesat
site-ul nostru non-nud [i aplica]ia
noastr\, `n fiecare lun\. Au acce-
sat pozele cu femei frumoase, e
drept, dar [i articolele [i videouri-
le noastre din sec]iunile de Umor,
Sex [i cultur\, Stil, Via]\ de noap-
te, Divertisment [i Jocuri video“,
explic\ reprezentan]ii revistei. Di-
rectorul executiv al companiei,
Scott Flanders, a explicat c\, dup\
ce con]inutul a fost „`mbr\cat“
pentru a trece de cenzura social
media, traficul site-ului a crescut
la 16 milioane de vizitatori unici
pe lun\, de la 4 milioane, iar vâr-
sta medie a cititorului a sc\zut de

la 47 de ani, la 30. Adic\ date de-
mografice `n acord cu publicul
]in t\ al platformelor social media.

Culmea este c\ „a[a-zisele stan -
darde ale comunit\]ii“ nu sunt
foarte diferite de cele cu care a
lup tat Hugh Hefner `n 1953, când
revista a publicat primul ei nu -
m\r cu Marilyn Monroe pe co-
pert\. Facebook interzice prezen-
tarea nudit\]ii „pentru a nu-[i
[oca audien]a“. Twitter pretinde
ca ceea ce reprezint\ content
„sen sibil“ s\ fie marcat ca atare.
„Vedetele [i activi[tii nu prea au
avut succes `n campaniile lor
`mpotriva acestor politici prin
ac]iuni de genul «Elibera]i sfâr-
cul!»“, scrie „Wired“. Iar Apple es-
te la fel de puritan când vine vor-
ba de aplica]iile sale.

Prin urmare, `n asemenea con-
di]ii, nu e o surpriz\ c\ „Playboy“
`[i reconsider\ strategia, chiar [i
`n print, `ntr-o er\ `n care distri-
bu]ia [i veniturile revistei depind

tot mai mult de aceste platforme
puternice [i puritane [i tot mai
pu]in de vânzarea la chio[c.

„Decizia celor de la «Playboy»
este un exemplu foarte clar al mo -
dului `n care noile modele de di-
fuzare a con]inutului editorial dic -
teaz\ ce fel de con]inut este pro -
dus“, comenteaz\ revista „Wired“.
„Editorii [tiu c\ business-ul lor
depinde de audien]\ [i dau share
produselor lor pe re]ele sociale,
ceea ce face ca factorul de share al
unui articol s\ fie tot mai puternic
`n decizia editorial\. Pe de alt\
parte, adev\rul este c\ ceea ce
func]ioneaz\ `n print nu func]io-
neaz\ la fel, `n mod necesar, [i `n
online; ce merge la radio poate c\
nu merge [i la TV. Mediile diferite
au reguli diferite. Numai c\, atunci
când vine vorba de m\car un anu-
me tip de con]inut editorial, edito-
rii nu mai pot face regulile – ei nu
mai pot decât s\ se supun\ reguli-
lor f\cute de al]ii!“
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Vestea a picat ca un tr\s -
net s\pt\mâna aceasta:
faimoasa revist\, fondat\
de Hugh Hefner `n 1953,
renun]\ s\ mai pu blice
poze erotice! Dup\ jum\ -
tate de secol de ca rier\
de revist\ de charme, „Play -
boy“ renun ]\ chiar la in-
gredientul care i-a asigu-
rat faima. Un prilej pen-
tru ca unii s\ ricane ze: 
„Ei bine, acum cei care
sus]in c\ citesc «Play boy»
doar pentru interviuri
chiar pot s\ o fac\!“.

{ocant! N-o s\-]i vin\ s\ crezi! „Playboy“
renun]\ la nuduri din cauza social media!

Suplimentul lui Jup  
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Ia[i – capitala `n sesiune 
cu fi]uici la examenul de cultur\

C\t\lin Hopulele

Ia[ul este un ora[ care are extrem
de multe de oferit din punct de ve-
dere cultural, iar rostul acestei
funda]ii – care `n loc s\ `nfloreas -
c\ pare c\-[i prelunge[te agonia
din 2013 `ncoace – era s\ dea un
sens comun, o comuniune, o
`nchegare pentru to]i polii cultu-
rali care exist\ `n capitala Moldo-
vei. S\ privim lucrurile realist –
Ia [ul nu se va scufunda `ntr-un 
neant dac\ nu va deveni Capital\
Cultural\ European\. {i, ironic,
tocmai din cauza acestei lipse de
coeziune. Oamenii care vor dori
s\ investeasc\ bani `n organiza-
rea de evenimente culturale o vor
face [i dac\ `n 2021 nu se vor
rev\rsa râuri de turi[ti europeni.
Marile institu]ii reprezentative
ale culturii, de stat sau nu, `[i vor
realiza `n continuare proiectele,

universit\]ile nu-[i vor alunga
studen]ii, care vor veni [i ei tot la
Ia[i, chiar dac\ ora[ul de pe cele
[apte coline va r\mâne numai o
capital\ a Moldovei [i a sufletelor
ie[enilor.

Problema nu trebuie privit\
apocaliptic. Dar s\ ne `nchipuim
pentru câteva momente ce va
pierde Ia[ul [i s\ enumer\m, suc-
cint, fructele cele mai de pre] pe
care le-am putea `nh\]a – infra -
structur\ (autostrad\, renovarea
institu]iilor culturale etc.), vizibi-
litate european\, mondial\, o pro-
movare gratuit\ `n toat\ Uniunea
European\, pe care municipalita-
tea n-ar putea-o pl\ti din zeci de
`mprumuturi, [i respect. Un res-
pect pe care-l cerem de la toat\ lu-
mea, dar pentru care nu prea
avem ce oferi. Ei bine, dup\ un
flux de sute de mii de turi[ti, eve-
nimente culturale din Bularga

pân\-n P\cure], integrarea acesto ra
`n starea ora[ului, `n respira]iile
agitate, sufocante pe care le trage
acum, vom putea privi `n ochi pe
oricine. {i pe clujeni, care alunec\
`ncet, dar sigur, departe de noi, `n
aceast\ curs\ neoficial\ ̀ n care ne
afl\m de ani de zile. Vom putea s\
c\p\tam un respect din partea Bu-
cure[tiului, pe care l-am meritat
dintotdeauna, dar nu l-am v\zut
niciodat\. Iar ochii Europei vor
[ti c\ Ia[ul nu e doar cel mai mare
ora[ din estul Uniunii, ci unul fru-
mos, viu, care merit\ s\ fie con-
semnat `n toate h\r]ile turistice.

Vede]i cât de frumos sun\?
Dac\ miza aceasta exista din 2013,
ast\zi puteam fi o comunitate uni -
t\ `n spatele unui dosar puternic
cu zeci de proiecte gândite la co-
mun, de intelectuali, universitari,
arti[ti [i cet\]eni de rând. ~ns\ pri-
vim preselec]iile care urmeaz\ cu

o team\ studen]easc\ de exame-
nul care n-are restan]\ [i pentru
care trebuie s\ refaci anul. Echipa
care a lucrat pe brânci la dosarul
acesta n-are cum s\ fi f\cut `n câ-
teva luni o treab\ la fel de bun\
cum ar fi f\cut dac\ s-ar fi apucat
de acum un an. F\r\ alte presiuni
decât cele morale [i ale comuni t\ -
]ii, care s\ se fi implicat `n proiec-
tarea visului unui Ia[i cultural `n
2021. ~ns\ noi am aflat cu câteva luni
`nainte de depunerea candidaturii

c\ Funda]ia a f\cut contabilitatea
pe genunchi vreo doi ani, c\ sunt
bani cheltui]i `n mod nejustificat,
c\ s-a irosit o groaz\ de timp pe
mizilicuri, pierzându-se din vede-
re scopul final. {i acum, `n loc s\
st\m um\r la um\r mândri, a[tep-
tând rezultatele, [tiind c\ am
f\cut tot ce se putea, tremur\m ca-
n sesiune, dup\ ce-am petrecut tot
anul `n crâ[me [i-am `nv\]at, cu
litri de cafea [i nop]i nedormite,
doar `n sesiune.

Ca o echip\ de studen]i gr\bi]i, cu nop]i
nedormite `n sesiune [i litri de cafea topi]i
`n preg\tirea unor proiecte restante, echipa
Funda]iei Ia[i – Capital\ Cultural\
European\ a anun]at `ntr-o conferin]\ de
pres\ depunerea dosarului pentru

candidatura la titlul de Capital\ European\ 
a Culturii. Ar fi nedrept s\ punem `n cârca
actualei echipe toate fantomele care
bântuie Funda]ia de la `nfiin]are [i pân\ `n
prezent. Dar e imposibil s\ ne uit\m acum 
[i s\ aplaud\m, al\turi de toat\ lumea din

amfiteatrul Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu“ din Ia[i, felul `n care o
mân\ de oameni s-a luptat s\ salveze un
proiect ce, croit a[a cum ar fi trebuit, putea
fi dus la cap\t cu u[urin]\ [i cu [anse infinit
mai mari decât exist\ acum. 
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Din dorin]a de a nu zgânciuli sen-
timentul româno-cre[tin de care
ne sim]im p\trun[i `n aceste zile,
mai ales `n urbea Ie[ilor, dar mai
ales din dorin]a ca acest articol s\
nu fie cenzurat pe considerentul
dintâi, v\ voi relata o `ntâmplare
de via]\, real\, f\r\ subiectivis-
me, f\r\ `nflorituri [i f\r\ nici o
leg\tur\ cu Hramul Ia[ului. Adi c\
v\ voi prezenta faptele exact a[a
cum s-au `ntâmplat [i cum le-am
inventat. 

Mihai a muncit mult [i la pa-
truzeci de ani deja se afl\ `ntr-o

oarecare elit\ a cercet\rii medi-
cale, de parc\ un domeniu ca \sta
ar presupune altceva decât oa-
meni de elit\. Adic\ este printre
cei mai buni. Cu toate sacrificiile
pe care munca asta i le cere [i aici
m\ refer la timp, stres [i uzur\.
Nu vreau s\ spun c\ l-ar fi p\r\sit
[i nevasta din cauza programului
`nc\rcat. Mai bine o strâng de gât
cu mâna mea. Lui Mihai `i atri-
bui o so]ie frumoas\, sexy, care `l
ador\ [i abia a[teapt\ s\-l strâng\
`n bra]e seara, oricât de târziu [i
de obosit ar veni. Na, v\ oftica]i

c\ un tocilar are o astfel de bun\ -
ciune? 

Toate eforturile lui din ultimii
ani au fost depuse pentru dezvol -
tarea unui tratament revolu]io-
nar. Care s\ vindece o form\ de
scleroz\ multipl\, a c\rei denu-
mire [tiin]ific\ `mi scap\. {i nu
[tiu cum naiba a f\cut, ce spirit
bun l-a str\fulgerat, ce idee de ge-
niu i-a b\gat `n cap Sf. Parasch…
pardon, c\ `ntr-o diminea]\ a
identificat o protein\. B\i, fra ]i -
lor, f\cea proteina aia ca to]i dra-
cii. Cum o `nghi]ea un cobai bol-
nav, cum `ncepea s\ se simt\
mult mai bine [i s\ road\ fericit.
Acum nu c\ vreau s\-l laud, dar
chiar e o descoperire demn\ de
premiul Nobel. Mai trebuia doar
testat\ pe subiec]i umani.

Pe banii lui, a adus-o pe doam-
na Geta [i a cazat-o la el acas\. C\
ar fi fost foarte greu s\ fac\ zilnic

naveta pân\ `n satul respectiv.
S\raca femeie era `ntr-un stadiu
foarte avansat al bolii. Dar toc-
mai `n asta const\ munca de cer-
cetare medical\, s\ pui pe picioa-
re un om aflat `n ultimul hal. Oa-
meni buni, din ziua ̀ n care a ̀ nce-
put administrarea proteinei, Ge-
ta se recupera vazând cu ochii. ~[i
rec\p\tase mobilitatea, vorbea din
ce `n ce mai bine, ba chiar putea
citi seara din cartea ei de rug\ -
ciuni. {i Mihai era foarte fericit
de rezultatul muncii sale.

Atât de bine se sim]ea Geta,
`ncât peste dou\ weekenduri a vrut
s\ fac\ o c\l\torie la mormântul
lui Arsenie Boca. Cu ma[ina lui
Mihai, evident. S-a apropiat de
cruce, a s\rutat-o [i a zis: „~]i
mul]umesc, p\rinte, c\ mi-ai as-
cultat rug\ciunile, c\ dac\ m\
l\sam `n baza doctorilor muream
cu zile“.  
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Via]a polonezului Adam Jacek
Winkler (1937-2002), alpinist, ar-
tist, lupt\tor `n Afganistan `mpo-
triva sovieticilor, e mai linear\,
mai narativ\ [i mai ampl\, dar
nu-]i mai vine a[a u[or s\ rela]io-
nezi afectiv cu eroul. Ideea dialo-
gului din off dintre erou [i fiica sa
Anna Winkler (coscenarist\ al\ -
turi de Anca Damian) func]ionea -
z\ la `nceput, ca [i ideea eroului
narând din off (practicat\ cu suc-
ces `n Crulic), dar, la un moment
dat, realizezi c\ pierzi firul narativ
[i te concentrezi pe ceea ce vezi.
Adic\ r\mâi `n admira]ia solu]ii-
lor vizuale propuse de animatorii

români [i polonezi – [i chiar c\ ai
ce admira! Aproape 100 de minu-
te de treceri de la o tehnic\ la alta,
de la pictur\ [i creion la plasti-
lin\ [i 3D. 

Ajutat de muzica lui Alexan-
der B\l\nescu, Muntele magic
pare mai pu]in un studiu despre
eroism, cât unul – str\lucit – des-
pre capacitatea anima]iei de a
ilustra orice abstrac]ie [i orice
detaliu. Refuzând drumul cel mai
scurt [i solu]ia cea mai la `nde-
mân\, dar [i trendul local, Anca
Damian face din filmele sale ni[te
construc]ii tot mai elaborate  [i
mai dificile. Poate c\ [i de aici vi-
ne apeten]a ei pentru tema erois-
mului, pentru idealul la care nu
se ajunge decât prin lupt\ pentru
a fi savurat a[a cum trebuie. 

The Walk

Bazat pe cartea To Reach the
Clouds a lui Philippe Petit, cel ca-
re `n 1974 i-a f\cut pe newyorkezi
s\ iubeasc\ turnurile World Tra-
de Center traversând pe sârm\

cei 42 de metri dintre ele, la 400 de
metri `n\l]ime [i `n trei sferturi
de or\ (opt ture), filmul lui Robert
Zemeckis e o combina]ie de oper\
eroic\ [i divertisment scutit\ de
note discordante – de aceea trebu-
ie v\zut la pachet cu oscarizatul
Man on Wire (2008) de James
Marsh. ~n documentar, Petit [i
„complicii“ lui povestesc `n tal-
king heads ilustrate prin recon-
stituiri, ceea ce filmul lui Zemec-
kis arat\ prin efecte speciale atât
de autentice ̀ ncât te fac s\-]i spui:
„E doar un film!“. Internetul sus -
]ine c\ Joseph Gordon-Levitt ar fi
`nv\]at s\ mearg\ pe sârm\ ̀ n opt
zile, antrenat fiind de Petit. Pen-
tru secven]ele-cheie ale filmului,
a fost ajutat [i de un cascador,
dar, la vederea (`n 3D sau f\r\)
ora[ului de sus, nu-]i mai pas\ ci-
ne face giumbu[lucurile atâta
timp cât senza]ia ta de pericol imi -
nent e atât de real\. 

~n schimb, documentarul d\
consisten]\ pove[tii preg\tite [i
spuse ca un hold up, punând 

carne peste personaje. Zemeckis
te face s\ te `ntrebi: „Bine, dar
prietenii lui Petit n-au stat cu ini-
ma-n gât?“. („Dac\ a[ fi c\zut, ar
fi fost ca [i cum m-a[ fi dus `n alt\
dimensiune“, spune Petit `n do-
cumentar.) Tot documentarul te
l\mure[te c\, de fapt, prietenii lui
– [i mai ales iubita, Annie, care
st\tea la sol – au fost ini]ial teri-
fia]i. „La `nceput, fa]a lui era `n -
cordat\, pe urm\ am v\zut-o des-
tins\ [i am ̀ n]eles c\ e bine“, spu-
ne Jean-Louis, prieten [i unul
din tre cei care l-au ajutat s\-[i ur-
ce echipamentul. „Mintea mea 
s-a dus `ntr-o zon\ `n care nu 
m-am mai temut pentru via]a lui.
Era ceva magic [i profund“, spu-
ne alt „complice“, Jim. Finalul do -
cumentarului d\ alt\ greutate la-
crimilor v\zute `n ochii prieteni-
lor: dup\ ce a fost eliberat de
poli]i[ti, Petit `[i petrece noaptea
al\turi de o necunoscut\ din mul -
]imea de admiratori, de[i iubita
[i prietenii `l a[teptau s\ s\rb\to-
reasc\ ̀ mpreun\. Aceast\ tr\dare
a fost, probabil, sfidarea victoriei,
pentru c\, spune Petit `n docu-
mentar: „Trebuie s\ refuzi s\ te
conformezi regulilor, s\ te opui
propriului succes“. Prietenii au
pl\tit pre]ul. ~n filmul lui Zemec-
kis nu exist\ acest detaliu. Asta
transform\ filmul [i mai mult 
`n tr-o fic]iune, a[a cum probabil
r\mâne `n mintea noastr\ poe-
mul unui nebun `ntins pe-o sâr -
m\ la `n\l]imea avioanelor.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Pachet
Am f\cut facultatea la Cluj, la nou\
ore distan]\ de cas\. N-am primit
niciodat\ pachet. Mama e profe -
soar\ de francez\ [i, de[i g\te[te
extraordinar, nu mi-o imaginez
punând [ni]ele ̀ n cutii de ̀ nghe]at\
[i mergând cu ele la [eful de lo -
comotiv\. Nici pe mine nu m\
imaginez mergând la gar\ la ore
imposibile [i c\rându-mi pachetul
`napoi la c\min. ~n timp ce colegii
mei se blindau de borcane [i cutii,
eu m\ descurcam cu orez [i paste.
Dar muream dup\ zacusc\. Mai
[ti]i DC++, re]eaua aia de sharing
unde toat\ lumea punea la comun
ce-avea prin calculator, filme, mu -
zici, poze nud `n fa]a caloriferului?
~n campus, DC-ul func]iona [i ca
mica publicitate. Acolo scriai c\
vinzi un frigider, dai gratis un li -
ghean sau cau]i un curs de se -
miotic\ de anul 2. Acolo am scris eu
`ntr-o zi c\ vreau s\ cump\r
borcane de zacusc\. Cât dai? M-a
`ntrebat un tip din c\minul de
b\ie]i. 5 lei. Aha, bine, hai s\ ne
vedem la xerox. Pân\ la finalul
facult\]ii, am cump\rat zeci de
borcane de zacusc\ (de la b\ie]i
care primeau pachet `n fiecare
s\pt\mân\ [i nu mai f\ceau fa]\ la
atâtea borcane – fetele nu-[i prea
vindeau zacusca, nu [tiu de ce). 
Mi-am cump\rat, practic, pachetul.
Trei ani, am mâncat zacusc\ din
toat\ ]ara. Zacusc\ de vinete, de
ciuperci, de bure]i, de fasole, de ar -
dei, zacusc\ de orice. Mai s\rat\,
mai dulceag\, mai piperat\. ~mpa -
chetat\ abil, `nf\[urat\ `n celofan
sau sigilat\ cu elastic. Colegii râ -
deau de mine [i m\ `ntrebau dac\
nu mi-e fric\ s\ nu mor otr\vit\.
M\nânci zacusc\ de la necunos -
cu]i, ̀ ]i dai seama? Da, [tiu, ziceam,
dar zacusca e o chestie de `ncre -
dere. Dup-aia m\ ̀ ntâlneam cu ̀ nc\
un b\iat pe care nu-l [tiam, `i
d\deam cinci lei, `mi d\dea borca -
nul [i toat\ lumea era fericit\.

(Acest text face parte din „Pa -
chetul de acas\“, un proiect de
expozi]ie etnografic\ bazat pe in -
ves tigarea practicilor [i ale for -
melor de schimb aferente mobili -
t\]ii pachetelor, coordonat de an -
tropologul Bogdan Iancu. Expo zi]ia
poate fi v\zut\ la Muzeul }\ra nu -
lui Român din Bucure[ti.)
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Magie
Mi-a pl\cut mai mult
Crulic – drumul spre
dincolo decât Muntele
magic, al doilea volum
din trilogia eroismului
turnat `n docudrame de
anima]ie de Anca
Damian. E drept, fiind
primul din serie,
func]iona elementul-
surpriz\, dar tragismul
eroului care moare prin
auto`nfometare pentru 
a convinge c\ a fost
arestat pe nedrept era
nu doar mai ofertant
cinematografic, dar 
[i pentru capacitatea 
de empatizare a spec -
tatorului. 

O minune medical\
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