„«BR~NCI» SPRE
CELEBRITATE“

Norman Manea, cel mai tradus scriitor român, a primit premiul
Médicis Etranger pentru romanul ~ntoarcerea huliganului.
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LECTURI
~NTRERUPTE
GREA}A
DE LITERATUR|
Doris Mironescu
Ce s\-]i fi f\cut ]ie, personal, om
serios, cu salariu [i amant\, Marcel
Proust sau, doamne fere[te, Mircea
C\rt\rescu?
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ION VIANU DESPRE PROIECTUL DE LEGE A CULTELOR:

Articolul 13 ne apropie
de ]\rile islamice
Ia[ul dezgolit,
`ns`ngerat [i pe
alocuri f\]arnic
Andreea Archip
Patru arti[ti „str\ini“ le-au cerut ie[enilor
s\ le r\spund\ la o `ntrebare aparent
simpl\: „Cum v\ percepe]i ora[ul?“.
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„Nu s`nt nici
s\tul, nici blazat“
Interviu cu Drago[ Bucur
„M-a[ bucura s\ mai fac un film românesc, `n rolul principal, cu Radu Muntean
sau Corneliu Porumboiu, dec`t s\ mai am
o apari]ie la Coppola.“
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S-A CITIT. ACUM SE AUDE
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~n Europa, difuzarea serialului de
anima]ie Popetown, care
satirizeaz\ via]a Papei `n cetatea
Vaticanului, a st`rnit numeroase
proteste religioase. ~n ciuda
acestora, postul MTV Germania a
continuat s\-l difuzeze.

Legea Cultelor româneasc\,
adoptat\ `n forma sa actual\, ar
interzice f\r\ drept de apel
difuzarea unor astfel de
produc]ii. Articolul 13 din
Proiectul de Lege prevede c\ „`n
România s`nt interzise orice

forme, mijloace, acte sau ac]iuni
de def\imare [i `nvr\jbire
religioas\, precum [i ofensa
public\ adus\ simbolurilor
religioase“.
CITI}I ~N » PAGINA 5
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Cutremurul
se am`n\
George Onofrei
„Afi[e false cu Gheorghe Dinic\.“ V\
aminti]i probabil [tirea, e de s\pt\m`na trecut\. ~n c`teva dintre ora[ele
]\rii, actorul „ar fi trebuit“ s\ joace
`ntr-o pies\ a Teatrului Mic din Bucure[ti, aflat\ `n turneu. Doar c\ Dinic\
a aflat cu surprindere c\ un impresar
l-a coco]at `n distribu]ie f\r\ [tirea sa.
Jurnali[tii din provincie `[i f\cuser\ deja
`ntreb\rile pentru „maestru“, b\taia
pe invita]ii era `n toi, numai c\, ghinion, n-avea s\ se `nt`mple (mai) nimic din ceea ce era scris pe h`rtia de
pe u[a teatrului. Mai mult, nici p`n\
duminica trecut\ „eroarea“ de comunicare, la Ia[i, nu fusese reparat\. La
Teatrul „Luceaf\rul“, Dinic\ era, binemersi, pe afi[.
„Oficial ne merge bine“, vorba
c`ntecului. Bun\oar\, la Ia[i, de pe 15
noiembrie se va desf\[ura un „festival
de avangard\ inedit“, dup\ cum titra
o gazet\ local\. „La jum\tatea lunii
noiembrie, un «cutremur» va zgudui
«dulcele t`rg al Ie[ilor». Din fericire,
va fi un cutremur cultural, pus la cale
de Asocia]ia Cultural\ «Feed back»“.
M-am [i pus pe sunat c`teva cuno[tin]e, pentru a le repro[a c\ vin la Ia[i
[i nu sufl\ o vorb\!... ~ntre al]ii, „au
confirmat deja R\zvan }upa, Robert
{erban“. Ei bine, nici unul dintre
ace[tia nu auzise de o invita]ie la Ia[i
pentru un festival despre avangard\!
Astfel c\, cel pu]in din punctul lor de
vedere, cutremurul se am`n\.
Cele de mai sus fiind spuse, devine
banal faptul c\ nici invita]ii anun]a]i `n
pres\ de organizatorul Salonului Interna]ional de Carte din octombrie –
Biblioteca „Asachi“ – nu au ap\rut
prin „dulcele t`rg“. Nu am mai verificat la minister, la doamna Marilena
Guga (cunoscut\ [i sub titulatura de
„Eterna“), dac\ s-a primit,
`ntr-adev\r, vreo invita]ie.
„Oficial“ ne viziteaz\ cohorte culturale. ~n teren, r\m`nem doar noi
[i-ai no[tri, bucur`ndu-ne c\, `n afi[e,
„ne merge bine“.

Criticul de teatru Marina Constantinescu, selec]ionerul
Festivalului Na]ional de Teatru din acest an, sus]ine c\ a folosit
drept surs\ de inspira]ie Festivalul de la Avignon.

Eroul [i eroarea
Pentru cei care [i-au f\cut, `n ultimii
doi ani, o impresie gre[it\: rela]ia pre[edintelui B\sescu cu premierul T\riceanu e una foarte bun\. Am putut afla cu
to]ii asta de la `nsu[i domnul pre[edinte, la `nceputul s\pt\m`nii, la emisiunea „{tirea zilei“ de pe Antena 3. {ti]i
`ns\ de ce avem o alt\ percep]ie noi,
nepricepu]ii `ntr-ale politicii? Pentru c\
premierul se teme s\ recunoasc\ aceast\
rela]ie perfect\ de frica „nucleului dur“
din PNL, format din Ludovic Orban,
Bogdan Olteanu [i Puiu Hasotti. T\riceanu a fost chiar comp\timit de pre[edinte, care a dat dovad\ de o `n]elegere
total\, apropiat\ de ideea de prietenie,
afirm`nd c\ primul-ministru este „]inut
`ntr-o tensiune extraordinar\“ de durii
liberali. Mai mult, bietul premier este
„captiv“ acestui nucleu dur. Concluzia?
T\riceanu este un om bun, dar slab,
deci neinteresant. Tic\lo[ii s`nt al]ii.
Schimbarea radical\ de pozi]ie a pre[edintelui nu este, `n fapt, surprinz\toare. Pentru c\ lupta sa `mpotriva PNL a
dep\[it, `n ultimele s\pt\m`ni, o etap\.
Brambureala cu postul de ministru al
Ap\r\rii `n favoarea PD, apoi gafa privind comisariatul european l-au trimis
pe premier `n zona `n care nu mai reprezint\ un poten]ial pericol pentru
B\sescu [i partidul asociat, PD. ~n sf`r[it,
dup\ doi ani `n care s-a ]inut tare,

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
Lucian Dan TEODOROVICI
evit`nd o sumedenie de capcane, C\lin
Popescu-T\riceanu a clacat `ntr-un mod
autodistructiv. Iar pre[edintele vine,
comp\timitor, [i arunc\ ]\r`n\, aproape
cu lacrimi `n ochi, peste ceea ce pare a
fi morm`ntul politic al actualului [ef al
Guvernului. Are de unde, are de ce, are
„m\re]ia sufleteasc\“ necesar\.
Arunc`nd `ns\ acest pumn de ]\r`n\,
pre[edintele nu uit\ c\ lupta lui nu s-a
`ncheiat, ci doar s-a mutat spre alte obiective: `n aceea[i emisiune, i-a avertizat pe cei din „nucleul dur“ (o alt\ sintagm\ care se va `ncet\]eni p`n\ la nivelul de cli[eu, urm`nd s\ capete, treptat,
conota]iile pe care le avea perimata sintagm\ „grupuri de interese“) c\ de-acum
`ncolo va r\spunde tuturor atacurilor
lor [i c\ nu are nevoie de ajutorul lor
pentru urm\toarele alegeri. Dou\ puncte
ochite, dou\ puncte lovite: mai `nt`i, afl\m cu to]ii, iat\, c\ p`n\ `n acest moment Traian B\sescu a fost o victim\.
Lovit cu insisten]\ de „durii“ liberali,
biciuit pe nedrept, atacat mi[ele[te, pre[edintele a suportat drama ca un ade-

v\rat erou, de fapt ca un mare cre[tin,
cu demnitate, ner\spunz`nd atacurilor,
cu stoicism des\v`r[it. Ni s-a p\rut nou\
c\ a c\utat aceste atacuri, c\ de fapt el
a fost cel cu biciul `ntr-o m`n\ [i cu
capcanele `n cealalt\? C`t ne-am `n[elat...
Nu, pre[edintele ne asigur\ c\ el a fost
victima.
Al doilea punct lovit de B\sescu: [i-a
creionat drumul spre urm\toarele
]inte. Cei trei men]iona]i, c\rora li se
vor ad\uga [i al]ii, func]ie de interese,
reprezint\ armele, destul de boante [i
ele, care i-au mai r\mas PNL-ului `n lupta
asta oarb\ cu „partenerii“ de Alian]\.
Chiar dac\ reprezint\ un pericol mai
mic dec`t ar fi reprezentat T\riceanu `n

» ~n sf`r[it, dup\ doi ani

`n care s-a ]inut tare,
evit`nd o sumedenie de
capcane, T\riceanu a
clacat `ntr-un mod autodistructiv.

cazul `n care ar fi reu[it `ntr-adev\r s\
reziste, cei trei [i apropia]ii trebuie, la
r`ndu-le, anihila]i. Pentru c\ s`nt, scuza]i cli[eul, ultima redut\ `n calea subordon\rii PNL-ului, `n calea revenirii apropia]ilor preziden]iali Stolojan-Stoica-Musc\ & comp. `n acest partid. O
strategie de specialist `n marketing l-a
f\cut pe B\sescu s\ pronun]e, a se observa similitudinea, tot trei nume, la fel
ca `n cazul triadei excluse: Orban-Olteanu-Hasotti vs Stolojan-Stoica-Musc\.
Asocierea acestora `n fa]a opiniei publice e aproape genial\, dat\ fiind imaginea
cu totul diferit\ pe care triadele respective o au.
Urm`ndu-[i fidel crezul de juc\tor,
chiar dac\ o face pe spinarea `ntregii
]\ri, pre[edintele st`rne[te m\car un strop
de admira]ie: este un politician total.
~ns\ `ntre a fi bun politician [i bun pre[edinte e o distan]\ lung\. O pr\pastie
uria[\, `n cazul de fa]\. Politicianul B\sescu a dus PNL-ul aproape de distrugere. Chiar dac\ numai \sta ar fi fost
p\catul s\u major (dar nu este), pre[edintele B\sescu ar putea fi considerat
o eroare electoral\ a anului 2004, una
n\scut\ totu[i din lipsa de alternative.
O eroare pe care, la cum evolueaz\ lucrurile, românii nu vor avea cum s-o
remedieze nici la urm\toarele alegeri.

PE SCURT

CITATUL S|PT|M~NII
IOAN HOLENDER, directorul artistic al Festivalului „George Enescu“, `ngrijorat de blocajele rutiere din Capital\: „M\ bucur c\,
`n România, unii au [i c`te dou\
ma[ini, dar, dac\ va fi tot a[a [i la
anul, nu vom putea face Festivalul“.
Dup\ ce, la sosirea `n România a f\cut
dou\ ore de la Aeroportul Henri
Coand\ [i p`n\ la hotel, acesta a
afirmat c\ „o astfel de situa]ie
nu exist\ nic\ieri `n lume, nici
m\car la orele de v`rf“.

Festivalul Na]ional de Teatru,
67 de reprezenta]ii contra
a 3 milioane de lei
~n perioada 4-15 noiembrie, la Bucure[ti,
se desf\[oar\ Festivalul Na]ional de Teatru.
Selec]ionerul unic al evenimentului este [i
`n acest an criticul Marina Constantinescu.
Spectacolul invitat al acestei edi]ii este
Purificare, regizat de Andrei {erban la Teatrul Na]ional din Cluj. ~n cifre, programul
`nseamn\: 9 module, 31 de regizori, 49 de
spectacole, 67 de reprezenta]ii, 24 de teatre, patru recitaluri actorice[ti, dou\ expozi]ii, patru lans\ri de carte, o lansare
CD, dou\ ateliere de crea]ie, patru conferin]e [i 33 de invita]i str\ini. Bugetul edi]iei
din acest an este de 3,3 milioane lei.

ARTICOLUL S|PT|M~NII

Privatizarea cinematografelor – nu
mai devreme de „luna cadourilor“
Proiectul de Hot\r`re Guvernamental\ (HG) privind strategia privatiz\rii s\lilor [i gr\dinilor cinematografice, ini]iat de Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC), va ajunge
`n Guvern, cel mai probabil, `n luna decembrie. Potrivit
secretarului de stat `n MCC, Ioan Onisei, proiectul este
`nc\ la Ministerul Finan]elor Publice. Acesta a precizat c\
a avut o „confuz\ coresponden]\“ cu Ministerul de Finan]e, „care se pare c\ nu a `n]eles foarte bine ce `nseamn\
acest proiect de HG“. „Am primit recent din nou ni[te observa]ii referitoare la proiectul de HG [i pot spune c\ observa]iile s`nt nesus]inute din punct de vedere legal, din
punct de vedere economic [i financiar. MCC va face not\,
`n care va ar\ta c\ aceste observa]ii nu se sus]in, apoi voi
merge personal la Ministerul Finan]elor Publice s\ discut
cu directorii responsabili, s\ le explic faptul c\ ceea ce
sus]in ei este aproape de abera]ie“, a spus Ioan Onisei.

SUPLIMENTUL LUI JUP

ION VIANU, `n „România Liber\“, 30 octombrie, „Ofens\
public\ adus\ simbolurilor religioase“. Subiectul: Articolul
13 din viitoarea Lege a Cultelor: „Ar fi ciudat ca reprezentan]ii cultelor s\ aib\ nevoie de a recurge la rigorile legii
pentru a-[i proteja credin]a. Aceasta ar dovedi o slab\
`ncredere a `n[e[i religiilor `n puterea de convingere. De
asemenea, pare stranie sensibilitatea de ofens\ pe care o sugereaz\ legea, at`ta vreme c`t cre[tinismul, larg majoritar `n
România, `l `ndeamn\ pe credincios s\ ierte pe cel care l-a
jignit. O astfel de dispozi]ie legal\ ar semnala o religie
slab\, defensiv\, nesigur\ pe ea. Sau, dimpotriv\, o religie
care, `n neconcordan]\ cu principiile cre[tine, aspir\ s\ fie
`n acela[i timp o putere spiritual\ [i lumeasc\. (...) Nu credin]a trebuie s\ se sprijine pe lege. Ea trebuie s\ le dea oamenilor posibilitatea de a `ndura existen]a real\ [i legile,
care nu s`nt totdeauna drepte.“
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Le retour du hooligan a ap\rut `n libr\riile din Fran]a pe
24 august, la Editions du Seuil. Traducerea `i apar]ine lui Nicolas
Véron.

EDI}IE
FRANCEZ|

NORMAN MANEA, PREMIAT PENTRU ~NTOARCEREA HULIGANULUI:

Premiul Médicis Etranger este
„un «br`nci» spre celebritate“
Scriitorul român Norman
Manea a fost recompensat cu premiul Médicis
pe 2006 pentru volumul
~ntoarcerea huliganului.
Norman Manea este cel
mai tradus scriitor din literatura român\ contemporan\, c\r]ile sale fiind
publicate `n peste 15
limbi. ~n 2005, ~ntoarcerea huliganului a fost desemnat\ cea mai bun\
carte str\in\ `n Spania
de c\tre cotidianul „La
Vanguardia“.
Interviu de Victor Eskenasy

Norman Manea, ai primit o mul]ime
de premii, nu se poate spune c\ Médicis te consacr\. Ce `nseamn\ totu[i
aceast\ distinc]ie pentru tine?
Este cel mai important premiu francez
pentru literatur\ str\in\. ~n aceasta
const\, de altfel, [i importan]a sa pentru
mine. Am absentat din Fran]a `n ultima
vreme... Nu cred c\ am mai fost la Paris
`n ultimii zece ani. Este o revenire fast\
[i festiv\. Premiul Médicis are o greutate [i o aur\ importante, te lanseaz\ sau
te relanseaz\ `n lumea literar\ francez\.
Este – cel pu]in a[a sus]in editorii – un
fel de „br`nci“ spre celebritate aici, la Paris.
Tirajele se m\resc aproape instantaneu [i
a[a mai departe...
~ntoarcerea huliganului este cartea
unui exilat român, a unui scriitor american, a unui alungat din ]ar\?
{tiu [i eu... A[ putea s\ le cumulez pe
toate acestea, cartea `ns\[i este hibrid\
din punct de vedere literar, e un melanj
de roman, autobiografie [i chiar jurnal
de c\l\torie. Aceasta a fost formula `n
care s-a structurat p`n\ la urm\ [i nu-mi
pare r\u. S`nt un scriitor român – a[a
m\ consider – [i `nc\ mai cred c\ un criteriu esen]ial `n clasificarea unui autor
Editura Polirom a
publicat ~ntoar cerea huliganului
`ntr-o prim\
edi]ie `n 2003,
`n timp ce a
doua a ap\rut
anul acesta

este limba `n care scrie, nu faptul c\ e
femeie, homosexual sau catolic... Limba
mea este limba român\, m-am format [i
„deformat“ `n cultura român\. Sigur, au
trecut 20 de ani de c`nd nu mai s`nt
acolo, m\ aflu `n ora[ul pe care eu `l numesc „capitala DADA a exilului“ (New
York – n.r.). Nu [tiu, n-am ajuns `nc\, dar
s-ar putea `n cur`nd s\ ajung [i la punctul `n care m\ voi prezenta drept scriitor
american de limb\ român\. S`nt n\scut,
de asemenea, `ntr-o familie evreiasc\, iar
destinul, `n biografia mea, are accente
evreie[ti semnificative. Toate astea fac
`mpreun\ ceea ce s`nt... Dar, p`n\ la
urm\, rezultatul ultim al biografiei unui
scriitor `l reprezint\ fraza sa, propozi]iunea pe care o lanseaz\, stilul [i vocea
lui, felul `n care or`nduie[te cuvintele.

Prin extensie, se poate spune c\ acesta este [i un premiu acordat limbii
române, culturii române?
Ar trebui s\ fie. {tiu c\ este ceva care nu
convine foarte bine unei anumite p\r]i a
lumii literare bucure[tene, care ar vrea
ea s\ stabileasc\ pe cine reprezint\ România. Dar dac\ vrei s\ fii reprezentat `n
str\in\tate, trebuie absolut s\ dai [i o
voce str\in\t\]ii `nse[i, s\ aleag\ ea pe
cine crede, nu doar pe cine cred cei care,
stiu eu, semneaz\ diplomele de talent la
Bucure[ti. Cred c\ este [i o onoare, [i o
recunoa[tere f\cut\ literaturii române.
Peste tot, `n toate cronicile [i articolele din
Fran]a, care au fost multe [i elogioase,
s`nt numit – cum [i s`nt – scriitor român.

Cum ai fost primit de c\tre francezi?
Primirea, cea din pres\, a c\r]ii a fost
spectaculoas\. Au fost foarte multe cronici extrem de favorabile [i nu m\
a[teptam, o spun sincer, la o asemenea
unanimitate de elogii. Chiar dac\ n-ar fi
fost [i premiul, care a `ncununat [i stabilizat acest consens, doar aceste recenzii ar fi situat oricum cartea `ntr-un anumit loc de mare aten]ie literar\. Venind
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Médicis Etran» Premiul
ger se acord\ din 1970.
Anul trecut, premiul a
fost atribuit lui Orhan
Pamuk, laureatul Nobelului pentru Literatur\
din 2006.
[i premiul, lucrurile s-au amplificat,
deci consider c\ francezii m-au primit
foarte bine. M-au primit [i cu o vreme
superb\, ceea ce nu [tiu dac\ e doar hazard sau con]ine [i un semn magic...

Cum e recep]ionat un asemenea premiu `n Statele Unite? Este el recep]ionat, `n primul r`nd?
Nu, nu exist\ aproape nici o aten]ie `n
Statele Unite acordat\ premiilor din Europa, nu au absolut nici un fel de ecou
sau de rezonan]\ `n America. Singurul
care este men]ionat [i se bucur\ de o
anumit\ publicitate este Premiul Nobel.
Dar acesta nu mai e un premiu european, e unul mondial [i de mare iradiere – f\r\ s\ discut\m criteriile sau valoarea premian]ilor acum. Este totu[i premiul cel mai prestigios [i despre Nobel
se discut\ mai mult. Toate celelalte premii literare europene, [i chiar Premiul
Uniunii Scriitorilor din Bucure[ti, nu au
nici un fel de semnifica]ie.

Pamuk te-a precedat la Médicis [i
anul acesta a luat Nobelul...
Da, e adev\rat – [i a fost anul trecut invitatul meu la curs.

Ai fost invitat s\ ]ii vreun curs `n România?
Asta e o `ntrebare provocatoare. Nu, nu
am fost invitat.
(Interviul a fost difuzat de Radio Europa Liber\)
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ROMÂNII E DE{TEP}I
Radu Pavel GHEO

Grija fa]\ de omul
de afaceri
~n România o mul]ime de oameni
de afaceri [i politicieni (care-s mai
to]i [i oameni de afaceri) s-au
obi[nuit s\ ne avertizeze c\ intrarea
`n Uniunea European\ ne va aduce
mai multe probleme dec`t credem.
Con[tien]i de impactul garantat al
declara]iilor concrete, anun]\ `n orice microfon le iese `n cale c\ ne
pa[te o mare nenorocire: alinierea
]\rii la normele [i mai ales la pre]urile din Europa.
Strategia retoric\ e, `n sine, remarcabil\. C`nd mai toate personalit\]ile publice vorbesc despre lucruri abstracte, cum ar fi acquis-ul
comunitar sau reabilitarea infrastructurii, oamenii \[tia vin [i ne spun
c\ o s\ fie jale, fra]ilor – la salarii române[ti o s\ avem pre]uri de UE!
Ceva adev\r exist\ aici, c\ci dinamica pre]urilor din Europa e dictat\ de alte legi dec`t cele din România. Dar nu mai mult de-at`t. Altfel spus, unele pre]uri s`nt mai mari
(sau mult mai mari) `n UE dec`t `n
România. Altele `ns\ – [i asta n-o
prea spune nimeni – s`nt mai mici
([i mult mai mici) `n Uniunea European\ dec`t la noi. Nu doar la produse, ci [i la servicii. Asta `n primul
r`nd. ~n al doilea r`nd, nu cred c\
exist\ oameni at`t de naivi `nc`t s\
cread\ c\, `n timp ce pre]urile la un
magazin din centrul Bucure[tiului
s`nt altele dec`t la un magazin din
cartierul Berceni sau din ora[ul F\urei, `n Europa celor 25 de ]\ri la fiecare produs exist\ un pre] unic,
b\tut `n cuie, din Carpa]i la Pirinei.
A[adar, lamenta]ia panicard\
amintit\ la `nceput, de[i pare s\ `i
avertizeze pe cet\]eni, oferindu-le
ni[te informa]ii clare despre traiul `n
UE, se dovede[te nu numai ambigu\, ci [i suspect\, fiindc\ de fapt
nu ofer\ informa]ii, ci doar mimeaz\ c\ o face.
Oricum, pe acest fond de lamento
patriotic, citesc deodat\ `ntr-un ziar
c\ un mare, foarte mare distribuitor
autohton de produse electrocasnice
(produse `n UE, desigur) `[i va reduce
pre]urile la produsele de top cu 30%
[i c\ asta va fi o etap\ din strategia
de aliniere la pre]urile europene.
Nu trebuie s\ fii specialist `n economie ca s\ vezi c\ aici e ceva ciudat. Pe de o parte, va fi jale c`nd ne
vom trezi cu pre]uri europene, iar
pe de alt\ parte – cel pu]in la anumite produse –, pre]urile din Uniunea European\ s`nt cu 20-30 de
procente mai mici dec`t cele din România. B\nuiesc c\ românii care au
fost mai mult\ vreme `n str\in\tate

» Nu cred c\ exist\ oameni at`t de naivi
`nc`t s\ cread\ c\, `n
timp ce pre]urile la un
magazin din centrul
Bucure[tiului s`nt altele dec`t la un magazin
din cartierul Berceni
sau din ora[ul F\urei,
`n Europa celor 25 de
]\ri la fiecare produs
exist\ un pre] unic,
b\tut `n cuie, din Carpa]i la Pirinei.
o [tiau deja. Eu `mi amintesc, `n
contrapartid\, de ni[te cunoscu]i
englezi veni]i `n vizit\ `n România,
care s-au crucit c`nd au v\zut
pre]urile de la produsele electrocasnice importate `n România [i m-au
`ntrebat dac\ nu cumva avem salarii
mai mari dec`t `n Anglia.
Pun, `n fine, cap la cap cele dou\
declara]ii: cea aparent pragmatic\,
ce ne spune c\ va fi jale c`nd vom
da de pre]urile europene, iar alta,
pur comercial\, care leag\ alinierea
la pia]a UE de reduceri masive de
pre]uri. Dac\ privim lucrurile cu
aten]ie, vedem c\ uneori asemenea
declara]ii contradictorii vin cam din
acelea[i direc]ii. {i-atunci `]i vine s\
te `ntrebi dac\ nu cumva unii oameni politici de afaceri din România, speria]i de UE, `[i manifest\ grija fa]\ de om `n stilul unui banc din
perioada comunist\: oamenii de care
au grij\, bie]ii, s`nt chiar ei.
Nu a[ fi g`ndit a[a dac\ ar fi fost
vorba doar despre un caz izolat `n
r`ndurile marilor oameni de afaceri
români. Dar nu e. Chiar acum
mi-am amintit de un mare lider de
asocia]ie a produc\torilor de carne
de porc, care soma statul s\ impun\
taxe c`t mai mari pentru carnea de
import, ca s\ poat\ vinde mai scump
produsele autohtone. Acel om de
afaceri pe stil românesc practica
exact acela[i discurs schizoid [i
anun]a catastrofic c\, dac\ se va
aduce carne de porc mai ieftin\ din
afara ]\rii, tot cet\]eanul român va
fi cel care o s\ sufere, chiar dac\ va
cump\ra mai ieftin. Doar nu vrem
s\ ne faliment\m propria porc\rie?
Sau vrem?
Nu [tiu. Eu m\ mai g`ndesc.

www.supliment.polirom.ro

»4
ordinea de zi

SORIN TARA,
ARTIST

„Am avut ceva probleme cu desenele mele, pentru c\ tratau
problema celebrei voastre Sfinte.“

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Keep talking, Monica!
Monica Macovei s-a trezit vorbind
vrute [i nevrute `n fa]a unui microfon uitat deschis, de la Palatul Cotroceni. Televiziunile au consemnat
momentul, savuros de altfel, [i l-au
aruncat direct `n deschiderea jurnalelor de sear\. O gaf\ la nivel `nalt
care, absolut normal, nu putea fi
trecut\ `n t\cere de nici un jurnalist
suficient de `ntreg la minte. Ce a
spus doamna ministru al Justi]iei,
printre altele? C\ nu a `mbr\]i[at
posibila sa candidatur\ la postul de
comisar european pentru c\ i s-ar fi
p\rut o chestie de bun-sim] ca premierul T\riceanu s\ o invite la o discu]ie `ntre patru ochi, dac\ ar fi dorit s-o nominalizeze pe lista posibililor reprezentan]i ai României la
Bruxelles. {i c\ de asta nu [i-a trimis
CV-ul pentru candidatur\.
„Din discu]ie, reiese c\ Monica
Macovei, ministrul Justi]iei, nu se
sfie[te s\ fac\ jocurile Palatului Cotroceni la [edin]ele de Guvern [i nici
s\ `[i arate dispre]ul fa]\ de premier
[i colegii de cabinet.“ Asta este interpretarea pe care au dat-o editorii
celor dou\ „antene“ momentului
de mai sus. Nu, nu e vorba despre
vreun comentariu f\cut pe marginea unei [tiri, `n vreun oarecare talk
show, ci tocmai despre un comentariu inserat `ntr-o [tire. Cum ar
veni, o chestie pe care un canal precum CNN nu ar face-o niciodat\.
Ca s\ nu zic c\ nici Realitatea TV,
concurentul „de ni[\“ al Antenei 3,
nu ar comite-o (cel pu]in p`n\ la
proba contrarie... ).
{tiu, compara]ia e for]at\ poate,
ce treab\ avem noi cu americanii [i
felul lor profesionist de a face [tiri?
Posibil ca nici celor de la CNN s\ nu
le plac\ moaca lui Bush sau a lui
Dick Cheney, dar n-o s\ vede]i niciodat\ la jurnalele lor vreun nene redactor care s\ pun\ must\]i `n discursul vreunui demnitar, indiferent
c\ e republican sau democrat. Dar,

probabil, la fel de adev\rat este faptul c\ domnii de la CNN nu au `n
spate o familie „potent\ financiar“,
care s\ administreze [i trusturi de
pres\, [i partide politice. Sau poate
au, [i s`nt eu `n afara subiectului,
dar chestia e c\ nu se vede a[a ceva
`n nici o secund\ din emisia lor de
24 de ore.
„Speciali[ti `n [tiri“. A[a-[i zic
domnii de la Antena 3. {i, `ntr-adev\r, nu cred c\-i poate contrazice
nimeni. Trebuie s\ st\p`ne[ti destul
de bine complicata tehnic\ de a
scrie fapte de pres\, pentru a putea
insera, atunci c`nd vine momentul,
interpret\ri `n texte care, teoretic, ar
trebui doar s\ se rezume `n a relata
evenimente, nu a da nuan]e. Tocmai de asta, m\ amuz\ `ntotdeauna
c`nd `l aud pe `ncruntatul domn Mihai G`dea s\rind ca ars c\ nu se pune problema nici unei influen]e,
oric`t de mici, din partea patronilor,
`n politica editorial\ a trustului din
care face parte. A[a cum a precizat,
de[i nimeni nu-l `ntrebase asta, `n
seara `n care „Jurnalul Na]ional“
anun]a c\ „Varujan Vosganian a fost
colaborator al Securit\]ii“. {i nu [tiu
de ce, dar `ntotdeauna c`nd aud de
vreo treab\ dintr-asta unde numele
asociate incon[tient s`nt „Voiculescu“, „Vântu“ sau „Patriciu“, g`ndul `mi zboar\ la unele texte publicistice ale lui Geo Bogza, despre petroli[tii interbelici. S`nt sigur c\ [i
domnul G`dea, [i domnul Ion Cristoiu – invitatul permanent al [tirilor
de noapte de la Antena 3 –, ca speciali[ti `n istorie, [tiu foarte bine la
care texte m\ refer...
~n fine, culmea `ntregii pove[ti e
c\ trustul care patroneaz\ [i Antenele, [i „Jurnalul Na]ional“, se cheam\ „Intact“. Umorul involuntar
este, `nc\ o dat\, ultima arm\ de
supravie]uire `n ]\ri[oara noastr\
suprarealist\.

Ia[ul dezgolit, `ns`ngerat
[i pe alocuri f\]arnic
Patru arti[ti „str\ini“
le-au cerut ie[enilor s\ le
r\spund\ la o `ntrebare
aparent simpl\: „Cum v\
percepe]i ora[ul?“.
Andreea Archip
Florian Werner, scriitor din Germania,
Arnaud Bruni, fotograf din Fran]a, So rin Tara [i Anamaria Pravicencu, arti[ti
din România, au transpus opiniile ie[enilor pe h`rtie, cu cerneal\, `n sepia sau
color. Rezultatul proiectului „Ia[i – identitatea unui ora[“ poate fi v\zut de
vineri, 27 octombrie, la Centrul Cultural
Francez (CCF) [i Goethe Zentrum. Sorin Tara, cel care [i-a expus crea]iile la
Goethe Zentrum, a surprins Ia[ul printr-un
ochi rece, obiectiv. A [ocat pudicii [i
misticii. Nu s-a sfiit de ace[tia, le-a l\sat
a[a cum le-a g`ndit, pentru c\ Sorin Tara
a ales s\ spun\ Ia[ului „adev\rul golgolu] verde `n fa]\, de[i poate fi spus [i
altfel, frumos“. Acesta a ar\tat Ia[ul dezgolit, `ns`ngerat [i poate, pe alocuri,

BLOGGERI DIN TO}I
BI}II IA{ULUI, UNI}I-V|!

f\]arnic, `n picturi alb-negru, cu nuan]e
ro[ii. „Am avut ceva probleme cu desenele mele, ceva nu le-a convenit, pentru
c\ tratau problema celebrei voastre Sfinte,
dar este o p\rere obiectiv\, nu este exagerat\ cu nimic. Oricum, s-a vrut
p\rerea sincer\ a artistului `n viitor. Lumea se a[tepta la cu totul altceva. Refuz
s\ cred c\ e gre[it“, spune pictorul Sorin
Tara.

Comunitatea a admirat
Vernisajul a `nceput cu `nt`rziere [i mai
mult\ „cumin]enie“, la Centrul Cultural
Francez. O doamn\ cu o hain\ gri [i `nc\l]at\ cu sandale a ajuns la CCF `naintea tuturor. Se pl`nge de frigul de afar\
[i de faptul c\ nu mai `ncepe odat\ expozi]ia. „Pe vremea mea, lucram doar
cu pelicul\. Acum ave]i doar aparate digitale profesioniste“, spune b\tr`na, cercet`nd aparatul de la g`tul unei fete. A
venit [i ea, ca to]i ceilal]i `ngr\m\di]i `n
holul Centrului Francez, s\ vad\ Ia[ul ei,
tr\it [i sim]it prin ochii lor, ai arti[tilor.
~n sf`r[it, Guillaume Robert se ridic\
pe v`rfuri [i cere aten]ie. „Locuiesc de
doi ani `n acest ora[ [i [tiu c\ are multe
de ar\tat. Ia[ul s-a l\sat descoperit“, spune

directorul Centrului Francez. Au mai
luat cuv`ntul [i Konrad Weidl, reprezentantul Ambasadei Germaniei la Bucure[ti. Dan Lungu, venit la expozi]ie `n
calitate de scriitor [i sociolog, a apreciat
c\ lucr\rile tinerilor `ncearc\ „s\ transforme locuitorii unui ora[ `ntr-o comunitate“. Vizitatorii au luat ora[ul `n m`n\:
ni[te cuburi cu poze a[ezate pe o mas\.
Lumea s-a perindat prin fa]a colajelor
cu poze, a exclamat [i a traversat neregulamentar strada spre Goethe Zentrum.
Centrul German a primit vizitatori mai
pu]ini, f\r\ s\-i menajeze. Realitatea din
poze a devenit certitudine `n desenele
artistului sibian care [i-a asumat Ia[ul ca
pe o cruce. Unora nu le-a pl\cut Ia[ul
dur, cu Universitatea – o fost\ `nchisoare [i cu pelerini `nfl\c\ra]i.
Organizatorii au `ntocmit statistici:
81% din popula]ia ora[ului `nc\ mai
consider\ Ia[ul ca fiind capitala cultural\ a Moldovei. Arti[tii au trecut pe l`ng\
monumentele istorice, s-au oprit `n fa]a
magazinelor str\lucitoare [i le-au ar\tat
ie[enilor ce poate uneori au refuzat s\
vad\. Au r\spuns cu ajutorul localnicilor
la `ntrebarea: „Este realitatea Ia[ului sub
reputa]ia sa?“.

SALUT|RI DE LA PETRILA DE ION BARBU

» Ast\zi, 4 noiembrie

SEMNAL
Revista francez\ „Au Sud de l’Est“,
ap\rut\ la Editura Non Lieu din Paris,
„`[i propune s\ descopere diferitele expresii culturale ale unei regiuni apropiate, dar pu]in cunoscute din Europa, Balcanii“, dup\ cum afirm\ Anne Madelain, redactorul-[ef. România este prezent\ `n paginile publica]iei `n chiar primul num\r, sec]iunea „Terre en miroir“
fiind dedicat\ culturii din Banat. ~n colectivul de redac]ie apar, al\turi de oameni de cultur\ francezi [i din ]\ri ale
spa]iului balcanic, traduc\toarea Laure
Hinkel [i scriitorul ie[ean Dan Lungu.
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2006, de la ora 18.00,
`n London Pub, are loc
prima `nt`lnire `ntre
bloggerii din Ia[i. Invita]ii speciali ai evenimentului s`nt Bobby
Voicu [i Cristi Mezei.

www.supliment.polirom.ro
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Articolul 13 din viitoarea Lege a Cultelor a fost dezb\tut la
sediul Grupului pentru Dialog Social vineri, 27 octombrie.
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ION VIANU DESPRE PROIECTUL DE LEGE A CULTELOR:

Articolul 13 ne apropie de ]\rile islamice
Primul articol de lege care ar s\r\ci folclorul de
`njur\turile cu sfin]i st\ de aproape [ase luni pe masa deputa]ilor. Articolul 13 din Proiectul de Lege a
Cultelor spune c\ „`n România s`nt interzise orice
forme, mijloace, acte sau ac]iuni de def\imare [i
`nvr\jbire religioas\, precum [i ofensa public\ adus\
simbolurilor religioase“.
Florentina Ciuverca

Ortodoxia, un soi
de „islam cre[tin“?
Grupul pentru Dialog Social (GDS), organiza]ia Solidaritatea pentru Libertatea
de Con[tiin]\ [i Grupul de ini]iativ\
„Offensive“ au pus la cale o serie de manifest\ri prin care s\ atrag\ aten]ia opiniei publice asupra pericolului adopt\rii
unui asemenea proiect de lege. ~n viziunea acestora, articolul `ncalc\ flagrant libertatea de exprimare – inviolabil\, potrivit articolului 30 din Constitu]ia României. Ultima discu]ie pe marginea sa
a avut loc `n Camera Deputa]ilor `nainte
de vacan]a parlamentar\, pe 21 iunie.
Articolul 13 a fost dezb\tut la sediul
GDS `ntr-un cadru foarte restr`ns vineri,
27 octombrie, `n prezen]a studen]ilor
din grupul „Offensive“ [i a unor membri
ai Grupului pentru Dialog Social: pre[edintele Radu Filipescu, scriitoarea Ana
{incai [i Ion Vianu. Moderat\ de Eugen
Ciurtin, responsabilul Centrului de Istorie a Religiilor de la Universitatea din
Bucure[ti [i membru fondator al Asocia]iei Române a Istoriei Religiilor, discu]ia l-a avut drept „avocat al Bisericii“
pe Valentin Cioveie, profesor colaborator la Facultatea de Filosofie din Bucure[ti, care semneaz\ `n revista „Idei `n
dialog“. Argumente juridice [i exemple
a adus Adriana D\g\li]\, avocat `n baroul Bucure[ti [i membru al APADOR-CH, Asocia]ia pentru Ap\rarea
Drepturilor Omului.
O ]ar\ ortodox\ `n care conflictele
religioase s`nt minore nu are nevoie de

o lege at`t de drastic\ – a fost una dintre
premisele discu]iei. „Noi nu s`ntem o
]ar\ islamic\, fundamentalist\, dar adoptarea unui asemenea articol ne-ar apropia mai mult de acest tip de ]\ri
dec`t de cele cre[tine. Nu vreau ca ortodoxia s\ devin\ un fel de islam cre[tin,
ar fi o eroare politic\ fundamental\“, a
subliniat scriitorul Ion Vianu. Adaosul
la proiectul de Lege a Cultelor ar fi fost
f\cut, potrivit membrilor „Offensive“,
chiar la sugestia comunit\]ii musulmane
din România.

Ofensa, ambigu\
Conflictul iscat de caricaturile daneze
cu Mohammed a inflamat at`t de tare lumea cre[tin\ [i musulman\, `nc`t reprezentan]ii diverselor culte s-au precipitat
s\ anticipeze un alt scandal de acest
gen. „Oare s\ fie at`t de slab\ credin]a
ortodox\, `nc`t s\ se pr\bu[easc\ sub
glumele ateilor sau ale celor din alte culte?“, a `ntrebat ironic Ion Vianu. Pe
l`ng\ faptul c\ articolul intr\ `n contradic]ie cu prevederile Constitu]iei, acesta
„beneficiaz\“ [i de formul\ri ambigue.

» „Nu mai este posibil\

satira sau critica? Nu
po]i s\ mai scrii c\r]i,
s\ joci piese sau s\ vorbe[ti liber despre religie, de team\ c\ vor fi
percepute gre[it?“, Kasia Pajak, membr\ a organiza]iei „Offensive“

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
SUPLIMENTUL
DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare
vineri,
de la 19.10
Cu

George Onofrei
[i

Anca Baraboi
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O ironie, o critic\ constructiv\ sau o
glum\ nevinovat\ s-ar putea transforma
`n „ofense“ bune de dus `n sala de judecat\. „Nu mai este posibil\ satira sau critica? Nu po]i s\ mai scrii c\r]i, s\ joci
piese sau s\ vorbe[ti liber despre religie,
de team\ c\ vor fi percepute gre[it?“, a
conturat Kasia Pajak de la „Offensive“
pericolul unei astfel de formul\ri incerte. „«Ofensa adus\... » nu poate fi o formul\ acceptabil\, pentru c\ nu este una
autonom\ [i de la sine `n]eleas\. Interpretarea care se poate da formul\rii
poate fi at`t de neconform\ cu realit\]ile
[i a[tept\rile, `nc`t s`nt [i eu surprins c\
aceast\ lege a cultelor at`t de a[teptat\ ia
o astfel de turnur\. Exist\ un poten]ial
agravant al ofensei, pe care foarte mul]i
`l pot suscita“, a explicat Eugen Ciurtin.
Ambiguitatea e sporit\ [i de sintagma „simboluri religioase“. „Care s`nt acestea? Exist\ o list\ a lor? De ce anume
nu ar trebui s\ se lege nimeni? F\r\ preciz\ri clare, legea nu poate duce dec`t la
interpret\ri gre[ite“, a precizat [i scriitoarea Ana {incai. O alt\ asemenea tentativ\ de limitare a libert\]ii de exprimare au avut politicienii la mijlocul anilor
’90, c`nd au `ncercat s\ sanc]ioneze prin
lege ofensa adus\ autorit\]ilor publice.
„E foarte eficient folosit termenul `n Bielorusia, unde Alexandr Lukasenko face
apel la exact un astfel de articol“, a completat Radu Filipescu.
„C`nd ofensezi pe cineva public,
`nseamn\ c\ nu respec]i spa]iul public
[i nu ai sim]ul alterit\]ii. ~ntr-o ]ar\ ortodox\, ar trebui s\ ai grij\. Trebuie s\ ne
punem [i `n locul oamenilor credincio[i. C`nd ies `n sutan\ prin ora[, preo]ii s`nt, regulat, agresa]i“, a sus]inut
Valentin Cioveie. Unor astfel de agresiuni, fie ele verbale sau fizice, cel vizat le
poate r\spunde cu legisla]ia existent\
deja, adic\ prevederile din Codul penal
[i cel civil. „~n cazul `n care articolul 13
ar fi adoptat, el intr\ `n contradic]ie cu
articolul 10 din Conven]ia pentru Drepturile Omului. Statul român poate fi dat
cu u[urin]\ `n judecat\ la CEDO, dac\
ar sanc]iona pe cineva din cauza acestui
articol“, a rezumat avocatul Adriana D\g\li]\ soarta unui astfel de articol `n fa]a
Uniunii Europene.

Adoptarea `n forma sa actual\ a Legii Cultelor ar duce cu u[urin]\ la interzicerea unor piese de teatru
precum Evangheli[tii . (© foto: Adrian Cuba/photoFOCUS)

ARTI{TII CONTRA „NOULUI COMUNISM“
De la dezbateri pa[nice [i restr`nse,
protestul `mpotriva Legii Cultelor a
trecut s`mb\t\ seara, pe 28 octombrie, `n strad\. ~mbr\ca]i cu tricouri
pe care scria „Noul comunism“ [i
„F\r\ iertare“, c`teva sute de tineri
au strigat: „Dac\ vor s\ re`nvie comunismul, vor trebui s\ treac\ de
noi!“. Dup\ ce au „t\cut“, cu gurile
acoperite de leucoplast, `ntr-un
„lan] al t\cerii“, tinerii au ascultat
protestul muzical al celor de la Luna
Amar\ (foto ), Vama, Raza, }apinarii, Sarmalele Reci, Altar, Buricul
P\m`ntului [i Implant pentru Refuz.
www.supliment.polirom.ro
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BANII,
MELODIE...

Intrarea la T`rgul de Carte Gaudeamus de anul acesta va fi
liber\. Anul trecut, num\rul oficial al vizitatorilor `nregistra]i la
t`rg a fost de 87.000.

GAUDEAMUS 2006

Francofonie [i-o Dacie-n dar
Edi]ia de anul acesta a T`rgului de Carte Gaudeamus
va avea loc `ntre 22 [i
26 noiembrie. Potrivit
organizatorilor, aceasta va marca un record
de participare.

Camelia Nicolescu

Autori francezi sco[i
la `naintare
Circa 400 de expozan]i – edituri,
universit\]i, distribuitori [i importatori de
carte – vor participa la Gaudeamus, t`rgul
organizat `n pavilionul central al Romexpo
de Societatea Român\ de Radiodifuziune
(SRR). Sec]iunea francofon\ va beneficia de
prezen]a a patru scriitori din Hexagon: Lorette Nobécourt, Stéphane Audeguy, Michel Crépu [i Jean-Claude Guillebaud. De
asemenea, va fi organizat\ o expozi]ie de
carte francez\ cu v`nzare. La stand se vor
g\si [i edi]iile române[ti ale unor texte care
au fost traduse cu sprijinul Ambasadei
Fran]ei, informeaz\ Institutul Francez din
Bucure[ti.
Dintre cei patru scriitori invita]i, Lorette
Nobécourt este publicat\ `n România de
Editura Est, cu volumul Conversa]ia. O lectur\ bilingv\ cu fragmente din aceast\ carte
va avea loc pe 25 noiembrie, la Institutul
Francez, ca preambul la un program periodic de `nt`lniri ce se vor desf\[ura de cel
pu]in dou\ ori pe lun\, `ncep`nd cu ianuarie, sub titulatura „Ateliers 77“. ~n v`rst\ de
38 de ani, Nobécourt, reprezentanta unei
literaturi `n mare m\sur\ biografist\, se va
afla [i la T`rgul Gaudeamus pe 23, 25 [i 26
noiembrie.
Apropiat ca v`rst\ de Nobécourt, Stéphane Audeguy (41 de ani) a primit Premiul Maurice Genevoix al Academiei franceze pentru romanul lui de debut, La Thé-

Muzeele literare din
România – de la epoca
de aur la cea digital\

» Salonul Na]ional al Presei organizat de Clubul Român de Pres\
nu va mai avea loc `n paralel cu Gaudeamus.

orie des nuages, ap\rut anul trecut la Editura Gallimard. A tr\it c`]iva ani `n Statele
Unite, iar acum st\ la Paris [i pred\ istoria
filmului [i a artei.
Ceilal]i doi invita]i francezi s`nt deopotriv\ scriitori [i gazetari. Michel Crépu, `n
v`rst\ de 52 de ani, a ob]inut premiul Femina pentru eseu cu Le tombeau de Bossuet
`n 1998. Este autorul mai multor eseuri [i
romane, printre care La confusion des lettres [i Quartier général, [i fost responsabil
al rubricii literare din „L’Express“.
La r`ndul s\u, Jean-Claude Guillebaud,
62 de ani, este la fel de cunoscut pentru
munca sa de jurnalist [i pentru c\r]ile lui de
eseuri. A lucrat la „Le Monde“ `nainte de a
ajunge la „Le Nouvel Observateur“, a c`[tigat premiul Albert Londres `n 1972 [i a fost
pre[edinte al „Reporters Sans Fronti res“.
Printre c\r]ile pe care le-a publicat, mai ales
la editurile Arléa [i Seuil, se num\r\ Le voyage Kéren (premiul Roger-Nimier `n
1988), La trahison des Lumi res, La tyrannie du plaisir [i La force de conviction.
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Tombol\ pe ro]i
~n timp ce anul trecut au fost 360 de expozan]i la Gaudeamus, organizatorii spun c\
la edi]ia a XIII-a se va `nregistra un record
de participare. Potrivit lui Vladimir Epstein,
directorul t`rgului, circa 15 expozan]i se afl\ acum pe o list\ de a[teptare, pentru c\
spa]iul – a[a cum a fost el configurat pentru t`rg – este integral ocupat. O tendin]\
vizibil\ la aceast\ edi]ie este cea de cre[tere
a num\rului de standuri mari, cu suprafe]e
de peste 50 mp. Vizitatorii t`rgului de carte
vor g\si la un loc titluri mai vechi [i apari]ii
editoriale recente, multe dintre ele cu reduceri cuprinse `nte 10 [i 50%.
Vizitatorii vor putea participa la o tombol\ al c\rei premiu este o Dacie Logan.
Fondurile str`nse din v`nzarea biletelor de
tombol\ vor fi folosite pentru sprijinirea unor „proiecte editoriale debutante [i pentru
traduceri din literatura român\ `n limbi de
circula]ie interna]ional\“, a spus Epstein.

Muzeul Na]ional al Literaturii
Române din Bucure[ti [i-a
propus ca, `ncep`nd din 2007,
an aniversar – 50 de ani de
la `nfiin]are –, s\ renun]e la
expozi]ia de vitrin\ [i s\ propun\ vizitatorilor una permanent\, dar virtual\.
Planurile de modernizare
[i noul portal, www.muzeeliterare.net, au fost prezentate la sf`r[itul lunii noiembrie
de Alexandru Condeescu, directorul MLR, [i de Sande
V`rjoghe, coordonatorul proiectului. Enciclopedia virtual\
va fi realizat\ prin intermediul unei aplica]ii multimedia
cu o arhitectur\ 3D. Documentele astfel arhivate vor fi
disponibile, pentru viitori vizitatori ai Muzeului, `n variante audio [i video, exist`nd
totodat\ posibilitatea consult\rii arhivei `n formatul
clasic. Muzeul va fi, astfel,
compartimentat, `n fiecare
`nc\pere vizitatorul put`nd
studia scriitorii, cu literatura
[i datele bio-bibliografice
aferente epocilor respective.
Arhiva, disponibil\ `n român\ [i englez\, va putea fi
accesat\ integral de vizitatorii Muzeului Na]ional al Literaturii Române din Bucure[ti,
dar [i de cei ai institu]iilor
partenere (80 de muzee literare din `ntreaga ]ar\) [i, par]ial, de c\tre orice utilizator
de Internet. „Nu toat\ baza
de date va fi disponibil\ pe

Internet. Interesul nostru este
ca oamenii s\ vin\ [i s\ vad\
expozi]ia, nu s\ o vad\ de
acas\, din fotoliu“, a declarat
Sande V`rjoghe, coordonatorul proiectului, la care se lucreaz\ de opt luni. ~n plus,
cei care vor vizita expozi]ia [i
vor avea nevoie de informa]ii
sau de documente din arhiv\
pot dispune de acestea, contracost. Baza va fi disponibil\
par]ial pe Internet, acces`nd
link-ul liter@cces de pe portalul www.muzeeliterare.net.
Acesta reprezint\ o re]ea care une[te cele 80 de muzee
literare [i case memoriale din
]ar\, oferind informa]ii despre fiecare din el. Proiectul
a fost finan]at de Ministerul
Culturii [i Cultelor, prin Administra]ia Fondului Cultural
Na]ional, prima sesiune de finan]are din 2005, sec]iunea
Patrimoniu Cultural Na]ional.

Cifrele
Baza de date va cuprinde date
istorico-literare despre peste
300 de scriitori români: peste
500 de pagini de texte, 100
de c\r]i `n format electronic,
8.000 de fotografii, 300 de
fragmente audio-video. Datele s`nt grupate `n opt perioade istorico-literare ale literaturii române, pornindu-se de
la primele texte, p`n\ la literatura contemporan\. Ultimii
scriitori „arhiva]i“ s`nt optzeci[tii, trecu]i aici ca „genera]ia `n blugi“.

www.supliment.polirom.ro

PREMIER|

7«

Pe 28 octombrie a avut loc premiera produc]iei
Inimi cicatrizate, regizat\ de Radu Afrim, la Teatrul Na]ional
din Constan]a.

special

UN NOU SPECTACOL DE RADU AFRIM

Inimi cicatrizate : abces afectiv
Mi-ar trebui vreo 20 de verbe ale `ncorset\rii [i `nc\
vreo 20 ale arderii ca s\ pot scrie despre cel mai recent spectacol regizat de Radu Afrim, Inimi cicatrizate. {i mi-ar mai trebui mult ghips ca s\ pot `nveli
corpurile bolnave de tuberculoz\ osoas\ `n pl\ci
reci, rigide [i cavernoase pentru ca apoi s\ le despic
`n cuvinte-senza]ii.
Mihaela Michailov
Apoi a[ avea nevoie de gutiere, oglinjoare, m`ini [i picioare care s\ trepideze sau
s\ `ncremeneasc\. {i la sf`r[it de o plaj\
cu nisip din vertebre umane. ~n Inimi cicatrizate, boala are transparen]a m\rii.
Prin ghips se v\d fistule rupte.
~ncerca]i s\ p\trunde]i `n imaginarul
tulbur\tor al unei lumi bolnave. Al unei
lumi care nu poate s\ se mi[te. Sau dac\
se mi[c\, o face convulsiv, trepidant, ca
[i cum ar fi pe arcuri. Toate gesturile s`nt
disperant de senzuale. S`nt gesturile

unor infirmi care iubesc exploziv [i care
`[i devoreaz\ p`n\ la os neputin]ele, sfid`nd orice handicap. Ace[ti schilozi cu
abces cicatrizat pe inim\ fur\ vie]ii clipe
de intimitate, tri[`ndu-[i boala. {i viseaz\ c\ `ntr-o zi vor dansa, a[a cum tetraplegicul din Marea dinl\untru iese pe
fereastr\ `ntr-o halucinant\ rafal\ de
imagina]ie. Cu Inimi cicatrizate, Afrim
face cel mai vizual corporal spectacol
din România.
Imagina]i-v\ deci o scen\ plin\ de
paturi pe care tuberculo[ii oso[i tr\iesc
ca `n cea mai sigur\ placent\. Corpuri `n
ghips, la orizontal\, t`njesc s\ se ating\
[i petrec p`n\ diminea]a `ntr-un sanatoriu din Berck sur Mer, ora[ul `n care
timpul sufer\ de accese de ploaie [i
umezeal\. ~n acest sanatoriu `n care se
insinueaz\ dependen]a de boal\ ca o
surs\ de speran]\ `n via]\, Emanuel
(Marian Adochi]ei are o vulnerabilitate
bine controlat\, care nu frizeaz\
patetismul) descoper\
angoasa din carcasa
solid\

a ghipsului [i iubirea pentru Solange. ~n
Inimi cicatrizate, afinitatea vizual\ a lui
Afrim pentru fragilitatea furibunzilor,
vizibil\ `n Plastilin\, atinge punctul maxim. Oamenii t\rgilor mobile s`nt cinici,
violen]i [i emo]ionan]i prin neputin]a
canceroas\. S`nt ca ni[te plante ag\]\toare `nf\[urate `n f`[ii de ghips. R`sul isteric al lui Roger (cu picioarele aruncate printre c`rje [i z`mbetul
pervers atunci c`nd vorbe[te
despre scenele de sex, Remus
Archip `l personalizeaz\ pe
schilodul fragil care r\bufne[te
violent c`nd simte c\ moare) e
zgomotul cel mai percutant dramatic din spectacol. R`sul-t\i[ sidereaz\ lini[tea mor]ii. R`setele bolnavilor [i r`setele s\n\to[ilor se supraetajeaz\ `ntr-un hohot care are mereu
ceva din sf`[ierea pl`nsului. Dramatizarea conceput\ de Afrim
p\streaz\ `n doze excelent echilibrate poeticul din prozele lui
Blecher, atmosfera maladiv erotizat\ [i ac]iunile cu un miez
comic detensionant.

Eva – despre
interdic]ii [i dorin]e
~n rolul Evei, `ngrijitoarea sanatoriului, Lana Moscaliuc e de
o intensitate gestual\ uluitoare
[i de o for]\ magnetic\ venit\

» ~n Inimi cicatrizate, afinitatea vizual\ a lui
Afrim pentru fragilitatea furibunzilor, vizibil\ `n Plastilin\ , atinge punctul maxim. Oamenii t\rgilor mobile
s`nt cinici, violen]i [i
emo]ionan]i prin neputin]a canceroas\.

din detalii infinitezimale. S\ po]i s\ creezi un personaj din degete `ncle[tate semiparalizant, din ticuri faciale – pleoape
str`nse, grimase [i mu[chi contorsiona]i –
[i dintr-un horc\it care nu are nimic
resping\tor, dimpotriv\, sun\ la un moment dat ca un sughi] de copil, `nseamn\ s\-]i transformi trupul `ntr-un
corp-rol. Desprins\ parc\ din tablourile
viermuitoare ale lui Bosch, Eva este spiritul unui loc care expir\ interdic]ii [i
dorin]e. Este b\tr`na care pl`nge pentru
fiecare bolnav `n parte. B\tr`na obsedat\
de gramofoane, cu inocen]a copiilor cu
g`tul `n ghips, scoate din [or] minuscule gramofoane din ghips [i r`de ca o feti]\ fericit\ c`nd `[i vede juc\riile. Copila `mb\tr`nit\ printre corpuri `ncorsetate `n suferin]\ optimist\ danseaz\ ca o
divinitate primitiv\, unduindu-[i corpul

lasciv. Lana Moscaliuc merit\, indiscutabil, o nominalizare la premiile UNITER
pentru rol feminin secundar.
Proiec]iile create de Florina Titz [i
scenografia Alinei Herescu compun
dou\ tipuri de suprafe]e complementare. Pe de o parte, spa]iul exterior care
curge ca un calup de secven]e temporale (schimbarea anotimpurilor, drumul la
Berk), iar pe de alt\ parte, sanatoriul cu
paturile-t\rgi care au ata[ate oglinjoare,
cu vesela [i pomul de Cr\ciun.
Spectacolul lui Afrim are puterea de
a transfigura emo]iile morbide `ntr-o rela]ie fulminat\ de corpuri dramatice sub
[oc aproape continuu, trupuri care se
adulmec\, se provoac\ [i se resping.
Sf`[ietoare scena `n care Ernest (vitalitatea debordant\ a lui Emilian Oprea e
punctat\ de o tandre]e protectoare) `i
spal\ corpul `mpietrit `n ghips al lui
Emanuel.
Ghipsul-morm`nt e prelungirea corpului pasional. E celula `n care z\brelele s`nt un material alb. Iar corpul din\untru vibreaz\ ca un mu[chi dezmor]it.
Corpul se zbate, geme, ]ip\. Afrim te face
s\-l auzi, pentru c\ dincolo de cuvinte,
semiotica atingerilor corporale e perfect
organic\. Inimi cicatrizate este cel mai
senzorial spectacol al lui Afrim, cel mai
violent visceral, cel mai dramatic erotic.
A]i avut vreodat\ o parte a corpului
`n ghips? Ce nu putea]i s\ vre]i?

Teatrul Na]ional Constan]a, Compania „Ovidius“ – Inimi cicatrizate de Max Blecher
Dramatizare/Regie/Coloana sonor\/foto/film\ri: Radu Afrim. Scenografie: Alina Herescu
Video artist: Florina Titz. Cu: Marian Adochi]ei, Lana Moscaliuc, Nicoleta Lefter, Emilian Oprea, Mihai Smarandache, Diana Lupan, Georgiana Mazilescu, Dan Zoril\,
Bogdan Buc\taru, Cristina Oprean, Diana Cheregi, Alexandru Mereu]\, Turchian
Guzin Nasurla, Remus Archip, Loredana Luca, Ionu] Tunescu, Sorina Urzic\

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » NR. 101 » 4-10 noiembrie 2006

www.supliment.polirom.ro

»8

INTERVIU CU
DRAGO{
BUCUR

interviu
C~INI, CLUB & AGEN}IE
Ce afaceri `nv`r]i?
~n primul r`nd, agen]ia de casting
pe care mi-am deschis-o acum patru ani cu banii de la Furia, cu Bogdan Dumitrache, actor [i el [i prieten foarte bun. La ideea lui Radu
Muntean, am cump\rat un calculator, un aparat foto, ne-am `nchiriat
o cas\ [i ne-am f\cut noi mare
agen]ie de casting. M-a ajutat foarte mult povestea asta, nu m-am
`mbog\]it din agen]ie, dar mi-a permis s\ nu mai fac toate t`mpeniile
pentru c\ aveam nevoie de bani.
Mi-a folosit firma [i pentru c\ am
putut s\ ]in ni[te c`ini vagabonzi
acolo. Am avut, cel mai mult, patru.
Acum am r\mas cu doi. Apoi este
clubul „Frame“, pe care `l am `mpreun\ tot cu doi prieteni, cu Bogdan Dumitrache [i Edi Dicu. Ne-am
g`ndit c\ e foarte frumos s\ ai un
club, am pus bani [i am cump\rat
unul. Un club care a intrat deja
`ntr-un soi de ni[\ cultural\. Se
`nt`mpl\ tot felul de lucruri interesante, seri de lectur\. O s\ am `n
cur`nd un proiect cu actri]a Ioana
Flora pe ni[te poezii scrise de tat\l
ei. {i noi dac\ ie[im `n bar, aici
ie[im. E un club cu circuit `nchis,
vr`nd, nevr`nd, pentru c\ nu e cu
firm\ luminoas\ la strad\ sau mai
[tiu eu ce. Nu, lumea [tie de el, mai
anun]\ prietenii. Mai am o cas\ de
produc]ie, unde producem dou\
emisiuni pentru TVR, „F\r\ limite“ [i
„Transfer“. Filmul lui Corneliu Porumboiu, A fost sau n-a fost, s-a
montat la noi. Casa de produc]ie e
]inut\ mai degrab\ de Mari Dinescu,
unul dintre cei cu care am lucrat la
Jurnal de c\l\torie. El este la curent
cu tot ce ]ine de cultura urban\, cu
tot ce se `nt`mpl\ `n
Bucure[ti.

„Am crescut `n cartier, cu b\ie]ii de acolo, de[i n-am fost
niciodat\ un golan `n adev\ratul sens al cuv`ntului, nici m\car
un b\t\u[.“

„Nu s`nt nici s\tul, nici
rost s\ faci sacrificii pen
Interviu realizat de
Ana-Maria Onisei

Te-ai n\scut `n România, ai copil\rit
`n Drumul Taberei, e[ti ghidu[, „b\iat
de cartier“, f\r\ ifose [i te descurci `n
orice situa]ie. Cum ]i se pare caracterizarea asta? Te consideri un bucure[tean get-beget?
S`nt un bucure[tean autentic. Am`ndoi
p\rin]ii s-au n\scut `n Bucure[ti. Bunicii,
`n schimb, vin fiecare din alt\ parte a ]\rii
[i chiar a lumii. Apoi, str\bunicii... Cei
dinspre mam\ s`nt din Teleorman, de
l`ng\ Alexandria, din satul Ulmeni. Am
fost acolo acum dou\-trei luni, dup\ zece
ani de absen]\, [i am avut ni[te emo]ii cum
cred c\ n-am avut nici pe scen\ vreodat\.

De ce?
St\team destul de mult acolo, mai ales
verile, [i a fost foarte ciudat s\ rev\d un
loc pe care nu-l mai v\zusem de at`]ia
ani. Nu cuno[team senza]ia. {i-]i vin `n
minte tot felul de g`nduri... Nu e un sat
modernizat, dar are c`teva chestii foarte
interesante. F`nt`nile, de exemplu. ~n tot
satul s`nt f`nt`ni cu ap\ care curge `ncontinuu. Zona aceea are foarte mult\ ap\ [i
s\tenii se m`ndresc to]i cu treaba asta.
Revenind, alt str\bunic este din Albania.
Fugise, la `nceputul secolului trecut, din
]ar\ [i a ajuns `n România. Exista un obicei, o lege a s`ngelui: dac\ cineva omoar\
pe careva dintr-o familie, atunci un
membru din familia celui ucis era
obligat s\-[i ia revan[a. {i c`nd
a venit r`ndul str\bunicului
meu s\ ucid\, n-a vrut [i a
plecat.

Parc\ ar fi un scenariu
de film.
Da, uite chiar a[a a
ajuns `n România. A
fugit, a trecut Dun\rea, nici nu mai
[tiu chiar toate detaliile. ~]i pot spune `ns\ c\ `l chema
Ismail Kadri. Ei, a[a
c\ putem spune c\
abia de o genera]ie
`ncoace s`nt bucure[tean get-beget.
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Altfel, mai s`nt [i de prin Moldova, [i
dinspre Br\ila... Iar chestia cu b\ie]a[ de
cartier, cam da, am crescut `n cartier, cu
b\ie]ii de acolo, de[i n-am fost niciodat\
un golan `n adev\ratul sens al cuv`ntului,
nici m\car un b\t\u[. Nu [tiu dac\ m\
descurc chiar `n orice situa]ie, dar nu
prea `mi fac probleme, adic\ nu stau s\
m\ g`ndesc: „Mam\, cine [tie ce m\ a[teapt\, cine [tie ce se ive[te!“.

Atunci, dac\ tot am `n[irat genera]ii
din diverse col]uri ale ]\rii, s\ zicem
c\ e[ti cosmopolit?
Cred c\ m\ simt totu[i bucure[tean. M\
simt chiar de acolo, din Drumul Taberei.
Nu-mi dau seama cum poate fi perceput\
emblema asta cu „locuitor din Drumul
Taberei“, dar cred c\ e de bine. {i nu
prea `mi place ce se `nt`mpl\ `n momentul de fa]\ `n centrul Bucure[tiului. Nu
s`nt un om care frecventeaz\ cluburi, nu
merg la petreceri, la lans\ri de ma[ini sau
anivers\ri de reviste. Am impresia c\ lumea se cam d\ `n stamb\ [i `ncearc\ s\
arate altfel dec`t este.

E o doz\ de snobism?
E snobism `n toat\ regula.

Ai c\l\torit mult, cam pe unde se situeaz\ Bucure[tiul ca nivel de „educa]ie
urban\“?
~n urm\, chiar [i a[a, abia dumirit cum e
el acum, nu se compar\ nici pe departe
cu Londra, Paris sau Viena. Berlinul sau
Barcelona? P\i, astea s`nt ora[e `n care se
`nt`mpl\ un milion de lucruri ce ]in de
cultura urban\, de cultur\ `n general.
Din p\cate, Bucure[tiul a `nceput s\ aib\
contact cu asta abia de vreo patru ani.
Am `nceput s\ intr\m `ntr-un circuit al
evenimentelor de o anume factur\. European, dar a[ accentua c\ s`ntem departe,
nici nu `ncape compara]ie.

Prezin]i o emisiune de cultur\ urban\
la Realitatea TV, „Marf\“. Ce-[i propune proiectul? A cui a fost ideea?
Ideea n-a fost a mea, ci cred c\ a AneiMaria Caia, ea e [i produc\torul emisiunii. E o chestie foarte mi[to la copii: observ\ [i se bucur\ de tot ce e `n jurul lor,
de c`nd se dezmeticesc, dis-de-diminea]\
[i p`n\ seara, t`rziu. Iar emisiunea „Marf\“
cam asta vrea s\ fac\: s\ deschid\ ochii
oamenilor asupra lucrurilor foarte des
`nt`lnite `n jurul nostru. De exemplu, ui]i
de faptul c\ guma, ciunga, este un element
foarte important `n via]a ta. De la s\lile
de teatru unde `ncerci s\ te a[ezi,
ridici scaunul [i nimere[ti cu
m`na fix `n guma aia
aaa`mpu]it\, lipit\

de careva dinaintea ta, p`n\ la faptul c\
de multe ori e bine s\ ai o gum\ `n buzunar pentru c\ te `nt`lne[ti cu cineva [i trebuie s\ fii sigur c\ nu-]i miroase gura.
Dar emisiunea ajunge [i la silicoane... Siliconul care e prezent `n motorul ma[inii!
P`n\ la urm\, ajungi s\ nu-]i mai dai seama ce se `nt`mpl\ cu tine [i doar s\ munce[ti ca s\ c`[tigi bani. A[a c\ noi venim [i
zicem c\ ar trebui s\ fie mai mult dec`t at`t.

Ce audien]\ are emisiunea?
Am auzit – vorbesc doar la nivel de zvonistic\ – spun`ndu-se c\ e una dintre emisiunile cu cea mai mare audien]\ de la
Realitatea TV. Vorbeau b\ie]ii din echip\
[i de 2,4% sau chiar 3. {i m-am bucurat,
pentru c\ nu putem spune c\ a avut parte
de o promovare intens\, iar asta `nseamn\ c\ proiectul e interesant pentru
oameni, e scris bine, e montat cu cap [i
eu fac treab\ bun\. Deci laude pentru
toat\ lumea din echip\.

Pentru Drago[ Bucur care s`nt lucrurile marf\?
E marf\ s\ m\ trezesc la un[pe’ jumate.
Dorm mult `n general [i, `n particular, a[
vrea s\ dorm [i mai mult. E marf\ s\ ne
urc\m `n ma[in\ [i s\ plec\m prin Europa f\r\ nici o grij\, e marf\ s\ mergem la
plac\ `n Austria. ~mi place foarte mult s\
stau cu familia [i `mi petrec mult timp
a[a. Familia nu `nseamn\ numai Dana
(N\lbaru – n.red) [i viitoarea feti]\, ci [i
p\rin]ii, sor\-mea, cumnat\-meu, nepo]ii. Ador s\ stau `n mijlocul lor. Marf\ e
s\ n-am scandal cu vecinii din cauza

„Frame“-ului (bar situat `ntr-un bloc, `n
Pia]a Roman\, pe care `l de]ine, `mpreun\ cu Bogdan Dumitrache [i Edi Dicu –
n.r.) [i s\ am comenzi la agen]ia de casting. ~n Bucure[ti e marf\ pentru mine s\
fie s`mb\t\ [i duminic\, cu str\zile libere.
C\ s-au `nmul]it motocicli[tii [i c\ s`nt
din ce `n ce mai solidari, c\ po]i s\-]i iei
m`ncare de oriunde la orice or\ c`nd te
apuc\ foamea. E marf\ c\ am v\zut o b\tr`nic\ acum dou\ s\pt\m`ni cu c`inele
pe strad\, sco]`nd punga [i cur\]`nd mizeria animalului. Era `n spate la Cinema
Patria, seara, [i a f\cut asta firesc, lucru
pe care `n Paris nu l-am v\zut. E marf\ c\
aici ne s`nt oamenii dragi.

Cum v\ alege]i subiectele?
S-a f\cut la `nceputul proiectului o list\
cu vreo sut\ de idei, [i acum b\ie]ii care
scriu iau fiecare idee [i o dezvolt\. {i
dac\ la filmare ne mai vine c`te o alt\
idee, o strecur\m. Nu [tiu exact cum a
pornit treaba cu lista, pentru c\ eu am
fost cooptat pe drum. De fapt, s-a `nt`mplat chiar a[a: m-a sunat produc\toarea
dup\ ce totul era gata [i m-a `ntrebat
dac\ mi-ar pl\cea s\ fiu implicat `ntr-un
astfel de proiect. La `nceput am fost reticent, `ntruc`t colaboram destul de bine
cu Pro TV-ul [i n-aveam nici un motiv s\
plec. Numai c\, tot g`ndindu-m\, mi-am
dat seama c\ m\ atrage teribil ideea. E o
emisiune pe gustul meu, vorbe[te despre
lucruri de care toat\ lumea are habar, nu
e o chestie super elitist\, dar nici o comedie de prost gust – [i presupune s\ interac]ionez cu oamenii [i tocmai asta `mi
place.
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PORUMBOIU &
COPPOLA

„M-a[ bucura s\ mai fac un film românesc, `n rolul principal, cu
Radu Muntean sau Corneliu Porumboiu, dec`t s\ mai am o
apari]ie la Coppola.“
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obi[nuie[ti cu duhoarea de canal [i e
obligatoriu s\ `ndr\ge[ti c`inii vagabonzi.

Cum e s\ fii actor t`n\r, român, `n anii
2000? Spui, adesea, c\ ar trebui s\ mai
termin\m cu sacrificiul de dragul artei.

}i se `nt`mpl\ s\ ai convingerea c\ e[ti
cool pentru c\ e[ti „urban“?
N-am chestia asta cu trendy sau cool, mi
se pare c\ face lumea mi[to de mine c`nd
aud cuvintele astea. {i `n emisiune vorbim mai mult despre Bucure[ti, nu neap\rat despre o cultur\ urban\, despre omul
urban. Poate e mai corect spus o cultur\
bucure[tean\.

Cultura urban\ nu se manifest\ mai
ales `n metropole?
Ba da. Nu vreau s\ jignesc pe nimeni, totu[i una este cultura urban\ `n Bucure[ti
[i alta e cultura urban\ `n Gala]i. N-am
nimic cu Gala]iul, am zis la nimereal\,
dar nu se compar\, e cu totul alt\ intensitate, s`nt alte repere, e un alt ritm. ~n
primul r`nd, `n Bucure[ti ca s\ ajung de
la o filmare la alta fac o or\. |sta e traficul. ~n Gala]i a[ ajunge `ntr-un sfert de
or\, dar degeaba. Numai de aici [i deja
vezi diferen]ele. Timi[oara sau Clujul
s-ar putea s\ fie mai sus dec`t Bucure[tiul
`n ceea ce prive[te cultura urban\ pe
anumite segmente. Asta e, Ungaria e acolo, ei fac p`n\ la Viena 5 ore, noi facem
14. Dar ritmurile difer\: ia un clujean,
adu-l `n Bucure[ti [i vezi c\ `n dou\
s\pt\m`ni moare. La fel, ia un bucure[tean,
du-l `n Cluj [i mai mult de c`teva zile nu
va mai avea stare. Fire[te, vorbim de o
medie...

Exist\ un cod al urbanismului? ~ncerc\m un portret-robot al individului
urban p`n\-n m\duva oaselor?
Nu [tiu dac\ pot s\ fac un portret-robot,
dar `]i pot spune o poveste. Acum cinci

spune c\ s`nt
» Lumea
scump, materialist [i se
glume[te pe tema asta.
Dar nu e adev\rat: fac
lucrurile pe care vreau
s\ le fac, numai c\, `n
aceea[i m\sur\, ]in s\
fiu pl\tit pentru ele.
ani am lucrat la un spectacol `n Re[i]a [i
am stat acolo o lun\. Re[i]a e un ora[
foarte lini[tit [i, c`nd am revenit `n Bucure[ti, m-am dus direct la Universitate,
m-am a[ezat pe sc\rile de la f`nt`n\ [i am
stat a[a, timp de o or\ [i jum\tate. Nu
mai puteam, voiam s\ aud g\l\gie, voiam
s\ stau `n aglomera]ie. Profilul „omului
urban“, al celui care locuie[te `n Bucure[ti, ar fi: cineva care trebuie s\ aib\ carnet de conducere sau foarte mul]i bani
pentru taxi, care s\ aib\ nervii tari [i o
slujb\ destul de bine pl\tit\ pentru a rezista aici. {tii care e, de fapt, [mecheria?
Faptul c\ ace[ti oameni urbani s`nt foarte
diferi]i `ntre ei. De aceea poate e greu [i
s\ le faci un portret. Mie `mi place Bucure[tiul foarte mult, dar recunosc c\ poate
deveni obositor. Chiar vreau s\ m\ mut
undeva l`ng\ capital\, s\-mi fac o cas\
l`ng\ Bucure[ti.

Ca politicienii!
Exact! Dac\ vrei s\ stai `n Bucure[ti trebuie s\ accep]i c\ `]i miroase `n cas\ a
sarmale de la vecinul de dedesubt, s\ te

E o mare diferen]\ `ntre r\spunsul pe care
]i-l dau acum [i cel pe care l-a[ fi dat cu
patru ani `n urm\. Puteam s\ spun,
m`ndru, c\ de c`nd am `nceput cariera,
adic\ din ’94, am avut vreo dou\ s\pt\m`ni de vacan]\, munceam de-mi s\reau
ochii din cap [i nu m\ prea interesau
s\n\tatea ori banii. Acum patru ani credeam c\ se poate face ceva cu teatrul, cu
televiziunea, cu cinematografia [i c\ cele
trei aveau puterea de a schimba lumea,
de a face lucrurile mai bune. Credeam c\
merit\ s\-]i sacrifici timpul liber, familia
pentru art\. {i m\ uitam cu compasiune
la actorii trecu]i de 30 de ani, sictiri]i [i
s\tui de meserie. M`ine, poim`ine fac eu
30, nu s`nt nici s\tul, nici blazat, dar zic:
nu are rost s\ faci sacrificii pentru nici o
meserie, oric`t de important ar p\rea. Important este s\ te sim]i bine, s\ fie ferici]i
cei de l`ng\ tine, s\ savurezi fiecare moment. {i dac\ tot ai o meserie, e indicat
s-o faci cum `]i place, nu pentru c\ trebuie.
~nainte a[ fi refuzat cu greu un spectacol
de teatru, indiferent c\-mi pl\cea sau nu,
a[ fi lucrat numai ca s\ lucrez. Nu am renun]at `ns\ niciodat\ la lucrul bine f\cut,
nici acum nu lucrez pentru bani. {i totu[i
lumea spune c\ s`nt scump, materialist [i
se glume[te pe tema asta. Dar nu e adev\rat: fac lucrurile pe care vreau s\ le
fac, numai c\, `n aceea[i m\sur\, ]in s\
fiu pl\tit pentru ele.

~n ultima perioad\ joci film [i mai deloc teatru. De ce?
Am avut un incident cu cei de la Teatrul
Nottara prin 2003, mi-au propus un lucru care nu mi-a convenit [i am plecat,
am mai vorbit despre asta. ~n schimb, de
atunci am `ncercat de vreo dou\ ori s\ lucrez `n teatru [i pur [i simplu nu s-a legat. Eu cred c\ am o stea – se zice c\ nu
e bine s-o spui, fiindc\ `i anulezi puterea –
[i mi se `nt`mpl\ ceea ce trebuie s\ mi se
`nt`mple. N-am f\cut nimic – cel pu]in `n
meserie – pentru c\ am c\utat-o eu, ci
pentru c\ mi s-a oferit, pentru c\ mi s-a
`nt`mplat s\ `nt`lnesc oameni potrivi]i, talenta]i [i cred c\ a[a a fost s\ fie. Dac\ nu
mai fac teatru, `nseamn\ c\ asta `mi era
scris.

Faptul c\ doi regizori tineri, Radu
Muntean [i Corneliu Porumboiu, au
ales ca subiect revolu]ia din decembrie ’89 ar putea fi, cum se spune, un
pariu al genera]iei tinere? Adic\ putem face film despre revolu]ie [i altfel
dec`t cu lacrimi, mizerie, urlete [i mult
`ntuneric?
Nu. Cred c\ nici unul dintre ei nu le-a
g`ndit a[a. De fapt, filmele astea nu s`nt
despre revolu]ie. La Corneliu Porumboiu
treaba e simpl\: el st\p`ne[te foarte bine

o lume, lumea aceea de la Vaslui, plin\
de savoare, de haz. Iar, `n cazul lui, emisiunea despre revolu]ie e doar un pretext
ca s\ prezinte ceva din ce se `nt`mpl\
acolo. S-a discutat despre revolu]ie, dar
putea s\ se discute [i despre magazinul
de la col] [i despre Uniunea European\ –
[i nu faptul c\ se vorbe[te despre revolu]ie face filmul. Pe Radu Muntean
cred c\, de fapt, l-a impresionat povestea
b\ie]ilor, e inspirat\ dintr-un caz real. Iar
ce s-a `nt`mplat are mai degrab\ de-a face
cu felul `n care e românul. {tii, e `ntr-un
fel românul \sta [i, `n momente de criz\,
cum a fost revolu]ia, iese la iveal\ adev\rata fire a lui. Filmul a fost un mod de
a spune: „B\ nene, uite ce s-a `nt`mplat,
uite cum g`ndim, cum reac]ion\m“. Oricum, s`nt u[or de p\c\lit românii.

~n ce fel?
Arunc\ lumea gogoa[a, hap, o mestec\m,
o `nghi]im [i pe urm\ afl\m c\ de fapt
gogoa[a aia era... pentru c`ini. Pe scurt,
se construiesc vedete peste noapte, de
trei reviste [i dou\ televiziuni. |sta e cel
mai bun exemplu de p\c\leal\. Crezi c\ e
frumos ori de[tept, mergi pe strad\ [i
chiar sco]i aparatul de fotografiat s\-l
imortalizezi. Uite, eu [i Dana am fost pleca]i `n luna de miere [i, c`nd am venit
`napoi `n ]ar\, peste tot erau Columbeanu
[i Monica, Monica [i Columbeanu. Nu
[tiu ce e cu ei! Cine s`nt, ce fac? De ce
s`nt mediatiza]i? {i nu [tim nici acum,
dup\ un an [i jum\tate.

Ai un rol `n Tinere]e f\r\ tinere]e, cel
mai recent film al lui Francis Ford
Coppola.
E mult spus rol. Apar la finalul filmului,
s`nt un barman. Experien]a mai intens\ a
fost la probe, dec`t la film\ri. A durat
c`teva ore bune castingul [i st\ omul, lucreaz\ pe fiecare replic\...

C`te replici spui?
Vreo [ase. Oricum, faptul c\ le am cic\ ar
fi mare [mecherie, to]i erau extazia]i c\
s-a p\strat scena. Ei [i? Dac\ s-a p\strat
scena, atunci ce? Dar are ceva foarte pl\cut omul \sta, te face s\ te sim]i de parc\
l-ai cunoa[te de o via]\. Adic\ e Francis
Ford Coppola, te vede [i zice „Ooo, ce
faci Drago[?“, te ia `n bra]e [i te pup\. }i
se face [i ru[ine... ~n afar\ de \sta, mai
am un film interesant, se nume[te Ap\. E
un mediumetraj regizat de Constantin
Popescu, unde joc al\turi de Andi Vasluianu, Mihai Constantin [i Ion Bechet, un
film de atmosfer\, sper interesant. Cred
c\ e `n montaj, probabil va ie[i pe pia]\
`n cur`nd. Iar acum, fie vorba `ntre noi,
m-a[ bucura s\ mai fac un film românesc, `n rolul principal, cu Radu Muntean sau Corneliu Porumboiu dec`t s\
mai am o apari]ie la Coppola.
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» S-a n\scut `n 1977, la Bucure[ti

» A absolvit Facultatea de
Teatru din cadrul Universit\]ii Na]ionale de Art\
Teatral\ [i Cinematografic\ „I.L. Caragiale“.

» A jucat `n spectacole pre-

cum: Doi gemeni
vene]ieni de C. Goldoni,
`n regia lui Vlad Mugur
(Teatrul Nottara, 1999),
Trilogia belgr\dean\ de
Biljana Srbljanovic, `n regia lui Cristian Popescu
(Teatrul Bulandra, 2000),
Hora iubirilor de Arthur
Schnitzler, `n regia lui Felix Alexa (Teatrul Nottara, 2001), Minciuna din
mine de Sam Shepard, `n
regia Adei Lupu (Teatrul
Nottara, 2001) sau R\zboi [i pace de Lev Tolstoi,
`n regia lui Petre Bokor
(Teatrul Nottara, 2003).

» A jucat `n scurtmetraje

precum Visul lui Liviu, `n
regia lui Corneliu Porumboiu, sau Popcorn Story,
regizat de Tudor Giurgiu.

» Dintre lungmetraje

men]ion\m: Marfa [i banii (2001), `n regia lui
Cristi Puiu, Furia (2002),
`n regia lui Radu Muntean, Tancul (2003), regizat de Andrei Enache,
Dup\ ea (2006), `n regia
Cristinei Ionescu, [i H`rtia
va fi albastr\ (2006), `n
regia lui Radu Muntean.

» L-a interpretat pe C\lin
Boboc `n serialul de televiziune B\ie]i buni
(2005).

» ~n 2003 i-a fost acordat
Premiul UCIN pentru cel
mai bun actor `ntr-un rol
principal, pentru rolul
Luca din filmul Furia, regizat de Radu Muntean.

» A ob]inut, `n 2002, premiul „Timic\“ la Gala
T`n\rului Actor.

» A prezentat emisiuni de
televiziune precum „Faci
pariu“ (PRO TV, 2003)
sau „C`[tigi f\r\ s\ [tii“
(PRO TV, 2002).

» A fost gazda Miss World
România `n anul 2003.

» ~n prezent `l pute]i vedea
la emisiunea „Marf\“ de
la Realitatea TV.
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DORIS
MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE
Doris MIRONESCU

Grea]a de literatur\
Vine un moment `n via]a oric\rui
om de litere c`nd parc\ literele nu
mai s`nt de ajuns. Intervine
satura]ia. Plictiseala. Poate chiar
grea]a de literatur\.
Evident, nu e vorba despre o
grea]\ propriu-zis\, `ncercat\ de
omul de pe strad\, de cititorul anonim, cump\r\torul de c\r]i [i reviste
literare datorit\ c\ruia cu to]ii supravie]uim. Ce s\-]i fi f\cut ]ie, personal, om serios, cu salariu [i amant\,
Marcel Proust sau, doamne fere[te,
Mircea C\rt\rescu? (Poate doar, dac\
ai f\cut filologia la Bucure[ti, ilustrul
prozator s\ te fi picat la examen!)
Doar literatura este, nu-i a[a?, un
domeniu lipsit de violen]e, un cadou oferit cititorului, o zambil\, o
lalea! De cadouri po]i s\ te saturi, s\
le arunci c`t-colo, dar `n nici un caz
s\ te montezi singur p`n\ la atitudini isterice de negare. Dac\ `ns\ literatura ]i-a devenit deja o meserie,
dac\ e[ti angajat `ntr-`nsa ca un salahor, dac\ aceast\ angajare `nseamn\ ceva pentru tine, atunci da,
po]i s\ te superi, s\ strici juc\riile [i
s\-]i vin\ s\ pleci acas\.
Numai c\, dac\ `ntr-adev\r literatura con]ine o astfel de miz\ major\, personal\, nu mai po]i s\ pleci
nic\ieri. Literatura e legat\ de tine
aproape organic, [i chiar dac\ o
sim]i ca pe o piatr\ de r`u legat\ de
g`t, nu mai po]i s\ te lepezi de ea.
Foarte pu]ini au reu[it vreodat\ s\
renun]e la scris din ini]iativ\ proprie. Iat\, Rimbaud, de pild\, celebrul negustor de filde[ [i de arme
care `[i las\ Ilumin\rile `n manuscris
[i pleac\ s\ cucereasc\ un alt continent. Orgoliul literaturii [i al litera]ilor provine [i din aceea c\ un caz
precum al lui Rimbaud este rar de
tot. Un „demon“ l-a f\cut pe Rimbaud s\ scrie, firesc e s\ ne imagin\m c\ un alt demon l-a f\cut s\
renun]e la scris.
De literatur\ nu te po]i l\sa, se
zice. Mai `nt`i trebuie s\ se lase ea
de tine. Literatura ar fi o competi]ie
sever\, o prob\ de care trebuie s\
treci ca s\ po]i fi numit literator. Nu

po]i renun]a la competi]ie c`t\ vreme nu e[ti sigur c\ te-ai calificat
`ntr-`nsa. Iar aceast\ calificare dureaz\, f\r\ excep]ie, toat\ via]a. Nu
doar cu a doua carte trebuie un
scriitor s\ confirme. Mai adev\rat
este c\ debutezi la fiecare carte. Nichita St\nescu, de pe piscul unei
opere deja impresionante, este bruftuluit aspru `n 1978 de c\tre critic\
pentru ceea ce p\rea atunci un experiment ratat, anume volumul Epica
magna. Nici autorii care `[i conserv\
maniera de la o carte la alta, f\r\ a
se g`ndi la varia]ie, nu o duc mai bine.
Acuza]iile de oboseal\ a inteligen]ei
creatoare s`nt u[or de aruncat. Iar
ca s\ le infirme, scriitorul trebuie s\
dea la iveal\ un alt volum...
~n aceast\ chinuitoare `ntreprindere, nu pu]ine vor fi fost momentele
de satura]ie. Excedat de dificultatea
unei rime, de amploarea unui proiect epic, de sterilitatea muncii critice,
scriitorul `[i promite s\ le arunce pe
toate c`t-colo [i s\ se apuce de f\cut
altceva. Copii, de exemplu. Muza `l
tenteaz\ chiar [i atunci c`nd nu scrie,
ba poate atunci chiar mai mult. {i
iat\-l pe scriitorul nostru, dac\ e poet,
cum a[terne pe h`rtie versuri ca acestea:
De pofti]i la nemurire
C`t\ am o dau acu[i
Ca s\ cump\r dragei mele
O p\reche de m\nu[i.

Dac\ literatura ]i-a devenit deja o meserie, dac\ e[ti angajat
`ntr-`nsa ca un salahor, dac\ aceast\ angajare `nseamn\ ceva
pentru tine, atunci da, po]i s\ te superi, s\ strici juc\riile [i s\-]i
vin\ s\ pleci acas\.

CANONUL {I TAROTUL

Cronica adev\rat\ a unor
teribile vremuri recente
Dac\ `n]elesul principal
al unei colec]ii de articole e s\ dea imaginea
unei epoci, atunci cartea
lui Carmen Mu[at, Canonul [i tarotul, confirm\
acest `n]eles mai bine
dec`t oricare alta. {i cum
nu este vorba despre o
epoc\ prea `ndep\rtat\
cronologic, fenomenul e
cu at`t mai interesant.
Pentru c\, de[i articolele,
mai ales cele cu miz\ politic\, discut\ perioada
2001-2004, senza]ia este
c\ redescoperim o epoc\
foarte `ndep\rtat\.

Versurile de mai sus nu-i apar]in nici
lui Constantin Acosmei, nici lui Sorin
Ghergu], atle]i ai dezabuz\rii poetice
`n genera]ia mai nou\. Ele fac parte
dintr-o variant\ a Scrisorii I de Mihai
Eminescu. Versuri l\sate „`ntre galbenele file“ ale laboratorului poetic,
al\turi de vesele impreca]ii la adresa
prietenilor de la „Convorbiri“ („La
ce s\ dai h`rtia cu [iruri num\rate,/
Pe-a caracudei labe p\roase nesp\late“). ~n varianta final\, Scrisoarea I
nu are nici urm\ de „impurit\]i biografice“, nici un pic de oboseal\. Dac\
e s\ m\ iau dup\ Eminescu, grea]a
de literatur\ trece.
Poate era mai bine s\ citez din
Acosmei...

Lumini]a Marcu
Iat\ o mostr\ din lumea aceea aproape
neverosimil\: „Cine face ast\zi politica
cultural\ a partidului de guvern\m`nt?
Este tot mai vizibil\, de altfel, predilec]ia unora dintre cei care ne conduc – fie
ei guvernan]i, parlamentari sau func]ionari culturali – de a privi `napoi f\r\
m`nie, ba chiar cu infinit\ nostalgie. Cum
altfel s-ar putea explica invazia de culturnici [i de lachei ai vechiului regim `n
func]ii-cheie din domeniul cultural al
ultimilor patru ani – vezi Dinu S\raru,
director al Na]ionalului bucure[tean, Adrian P\unescu, pre[edinte al Comisiei
pentru cultur\ [i mass-media din Senatul României (comisie din care mai fac
parte Irina Loghin, Eugen Florescu, Ion
Dol\nescu...), num\rul mare de ilu[tri
necunoscu]i livra]i pe post de «mari
personalit\]i» care fac parte din conducerea nou `nfiin]atului Institut Cultural Român, gen Opaschi, Mironov [i al]ii asemenea lor?“. Articolul dateaz\ din ianuarie 2004.
~n noiembrie 2006, cu tot spectacolul politic dintre pre[edinte [i premier,
cu toate eventualele nemul]umiri punctuale pe care le-am avea fa]\ de sistemul cultural actual, trebuie s\ recunoa[tem c\ s`ntem la ani lumin\ de
atmosfera care se degaj\ din acest
articol. {i nu e vorba c\ au plecat „ai lor“ [i au venit „ai
no[tri“, pentru c\ nu e vorba de culoare politic\, ci de
op]iune moral\, de oameni
complet compromi[i etic atunci, `n timp ce azi problema
e mai degrab\ `n zona competen]elor. Diferen]a e uria[\ [i, de[i
poate p\rea o banalitate, am senza]ia c\ nu ne amintim prea des [i
c\ nu ne d\m seama de adev\rata
dimensiune a schimb\rilor. Numai
cine n-a tr\it perioada PSD de dinainte
de alegerile din 2004 nu [tie cum
a fost cu adev\rat, nu-[i
aminte[te atmosfera
de dezn\dejde care
plutea `n mediile
culturale reale

sau de prigoan\ care exista `n presa cotidian\... Am fost acolo, `n mijlocul acelor discu]ii, [i-mi amintesc perfect c\
„Evenimentul zilei“ [i „Observatorul cultural“, cel `n care ap\reau aceste articole
ale lui Carmen Mu[at, erau printre pu]inele zone normale ale presei române[ti
de atunci. E poate cazul s\ amintim acest
lucru. A[a cum ar trebui s\ ne amintim
cum ar\tau televiziunile sufocate de
prezen]a unor P\unescu, Dan Claudiu
T\n\sescu, Dumitru Micu, F\nu[ Neagu,
cum se subven]ionau c\r]ile acelora[i
dinozauri trecu]i de mult de v`rsta creativit\]ii [i m`ndri de trecutul lor de poe]i
de curte, de spectacolele cu crime pentru p\m`nt, de jalnicele compromisuri
ale unor mari actori, de celebrele colec]ii de art\ ale unui premier [i a[a mai
departe. Iar aceste lucruri nu s-au `nt`mplat `nainte de 1989, ci acum doi ani.
Articolele semnate de Carmen Mu[at s`nt
frisonante `n acest sens.

Se poate face polemic\
f\r\ a c\dea `n scandal
Felul `n care s`nt scrise, a[a, citite `n volum – pe majoritatea le [tiam din revist\ –,
frapeaz\ [i el. Pentru c\, de[i m\ a[teptam cumva la un ton mult mai soft [i
mai prudent, din cauza imaginii de pondera]ie pe care o are Carmen Mu[at `n
spa]iul intelectual, am redescoperit o
fermitate [i un curaj `n a da nume [i a
spune lucruri r\spicate care ar trebui s\
ru[ineze mul]i editoriali[ti ai vremii.
M\car retrospectiv. Discursul „despre
metod\“ (abundent [i u[or moralizator
pe alocuri, dar oare nu avem `n continuare nevoie s\ ne reaminteasc\ cineva
„metoda“ polemicii civilizate?) e dublat
mereu de cea mai exact\ circumscriere a
„adversarului“. Dac\ parcurgem „polemicile“ postdecembriste, `n afar\ de cele de tip România Mare, care nu intr\ `n
discu]ie, vom constata, mai ales `n cazul
intelectualilor, o pruden]\ p\guboas\ [i
chiar o ipocrizie a generalului, `n dauna
cazului particular analizat `n datele lui concrete. Este exact ce nu face Carmen Mu[at,
demonstr`nd practic ceea ce sus]ine teoretic: putem face polemic\, analiz\ critic\ [i chiar dezv\luire f\r\ a c\dea `n
scandal. Dar [i f\r\ a ocoli esen]ialul.

SEMNAL
Lumini]a Marcu, Mansarda cu portocale. Puzzle spaniol ,
Hors collection, Editura Polirom, 256 de pagini, 17.95 RON

R\zvan R\dulescu, Teodosie cel Mic, colec]ia „Ego. Proz\“, Editura Polirom,
440 de pagini, 28.95 RON

Mansarda cu portocale reprezint\ debutul editorial al Lumini]ei Marcu, unul dintre cei mai cunoscu]i critici literari de ast\zi.

R\zvan R\dulescu este unul dintre cei mai de succes scenari[ti români de ast\zi. Filme precum
Marfa [i banii, Moartea domnului L\z\rescu [i H`rtia va fi albastr\ poart\ semn\tura sa.

Volumul mixeaz\ confesiunea cu seriozitatea eseistic\. Este o
carte profund personal\ care `ncearc\ s\ recompun\ imaginea
unei rela]ii „amoroase“ cu Spania [i cu limba spaniol\. De aceea,
textele critice din zona studiilor literare s`nt dublate de fragmente de jurnal intim. Mansarda cu portocale vorbe[te despre
frumuse]ea frivol\ a gratuit\]ii, despre farmecul terapeutic al
lucrurilor importante f\cute aproape `n joac\.

Pisic`inele, Somnul protector, bufni]a ce cultiv\ c\p[uni, Minotaurul Samoil, care cultiv\ ciuperci, fantoma Otilia – toate aceste personaje [i altele `nc\ `l readuc `n fa]a cititorului, spectaculos, pe prozatorul R\zvan R\dulescu, bine-cunoscut [i pentru scenariile la unele dintre cele
mai bine primite filme române[ti din ultimul timp. Romanul Teodosie cel Mic este unul impresionant din multe puncte de vedere, de la ineditul pove[tii la gama larg\ de procedee narative
folosite de autor. Scris\ cu un rafinament stilistic deosebit, cartea lui R\zvan R\dulescu contribuie din plin la substan]a peisajului literar românesc contemporan.
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„Este tot mai vizibil\, de altfel, predilec]ia unora dintre cei care
ne conduc – fie ei guvernan]i, parlamentari sau func]ionari
culturali – de a privi `napoi f\r\ m`nie, ba chiar cu infinit\
nostalgie.“

CARMEN
MU{AT

~n acest sens, cea mai spectaculoas\
sec]iune a c\r]ii este cea dedicat\ `nv\]\m`ntului. Subiectul este cumva uitat azi,
de[i s`ntem departe de a fi rezolvat sau
m\car `n]eles la nivel de dezbatere public\ problemele reformei `n educa]ie.
„Incompeten]\ [i demagogie la MEC“,
un articol din mai 2002, aminte[te o felie de via]\ politic\ pesedist\ cu efecte
incalculabile asupra a genera]ii `ntregi
de elevi. Iat\ icon-ul de trist\ amintire al
acelui ministeriat, surprins `n linii exacte:
„Nimeni [i nimic nu a reu[it s\ tulbure
imperturbabila senin\tate a Ecaterinei
Andronescu, venit\ la toate aceste `nt`lniri cu un singur scop: acela de a face
propagand\ electoral\ partidului din care
face parte. Demagogia, populismul, prostia, incompeten]a, `nc\p\]`narea [i reauavoin]\ [i-au dat m`na `n discursul doamnei ministru, care sus]ine, sfid`nd eviden]a, c\ pre]ul de 6900 de lei pentru
un manual de optzeci de pagini este
perfect justificat din punct de vedere economic (`n treac\t fie spus, cu aceast\
sum\ se pot cump\ra trei suluri de h`rtie
igienic\ de cea mai proast\ calitate)“.
N-au trecut dec`t c`]iva ani de atunci [i,
chiar dac\ lucrurile nu s-au schimbat cu
totul la MEC, totu[i avem senza]ia c\ figura Ecaterinei Andronescu vine de undeva din negura timpurilor, iar deciziile
ei arbitrare [i stupide fac parte dintr-un
teatru al absurdului, uitat acum, dar neincriminat `n nici un fel. Articolele acestea provoac\ medita]ii dintre cele mai
amare: `n ce fel de ]ar\ tr\im? ~n orice
caz, `ntr-una uituc\ [i complet inconsecvent\.

printre r`nduri

CREPUSCULUL CIVIL DE DIMINEA}|
Emil BRUMARU

„E frig, Lika, e ur`t...“

Demonstra]ie atent\
[i minu]ioas\
Un exemplu de consecven]\ jurnalistic\
g\sim `ns\ `n aceast\ carte [i la un autor
care nu e nici pe departe jurnalist de investiga]ie. Carmen Mu[at a scris nu mai
pu]in de opt articole – dintre care unul
reprezint\ o scrisoare deschis\ adresat\
ministrului Educa]iei Alexandru Athanasiu care i-a succedat Ecaterinei Andronescu – despre problema plagiatului
din manualul de român\ de clasa a XII-a
coordonat de Eugen Simion, autoarea
plagiatului fiind profesoara de liceu Florina Rogalski. Demonstra]ie atent\ [i
minu]ioas\, ton civilizat, dar ferm, urm\rirea subiectului, ini]iativ\, toate ingredientele unui caz dus la bun sf`r[it.
{i, s\ nu uit\m, `ntr-o revist\ de cultur\!
Efectele? Au existat, e adev\rat, cu `nt`rziere [i dup\ un [ir caraghios de dezmin]iri [i atacuri la persoan\ dinspre
partea prins\ cu minciuna [i falsul. Oricum, manualul este `n prezent cur\]at
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Carmen Mu[at, Canonul [i tarotul, colec]ia
» „Actual“,
Editura Curtea-Veche, 2006
de p\r]ile lui prea ru[inoase. Onoarea
autorilor plagiatori, academici [i dasc\li
de adolescen]i? Bine „reperat\“ `ntr-o lume
`n care ea nu prea conteaz\, de fapt...
Nu mai am spa]iu pentru o util\, zic
eu, discu]ie pe teme doar aparent feministe pornind de la aceast\ carte semnat\ de o autoare, vreau doar s\ subliniez o satisfac]ie personal\: `ntr-un sistem intelectual dominat de figuri masculine (nu spun c\ asta e r\u sau bine,
dar e o realitate), nume ca Monica Lovinescu (un nume at`t de important, `nc`t
nu [tiu dac\ citarea `ntr-o serie nu e

cumva u[or nepotrivit\), Marta Petreu,
Ruxandra Cesereanu, Gabriela Adame[teanu, Alina Mungiu-Pippidi, Mihaela Miroiu, Doina Jela, Carmen Mu[at –
fiecare cu discursul [i domeniul de competen]\ proprii, dar av`nd `n comun un
aplomb de cea mai bun\ calitate [i o vizibilitate public\ ce, dac\ nu atinge deocamdat\ cotele editoriali[tilor neamului, nici nu e de neglijat – normalizeaz\
cumva o scen\ `n care se presupune c\
diferen]ele de gen n-ar trebui s\ mai
conteze de mult. M\ `ntreb `ns\ dac\ lucrurile stau chiar a[a.

Citez din indicile de nume cuprinse
`n vol. XII al operelor lui A.P. Cehov:
„Mizinova Lidia Stahieva
(1870-1937), o bun\ cuno[tin]\ a
familiei Cehov, profesoar\ de liceu.
Se preg\tea s\ ajung\ solist\ de
oper\. A f\cut parte c`tva timp din
trupa Teatrului de Art\ din Moscova. ~n 1902 a p\r\sit scena [i s-a
c\s\torit cu A.A. Sanin. S-au p\strat
67 din scrisorile lui Cehov c\tre Mizinova din 1891–1900“. S-au tradus
doar 5! Transcriu fragmente. „27 [i
30 iulie. Melihovo... Scrie-mi draga
mea, altfel mi-e a[a de ur`t... Cu bine, b\l\ioara mea... Te a[tept... “ ~n
aprilie terminase Salonul nr. 6. „13
august 1893. Melihovo... Via]a e
at`t de searb\d\, `nc`t nu mai sim]i
altceva dec`t c\ te pi[c\ mu[tele...
Vino, b\l\ioar\ drag\, vom sta de
vorb\, ne vom certa, ne vom
`mp\ca... Vino la noi, frumoas\ Lika,
s\ ne c`n]i. Serile au `nceput a fi
lungi [i n-am pe nimeni l`ng\ mine
s\-mi risipeasc\ ur`tul... La noi au
ie[it castrave]ii. Brom s-a `ndr\gostit
de m-lle Mary-Lise (c`inii lui Cehov!)... Am impresia c\ via]a ar vrea
s\-[i cam bat\ joc de mine [i de
aceea m\ gr\besc s\ m\ `nscriu `n
r`ndul b\tr`nilor... Pe aici s-au copt
merele. Dorm c`te 17 ore pe zi.
Lika, dac\ te-ai `ndr\gostit de cineva [i m-ai uitat, cel pu]in nu r`de de
mine...“ La 28 iulie terminase
C\lug\rul negru. „1 septembrie
1893. Melihovo... Crezi c\ eu
m\n`nc, dorm [i scriu pentru
pl\cerea mea? M\n`nc [i dorm pentru c\ toat\ lumea m\n`nc\ [i doarme, nici dumneata nu e[ti str\in\
de aceast\ sl\biciune cu toate c\
e[ti vaporoas\. ~n ce prive[te scrisul
de pl\cere, dumneata, fiin]\
`nc`nt\toare, ai ciripit aceast\ afirma]ie numai pentru c\ nu cuno[ti
din experien]\ viermele acesta,
care, oric`t ]i se pare de mic, `]i roade via]a cu o perseveren]\ [i o pu-

tere exasperant\... E frig, Lika, e
ur`t...“ ~n noiembrie termina
~mp\r\]ia femeilor. „27 martie
1894. Ialta... S`nt `n Ialta [i mi-e
ur`t, mi-e chiar foarte ur`t... La directoarea liceului de fete m\n`nc
ciuberki (pateuri de carne de oaie)
[i antricoate de batal cu hri[c\. ~n
familiile nobile m\n`nc bor[ de verde]uri, m\n`nc [i la cofet\rie,
m\n`nc [i la mine, la hotel. M\ culc
la 10 [i m\ scol tot la 10, m\ odihnesc [i dup\ pr`nz [i, cu toate acestea, drag\ Lika, mi-e ur`t... nu m\
p\r\se[te o clip\ g`ndul c\ s`nt dator s\ scriu. Dup\ mine, fericirea
adev\rat\ nu e cu putin]\ f\r\ lene.
S\ scriu, s\ scriu [i iar s\ scriu! Idealul meu e s\ lenevesc [i s\ fiu
`ndr\gostit de o fat\ durdulie... Cea
mai mare pl\cere a mea e s\ m\
plimb sau s\ stau [i s\ nu fac nimic.
Ocupa]ia mea preferat\ e s\ adun
nimicuri inutile (frunze, paie etc.) [i
s\ fac lucruri care nu folosesc la nimic. Dar eu s`nt scriitor, [i trebuie
s\ scriu [i aici, la Ialta. Lika drag\,
c`nd vei ajunge mare c`nt\rea]\ [i
vei avea leaf\ mare, fie-]i mil\ de
mine: `nsoar\-m\ cu dumneata [i
]ine-m\ pe seama dumitale, ca s\
pot sta degeaba... Mirov a dat un
concert la Ialta... Urla ca un morun,
dar a avut succes colosal... “ „18
septembrie 1894. Viena... Nu m\
simt tocmai bine. Tu[esc aproape
tot timpul. Dup\ cum v\d, mi-am
pierdut s\n\tatea, a[a cum te-am
pierdut [i pe dumneata...“ ~nceput\
`n toamn\, termin\ `n decembrie
nuvela Trei ani. S\ mai adaug, din
Cronologia vie]ii [i a operei lui A. P.
Cehov (alc\tuit\ de Sorina B\l\nescu): „La Melihovo `l viziteaz\
prietenii s\i, scriitorul Potapenko
(prototipul, `n parte, al lui Trigorin
din piesa Pesc\ru[ul), [i Lika Mizinova (care i-ar fi servit de model
pentru Nina Zarecinaia)“. E frig,
Lika, e ur`t...

SEMNAL
Ovidiu Buta, Victima modei, Hors collection, Editura Polirom,
288 de pagini, 24.90 RON

Volumul de debut al lui Ovidiu Buta, cel mai cunoscut jurnalist de
mod\ din România.

Victima modei ini]iaz\ o incursiune `n culisele modei române[ti [i
interna]ionale, dezv\luind mecanismele at`t de controversate, dar
exacte ale modei. Gafe vestimentare, „faulturi“ artistice, s\pt\m`ni
ale modei, colec]ii mai mult sau mai pu]in reu[ite, toate s`nt surprinse [i disecate – de multe ori, cu o ironie ne`ndur\toare – `n
acest volum de debut al celui mai cunoscut jurnalist de mod\ din
România.
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Anna Gavalda, A[ vrea s\ m\ a[tepte [i pe mine cineva, traducere din limba francez\ de
Raluca Baciu, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 232 de pagini, 18.50 RON

Fiecare povestire din A[ vrea s\ m\ a[tepte [i pe mine cineva este astfel g`ndit\ `nc`t soarta
fiec\rui personaj s\ se decid\ `ntr-un unic moment crucial. ~n Evenimentul zilei agentul comercial JeanPierre nu afl\ de consecin]ele catastrofale ale unui moment de neaten]ie dec`t a
doua zi, din paginile ziarului „Le Figaro“. Personajul feminin central din Catgut `[i decide singur viitorul `n cele c`teva secunde urm`nd unui incident traumatic. Iar c`nd str\inul misterios
din Mici obiceiuri de pe Saint-Germain `[i verific\ mesajele telefonice `n timpul primei lor
`nt`lniri, eroina hot\r\[te s\ `ntrerup\ sec o foarte posibil\ [i promi]\toare aventur\ amoroas\.
Fiecare povestire este unic\ [i proasp\t\ datorit\ abilit\]ii autoarei de a surprinde dragostea,
dorin]a sau singur\tatea condensate tocmai `n aceste momente definitorii de maxim\ claritate, al c\ror impact treze[te `n cititor regretul c\ lectura s-a terminat at`t de repede.
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OBICEIURI
VECHI

HTTP://WWW.SUPLIMENT.POLIROM.RO/CONTAMINARI2

Fotografii de Cosmin Bumbu]
pe blogul „contamin\ri2“
Adriana Gheorghe
Contaminarea continu\ la Centrul
Na]ional al Dansului din Bucure[ti.
Am decis s\ prelungim reziden]a
p`n\ pe 30 noiembrie. Din mai
multe motive, mainly pentru c\ a[a
[i-au dorit reziden]ii. ~n timp ce Tiron dezvolt\ antiviru[i [i rezist\ microbului c`t poate el de tare (el zice
c\ nu-i a[a, c\ se lupt\ cu contamin\ri `nc\ [i mai virulente), Cosmin Bumbu] [i Valentina Chiri]\ ac-

cept\ treptat contaminarea. Valentina scrie playgirl & RMN – reac]ii
post-xavier [i after-mnac (cele cinci
premiere simultane de dans contemporan de la MNAC), de[i ea ]ine
s\ nu precizeze exact la ce reac]ioneaz\. ~n cazul lui Cosmin, e mai
limpede la ce reac]ioneaz\. La discu]iile dansatorilor de dup\ repeti]ia
la Switching the Body a lui Ion Dumitrescu [i la discu]iile dansatorilor
cu Xavier Le Roy. La discu]iile dansatorilor, `n general.

Discu]ii cu Xavier Le Roy & dup\ repeti]ia la Switching the Body de Ion Dumitrescu
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Spre gloria muzicii române[ti, cehii au fost invita]i s\-i asculte
`n noiembrie pe „faimosul naist Voicule] [i grupul lui“.

DE LA FRUBELICK DE BURGOS LA BENTRICEANU

Via faimosul Voicule]
Miciurin tr\ie[te! Iar ultimul lui succes a fost crearea unui nou dirijor,
Frubelick de Burgos, din
`ncruci[area dintre un ceh
[i un germano-spaniol.
Vestea a circulat zilele
trecute pe Internet, pe
lista de discu]ii Mahler,
una, probabil, cu
num\rul cel mai mare de
critici muzicali pe kilobit.
Succesul este cu at`t mai mare cu c`t cehul, Rafael Kubelik, a murit `n urm\ cu
zece ani, `n timp ce spaniolul Frühbeck
de Burgos este a[teptat anul viitor la
Festivalul Enescu.
Onoarea de familist nu mi-ar fi fost
lezat\ dac\ aceast\ veste amuzant\ nu
constituia primul mare ecou interna]ional al anun]\rii la Bucure[ti a programului viitorului Festival George Enescu. ~n
acel program figureaz\ numele `ncruci[\rii cu pricina, iar unii muzicologi – cel
`n spe]\ este britanic – s`nt neiert\tori
c`nd comicul `n muzica clasic\ dep\[e[te limitele acceptabilului. {i ce nu fac
românii pentru a promova cu succes imaginea culturii lor? Fiecare dup\ posibilit\]i [i dox\.
Ambasada de la Praga, de exemplu,
practic\ arta d\rii cu st`ngul `n dreptul
relu`nd seria concertelor de mare succes
ale „C`nt\rii României“. Seria p\rea `ntrerupt\ odat\ cu relansarea Institutului
Cultural Român [i instalarea unui director... cult. Dar obiceiurile vechi au „obiceiul“ s\ ias\ mereu la suprafa]\. A[a
c\, spre gloria muzicii române[ti, cehii
au fost invita]i s\-l asculte `n noiembrie
pe „faimosul naist Voicule] [i grupul
lui“. A fost `nchiriat\ o sal\ scump\ `n
centrul ora[ului [i s-au transmis invita]ii
chiar [i pentru cocteil. Ce conteaz\ c\ la
aceea[i dat\ Institutul Cultural Român a
programat un spectacol de teatru, cu actri]a Rodica Negrea [i regizoarea Liana
Ceterchi, invitate la Zilele Interna]ionale
ale Poeziei, de la Praga? Oglind\, oglinjoar\, cine e mai puternic `n ]ar\? Institutul Cultural nu are, desigur, nici o cl\dire proprie, nici nu cap\t\ fondurile necesare propagandei pentru care a fost
creat. {i, la Praga, cel pu]in, pare s\ fi
r\mas un corp str\in `n ochiul ciclopic
al unora de la ambasad\, cu ureche doar
pentru muzica popular\ a mereu altui
„faimos“.
Ve[tile bune curg. Din Luxemburg mi
se spune c\ oficialit\]ile culturale ale
ora[ului `n care cu vreun an `n urm\ se
s\rb\torea prietene[te viitoarea intrare a
României `n Uniunea European\ au avut ideea, proast\ se pare, s\ propun\
trimiterea unui ansamblu de muzic\
nou\ la Sibiu. Nu `n vizit\, ci `n cadrul
schimburilor culturale prilejuite de
transformarea Sibiului `n capital\ european\ a culturii. Li s-a transmis, discret,
c\ fondurile europene [i cele române[ti
nu ar fi suficiente, c\ ar trebui s\ contribuie cu ceva la fericirea personal\ a

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

unuia din organizatorii, factorii de decizie locali. P`n\ atunci, r\spunsul e negativ.
Invitat la Sibiu este `ns\ ansamblul
de muzic\ contemporan\ Hyperion, condus, `nt`mpl\tor, chiar de un sibian. P`n\
una alta, s-ar p\rea c\ lui Iancu Dumitrescu [i invita]ilor de onoare str\ini care
particip\ la proiect nu li s-a comunicat
bugetul alocat concertelor lor. C\ nu li
s-a comunicat ar putea fi considerat `n
firea lucrurilor, date fiind birocra]ia [i
obi[nuita organizare de ultim minut ce
caracterizeaz\ at`tea manifest\ri culturale
girate de Ministerul Culturii. Ce li s-a
comunicat `ns\ cu promptitudine „exemplar\“ din partea directorului administrativ al Filarmonicii de Stat din Sibiu
este c\ ar trebui s\-[i pl\teasc\ ei `n[i[i
„loca]ia s\lii de concert“. Costul `nchirierii este de „numai“ 400 de RON lei/ora,

`n Sibiul natal, com» Dac\
pozitorul Iancu Dumitrescu este tratat cum este
tratat, el [i colaboratorii
lui apropia]i, Ana-Maria
Avram, Petru Teodorescu
[i britanicul Tim Hodgkinson, pot avea m\car satisfac]ia unei reale aprecieri
`n str\in\tate. A dovedit-o `n cursul s\pt\m`nii
trecute emisiunea de o
or\ pe care le-a dedicat-o
radioul austriac ORF 1.

ceea ce tradus pe române[te ar `nsemna
`n jur de 600 de euro o sear\ de concert.
Evident, nici o precizare despre buzunarul
`n care vor merge banii `ncasa]i pe bilete.
{tiri de ultim\ or\ `mi dau de `n]eles
c\ proiectul s-ar putea derula `ntr-un...
cort, frumos denumit Pavilionul 2007.
P`n\ una alta, Pavilionul este [i el doar
un proiect. Ce n-am reu[it s\ aflu este
c`t ar costa „loca]ia“ unei poieni, a unei
paji[ti. Poate din fondurile Uniunii Europene pentru Capitala Culturii Europene, Hyperion ar putea c`nta `n aer liber, `ntr-un spa]iu mioritic. Ar fi chiar avantaja]i de pu]in aer curat, de exemplu.
Dac\ `n Sibiul natal, compozitorul
Iancu Dumitrescu este tratat cum este
tratat, el [i colaboratorii lui apropia]i,
Ana-Maria Avram, Petru Teodorescu [i
britanicul Tim Hodgkinson, pot avea
m\car satisfac]ia unei reale aprecieri `n
str\in\tate. A dovedit-o `n cursul s\pt\m`nii trecute emisiunea de o or\ pe
care le-a dedicat-o radioul austriac ORF 1,
„Zeit-Ton“, `n care au fost transmise comentarii elogioase [i `nregistr\ri ale pieselor lor.
Tot la radio, dar pe France Musiques,
am putut asculta un recital, `nregistrat
`n septembrie anul acesta, al sopranei
Leontina V\duva, instalat\ de ani de zile
`n Fran]a. Nu mi-am putut st\p`ni z`mbetul c`nd am citit `n programul afi[at
pe site-ul radioului c\ una din melodii
este o prelucrare de... Breniceanu. {i prezentatoarea concertului a pronun]at la
fel numele. Dar ce [i mai ales cum li se
poate repro[a ceva francezilor atunci c`nd
la Festivalul Enescu este a[teptat Frubelick de Burgos...
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Filmul e jucat ca o telenovel\, e stupizel, plin de muzic\ [i de
h\inu]e „trendy“, dar e sincer `n stupizenia lui.
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MUZIC| PE LITERE
R\zvan }UPA

Tori Amos: Povestea
`nso]it\ de pian
Lacrimi de iubire – filmul . Regia Iura Lunca[u.
Scenariul: Eugen Patriche. Cu: Dan Bordeianu,
Adela Popescu, Alexandru Papadopol, Elvira
Deatcu
{i totul era nimic... Scenariul [i regia: Cristina
Nichitu[. Cu: Anca Sigart\u, C\t\lina Musta]\,
Adrian Titieni, Magda Catone

{i toate lacrimile
de iubire erau nimic
Vine sf`r[itul anului [i filmele române[ti realizate cu
bani publici se gr\besc s\ ias\ pe ecrane. E cazul lui
{i totul era nimic... de Cristina Nichitu[ (care a c`[tigat concursul de finan]are al CNC `n prima sesiune
din 2004), nu e cazul lui Lacrimi de iubire – filmul,
produs de Mediapro.
Am`ndou\ s`nt proaste, dar dac\ ar fi
s\-l aleg pe cel mai r\s\rit, probabil c\
l-a[ alege pe al doilea. Lungmetrajul realizat dup\ telenovela cu acela[i nume –
am`ndou\ regizate de basarabeanul Iura
Lunca[u – n-are preten]ii s\ fie ceea ce
nu e. E confuz dac\ nu [tii personajele
de pe micul ecran, e jucat ca o telenovel\, e stupizel, plin de muzic\ [i de h\inu]e „trendy“, dar e sincer `n stupizenia
lui. S\ nu se `n]eleag\ c\ `l ap\r sau c\
mi-a pl\cut, dar pun`ndu-l l`ng\ cealalt\
premier\ româneasc\ a perioadei, faci o
compara]ie f\r\ s\ vrei.
Lacrimi de iubire – filmul nu difer\
de telenovel\. Faptul c\ `l vezi la cinema, pe ecran mare, m\re[te toate defectele sau, m\ rog, caracteristicile genului.
Intriga endogamic\ (sic), fragmentarea
secven]elor, de[i ac]iunea `nainteaz\ lent,
personaje unidimensionale, r\sturn\ri de
situa]ie f\cute din „poignet“, joc actoricesc `ngro[at, artificial. Secven]ele curg
ca o reclam\ dup\ alt\ reclam\. Bine, nu
e a[a, dar ar putea fi – de pild\, secven]a
de amor de la cabana de la munte a lui
Andrei, cu Andrei [i Alexandra goi pe
bl\ni]a din fa]a focului din c\min, ar
putea fi o reclam\ la coniac. Sau cea de
a doua zi, diminea]a, pe teras\, o reclam\ la Almette. Pe l`ng\ asta, personajele pot – [i chiar fac – reclam\ unei
anumite firme de `mbr\c\minte. Poate de
asta Alexandra `[i schimb\ hainele des,
de[i nu are bagaj cu ea la munte. ~n]eleg
c\ salvarea lungmetrajului tras dup\ telenovel\ au reprezentat-o caravanele care
i-au trambalat pe actori prin ora[e mari

[i mici, ca s\ fie ar\ta]i [i s\ dea autografe dup\ proiec]ie.

Mult\ metafizic\
Filmul Cristinei Nichitu[, primul din
1988 `ncoace, vrea s\ fie o fresc\ a României de azi [i nu e dec`t o mare ciorb\
`n care intr\ `n doze mai mari sau mai
mici: arabul Abdulah care s-a convertit
la cre[tinism devenit Adrian }`]\dem`]\,
mare maestru al manelelor [i pictor de
icoane, fosta lui amant\, Margareta (zis\
Margo; oare filmul e o continuare la Margo-ul
lui Ioan C\rm\zan?!), care e cam curv\,
`[i arat\ s`nii la bar\ pentru a servi pe
urm\ de model pentru icoanele cu Maica
Domnului ale manelistului, o „pre[edint\“
(nu se [tie de care fel), o femeie t`n\r\
care moare de cancer dup\ ce a ctitorit
o biseric\, o p\pu[\reas\ care pl\te[te la
final pentru p\catele tuturor, de[i „practic“ e condamnat\ doar pentru escrocherie, un preot l\sat de nevast\ cu care
flirteaz\ marionetista, un patron de echip\ de fotbal (care are [apc\ parc\
pentru a sem\na cu George Copos [i care
n-are nici o leg\tur\ cu ac]iunea), un arbitru ([i el colateral), o reporteri]\ f`[nea]\ de televiziune care nici ea nu se
prea `n]elege ce hram poart\, [i al]ii.
Regula dup\ care apar `n cadru e
simpl\ [i am verificat-o de mai multe
ori: c`nd s`nt deja cel pu]in dou\ persoane, apar r`nd pe r`nd sau `mpreun\
[i celelalte, de[i n-au neap\rat treab\ pe
acolo. C\ veni vorba de hram, e [i mult\
metafizic\ [i mult\ religie „brut\“ `n film –
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FILM
Iulia BLAGA

» Filmul Cristinei Nichitu[,
primul din 1988 `ncoace,
vrea s\ fie o fresc\ a României de azi [i nu e dec`t
o mare ciorb\.
o slujb\ religioas\ de sfin]ire a unei biserici, aproape „`n timp real“, plus una
de `nmorm`ntare – ca r\zbunare c`t
pentru zece filme de sub dictatur\. La
slujba din debutul filmului, unde vin
toate personajele de te miri unde mai
`ncap, moare manelistul, [i doamna Roberta, poli]ista cu unghii ro[ii, `ncepe o
anchet\. La sf`r[itul acestei anchete, vinovat\ iese cea mai pu]in vinovat\. ~n]elege]i sensul acestei inechit\]i sociale?
A]i p\truns trimiterea pe care meseria
de marionetist\ a eroinei o face c\tre
România manelist\ de azi, denudat\ de
metafizic\, dar [i spre o posibil\ profesiune de credin]\ a cineastei?
Filmul e de ne`n]eles [i pentru c\ sonorul e f\cut la postsincron [i e f\cut
prost. Uneori ai surpriza s\ vezi c\ actori cu gura `nchis\ vorbesc totu[i, alteori `i vezi vorbind, dar nu se aud de
nic\ieri. Alteori se aud to]i deodat\. Sonorul e de a[a calitate, `nc`t am pierdut
multe replici importante [i pline de sens,
`n care se vorbea despre Dumnezeu [i
despre via]\. „Nimic nu e adev\rat, totul
e posibil“ e fraza care recomand\ filmul,
pe afi[. Dup\ cum se vede, e posibil.
Mi-e jen\ s\ m\ g`ndesc cum d\ decanul
Cristina Nichitu[ ochii cu studen]ii ei
de la UNATC.

~nainte s\ `mplineasc\ 18 ani, Tori
Amos era comparat\ cu Kate Bush.
Se spune c\ Amos nu a ascultat-o
pe interpreta britanic\, a c\rei voce
era celebr\ pentru faptul c\ putea
s\ acopere patru octave, dec`t foarte
t`rziu, dup\ ce ap\ruser\ primele p\reri legate de asem\narea dintre ele.
Chiar dac\ era cunoscut\ pentru
apari]iile pe scena muzical\ din Baltimore, Maryland [i Washington,
Tori Amos a fost mai `nt`i actri]\. La
21 de ani s-a mutat `n Los Angeles,
unde se pare c\ a c`[tigat un rol
pentru o reclam\ la fulgi de cereale,
rol pentru care candidase al\turi de
o t`n\r\ necunoscut\ pe atunci, Sarah Jessica Parker.
Debutul ei ca muzician este legat
de trupa Y Kant Tori Read, un e[ec
din punct de vedere comercial.
Ast\zi, faptul c\ tirajul albumului Y
Kant Tori Read din 1988 a fost blocat la o cifr\ minim\ pentru a reduce pierderile a transformat edi]ia
original\ `ntr-un obiect pentru care
colec]ionarii s`nt dispu[i s\ pl\teasc\
sume destul de mari.
De[i produc\torii considerau c\
talentul lui Tori ar putea s\ se dezvolte, aceea[i cas\ de discuri care `i
cerea materiale noi respingea
propunerile ei. Piesele acompaniate de pian pe care artista se `nc\p\]`na s\ le
scrie erau catalogate ca
prea cumin]i pentru
`nceputul anilor ’90,
c`nd legea comer]ului
muzical era f\cut\ de
revela]iile genurilor
grunge, rap, hip-hop
sau dance.
Din momentul
c`nd a `nceput s\
introduc\ `n piesele pe care
le-a compus
elemente biografice [i a ales
s\ c`nte despre
religiozitatea
p\rin]ilor, primele experien]e sexuale
sau deja celebrul viol care a
traumatizat-o
`n primii ani petrecu]i `n Los Angeles, Tori Amos a
prezentat interes
pentru produc\torii
care, p`n\ atunci, o refuzau. Strategia de lansare a profitat de interesul pe care pia]a
britanic\ `l ar\ta
pentru muzicieni ce

stau deoparte de curentele `n vog\.
A[a se face c\ `n primele luni ale anului 1991, Amos a c`ntat `n baruri
din Londra [i `n concerte cu un public restr`ns, la care erau invita]i jurnali[ti ce au f\cut cunoscut destul
de repede numele tinerei interprete.
C`nd a lansat primul album personal, Little Earthquakes (1992),
v`nz\rile `n toat\ lumea au trecut de
dou\ milioane de exemplare.
~n luna septembrie a acestui an,
Tori Amos a scos pe pia]\ o colec]ie
de cinci discuri, A Piano: The Collection, pe care a str`ns `nregistr\ri
rare [i piese mai vechi ce nu fuseser\ lansate p`n\ acum.
Amos a povestit c\ unele piese la
care renun]ase `n momentul scrierii
nu au avut nevoie, acum, dup\ 5 sau
10 ani, dec`t de c`teva elemente foarte simple pentru a fi destul de puternice pe disc. De pe materialele lansate acum o lun\ [i jum\tate nu lipsesc piesele celebre semnate de Tori
Amos de-a lungul carierei, dar, de
cele mai multe ori, este vorba despre variante remixate.
„Am `n]eles destul de devreme ce
se `nt`mpl\ atunci c`nd faci lucruri
`mpotriva a ceea ce
e[ti, de fapt. Trebuie s\ po]i s\
te ui]i `n oglind\ spun`nd: fac
schimb\ri
pe care
s`nt `n stare s\ le suport“, declara Tori
Amos.
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Scorpinorogul (II)
Pentru curio[ii care chiar vor s\ afle
ce c\uta beizadeaua Dimitrie Cantemir la Timi[oara `n 1697 [i ce
fapt\ ru[inoas\ (dar s\n\toas\)
f\cu atunci, la 24 de ani, ca s\-[i
salveze pielea, iat\ crâmpeiul din
Istoria imperiului ottomanu `n care-i povestit\ isprava. Cine [tie
cum ar suna `ntâmplarea `ntr-o
traducere m\iestrit\ din latin\.
N-am avut la `ndemân\ decât traduc]iunea italienizant\ a dr. Iosif
Hodo[, din 1878, pe care-am bibilit-o pu]in ortografic ca s\ pute]i `n]elege despre ce-i vorba. E
a[adar vara fierbinte a lui 1697,
când turc\limea din cetatea Timi[oarei se d\ de ceasul mor]ii s\
biruie atacurilor cre[tine, foamei
[i setei, `n timp ce `nsu[i Mustafa
al II-lea, deghizat `n spahiu, st\
pitulat `ntre ziduri. Viitorul vod\
al Moldovei `l `nso]e[te pe sultan
`n campania urmarita de grosnica
fatalitate. Iat\ ce avea el s\ scrie
peste ani, refugiat la curtea ]arului Rusiei:
„De câte ori `mi aduc aminte
de confusiunea deplorabil\ de atunci, `ntotdeauna m\ cuprinde o
secret\ oroare. Nu era omul `n securitate nic\ieri: amicul, ca [i inamicul era asemenea suspect; desordinea era universal\ [i neimaginabil\. [...] Trupele care sc\paser\ r\t\ceau `ncoace [i-ncolo f\r\
comandant, f\r\ conduc\tori, f\r\
disciplin\. C\l\uzul lor era foamea;
[i ce vedeau, tot pr\dau. Seceta
extraordinar\ din acel an secase
toate apele. Caii muritori de sete
erau redu[i a suge mocirle puturoase. {i dac\ cineva, pe `ntâmplate, da de vreun pic de ap\ st\t\toare, trebuia ca mai `ntâi s\
omoare sau s\ vulnereze pe mul]i
al]ii `nainte de a-[i putea m\car
uda buzele, departe de a-[i putea
stâmp\ra setea. Dup\ ce am sc\pat [i io cum am putut, m-am dus
cu celelalte trupe la Timi[oara [i
mi-am pus cortul cu tot bagajul
`ntr-o vie. Din `ntâmplare am dat
aici de un pu] acoperit cu p\mânt.

Mi-am mutat cortul asupra pu]ului,
l-am cur\]at [i astfel am avut ap\
proasp\t\ [i curat\ pentru mine, pentru oamenii mei [i pentru caii mei.
~ntr-o diminea]\, pe când se
rev\rsa de ziu\, am trimis prin
servitor un ol de ap\ la buc\tarul
meu. Pe drum, `l vede un soldat,
`i ia olul [i bea apa. Apoi `l amenin]\ cu moartea dac\ nu `i va
spune de unde are apa aceea [i-i
puse sabia `n piept. Bietul b\iat,
tremurând de fric\, spune soldatului c\ eu am un pu] sub cort.
Soldatul `ndat\ fuge la camarazii
s\i [i le spune ceea ce auzise. La
moment pleac\ cu to]ii, ]inând
`ntr-o mân\ sabia goal\ [i `ntr-alta
vasul [i `ntrebând `n toate p\r]ile
c\ unde este cortul meu. Eu am
v\zut numaidecât c\ nu este nici
un mijloc de a mai ascunde lucrul; mi-am mutat cortul [i am
l\sat pu]ul liber. Pentru a m\ scuza,
le-am zis c\ a fost un om mort `n
pu] [i l-am ascuns pentru c\ m-am
temut c\ cineva ars de sete ar putea bea din el `nainte de a-l cur\]i
[i printr-aceasta poate s\-[i spurce
sufletul. Minciuna aceasta inocent\, dar necesar\ `n acele `mprejur\ri, m-a sc\pat de sabia acelor
barbari, ba `nc\ mi-au [i mul]umit
pentru serviciul bun ce l-am f\cut“.
Oare de ce amintirile `l chinuiesc
pe Inorogul cel neprih\nit? Care-i
problema, cât\ vreme tra[ii `n
piept s`nt afurisi]ii de turci, `n
fond ni[te barbari? {tie Dumitra[cu ce [tie: `n mijlocul barbarilor cu pricina el a stat puzderie
de ani, a tr\it chiar bine [i a `nv\]at multe. ~ntrebarea e alta: ce
caut\ episodul cu pu]ul `n rubricu]a care-a ajuns, teleap-teleap,
taman `n p. 14? Am spus de la-nceput c\ secretul ei e bucuria. A[a
c\, pe 26 oct., nimic nu m-a bucurat mai mult decât s\-i aduc lui
Cantemir, de ziua lui [i fix `n nr.
100 al „Suplimentului“, un omag.
Fie [i a[a, cu o amintire scorpioneasc\.

Eram doar fericit\ a[a, cu [osetele mele albe ie[ind asimetric
dintr-o pereche de pantofiori ro[ii [i coroni]a din frunze de
stejar, prea mic\ pentru fruntea-mi cu breton.

Pove[tile bunicii albe
„Bunica nu st\tea departe. Feti]a avea de
str\b\tut dou\ str\zi
lungi, m\rginite cu case
frumoase [i un p\rcule]
cu c`teva b\nci vopsite
`n galben, a[ezate l`ng\
tufi[uri cu frunze mici,
lucioase.
Feti]a se ducea bucuroas\ la bunica. Bunica `i spunea pove[ti (...), `i d\dea pl\cinte cu mere [i-i `mpletea fuste de l`n\
moale, pe care se `n[irau brazi mici, ascu]i]i [i parc\ nin[i.“
Bunica tace uneori, cu g`ndurile plecate departe, „ca ni[te r`ndunele str\vezii“, oft`nd c`nd [i c`nd. Alteori m`ng`ie
p\rul Feti]ei [i spune pove[ti cu glas
[optit, despre „Z`ne care trec dintr-o poveste `ntr-alta“, despre „Luna Vr\jitoare“
[i „}ic-]ic“, [oricarul n\scut `ntr-o l\di]\. Peste tot [i toate miroase cald a scor]i[oar\, amurgurile se topesc `n `nserare,
iar c`nd se sting, se `nchid pe r`nd `n
„Dulapul cu «A fost... »“.
Feti]a se mir\ de vr\bii [i de soare,
vorbe[te cu firul de iarb\ [i cu fluturele
alb, Vara se ascunde-n pepeni, iar MelcCodobelc pare-un nume de juc\rie.
„– A[adar, mai spuse odat\ Bunica...
~n `nc\perea mare, `ntunecoas\, f\r\
soare, erau multe lucruri vechi.
Din c`nd `n c`nd, cineva deschidea
u[a, f\cea lumin\ [i scotocea la `nt`mplare. Umbla prin cutii sau se oprea `n
dreptul vreunui raft. Alegea c`te o juc\rie – sau mai multe – [i, uneori, p\pu[i. U[a se deschidea din nou. {i din
nou se `nchidea.
Dincolo de u[\, p\pu[ile ie[eau din
amor]eal\. Dup\ un timp, erau aduse
`napoi. Cu p\rul smuls sau f\r\ ochi sau
[chioape.
Doar o p\pu[\ r\m`nea mereu `n
raft. N-avea nici p\rul inelat [i blond,
nici ochi de sticl\ albastr\. Nici gene de
m\tase, nici rochie ca de bal. Era o
p\pu[\ de c`rp\, f\cut\, parc\, de-un
copil s\rac...
Timpul trecea. Juc\riile, aproape
toate, `[i s\v`r[iser\ marea c\l\torie de
dincolo de u[\. P\pu[a cenu[ie tot
a[tepta s\-i vin\ r`ndul. {i iat\ c\ u[a se
deschise iar. O m`n\ cu pielea zb`rcit\
`ncepu s\ caute printre rafturi. Alegea

POVE{TI DE ADORMIT P|RIN}II
Diana SOARE

elefan]i [chiopi, vreun leu tare `mb\tr`nit, girafele f\r\ ureche, ma[inu]ele cu
arcul desf\cut, p\pu[ile ciunge sau f\r\
cap. Le arunca, pe r`nd, `ntr-un co[ mare,
de paie. Era ultima c\l\torie a juc\riilor.
~n dreptul p\pu[ii cenu[ii, m`na se
opri, [ov\itoare. P\pu[a se bo]ise de tot.
~n ceasurile lungi de a[teptare, praful se
a[ternuse peste ea, ca un fel de b\tr`ne]e. La drept vorbind, p\pu[a asta
nu avusese niciodat\ nici c`rlion]i de aur,
nici ochi de sticl\ albastr\...
M`na o smulse de pe raft [i o arunc\
`n co[. ~n c\dere, pentru prima oar\, p\pu[a scoase un geam\t.
Nimeni n-o auzi.
U[a se deschise. Lumina n\v\li.
{i-apoi se-nchise iar.
{i nimeni nu [tiu vreodat\ c\ p\pu[a
cenu[ie avea `n piept – `n loc de inim\ –
o cutiu]\ cu muzic\... „

Dulapul cu „A fost... “
Aveam opt ani c`nd am primit Pove[tile
bunicii albe, iar numele Silviei Kerim
nu-mi spunea nimic pe atunci. Eram
doar fericit\ a[a, cu [osetele mele albe
ie[ind asimetric dintr-o pereche de pantofiori ro[ii [i coroni]a din frunze de ste-

jar, prea mic\ pentru fruntea-mi cu breton. Z`mbeam `n fotografie. „Premiul I
se acord\ elevei Soare Diana Bianca –
clasa I A. 16-VI-1991.“
Acas\ m\ a[tepta o bunic\ aidoma
celei din pove[ti, care nu-mi f\cea pl\cint\ cu mere, ci fursecuri pudrate. Iar
Feti]a puteam fi chiar eu... De fapt, cred
c\ toate feti]ele care au citit cartea s-au
crezut Feti]a, iar toate bunicile lor au
fost, pe r`nd, Bunica.
De atunci, au nins multe z\pezi, au
`nflorit zorelele pe garduri, s-au ofilit
[i-au `nflorit din nou, au fost mii de r\s\rituri [i tot pe-at`tea apusuri, au pl`ns
lacrimi, au r`s z`mbete [i s-au visat nenum\rate vise. Acum, toate stau cumin]i
`n dul\piorul nev\zut. „Pe c`t ]i-e de
mare inima, pe at`t de mare e [i dulapul.
{i cu c`t `mb\tr`ne[ti, agonise[ti mai
multe amintiri [i devii mai bogat. (... )
Are multe etajere pentru fel de fel de amintiri. Are [i o u[\ mare – ca s\ `ncap\
deodat\ mai multe. O u[\ pe care, cu litere str\vezii, scrie Dulapul cu «A fost... »“.
Acolo s-a ascuns bunica...
Silvia Kerim, Pove[tile bunicii albe ,
volum ilustrat de Constantin Baciu,
Editura Facla, Timi[oara, 1990.

VOI N-A}I ~NTREBAT f\r\ zah\r V| R|SPUNDE » Foarte schiery
Bobi
Adic\ foarte `nfrico[\tor, `n engleza mea de Dorohoi. Acesta
a fost sentimentul care m-a
`ncercat `n acele momente de
r\t\cire pe [oselele patriei. {i
aici nu m\ refer la eterna smiorc\ial\ a [oferilor
no[tri f\r\ testicule de pilot, care se
tot pl`ng de
gropi, de

parc\ le-ar face primarul noaptea, `nadins, cu h`rle]ul. Cu astea m-am obi[nuit `nc\ de pe
vremea c`nd aveam ma[in\ cu
suspensie. Frica mi s-a tras de
la latura subiectiv\ a urm\toarei chestii: frate, eu ca artist
am avantajul de a colinda mult
[i a savura frumuse]ile ]\rii, cu
brazi, cu schele de ]itei, cu
nori, cu c`ini [i vaci. Pun fundul `n ma[in\, iau [i fundul
so]iei, cu tot cu ce mai are ea,
[i pornim optimi[ti spre locul

urm\torului concert. ~nt`mplarea ne-a purtat spre
F\g\ra[. Scularea la cinci, cafeaua, pache]elul cu senvi[uri
[i d\-i bice!
T`rgu-Frumos, Roman,
Bac\u au trecut pe l`ng\ noi
f\r\ preten]ii de trafic intens.
Se ridica cea]a [i un soare labagiu de toamn\ se chinuia s\
m\ g`dile pu]in prin parbriz.
Urma inevitabil M\gura
Bac\ului spre One[ti (nu e cazul de poante nes\rate), pe
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care am abordat-o calm,
`ntruc`t serpentinele `mi fac
grea]\. Merg`nd `nceti[or, am
`nceput s\ dau aten]ie unor
panouri deloc publicitare, sau
care, ca s\ fiu ironic, f\ceau
publicitate la accidente auto.
Era un desen cu dou\
ma[ini care se izbeau violent
bot `n bot, de le zbura parbrizul [i se f\ceau acordeoane.
Mi-am f\cut cruci cu limba, lucru care s-a lovit vehement de
opozi]ia gumei de mestecat,

g`ndindu-m\ c\ exist\ [i bivoli
cu cabin\ care j\resc prin serpentinele astea ca Schumacher
[i care s-ar putea foarte frumos
`nfige `n mine. Sub desen scria
„URM|TORUL, V| ROG!“.
Adic\ autorit\]ile rutiere erau
[ugube]e [i aplicau psihologia
invers\ ca s\ te sperie [i s\
calci fr`na.
Aaaaa! Pe Pasul Oituz amenin]\rile erau [i mai vehemente, fiindc\ serpentinele
erau mai str`nse [i mai pericu-

loase. Statistici cu mor]i [i
r\ni]i, unde lista era de fiecare
dat\ deschis\ [i ner\bd\toare
s\ te primeasc\.
Pe cale de ra]ionament deductiv am concluzionat c\ amenin]\rile pe Transf\g\r\[an ar
trebui s\ fie ceva de genul „TE
RUG|M S| NU REDUCI VITEZA, BU{I-TE-AI ~N PRIMUL
BRAD {I ZBURA-I-AI CAPUL LU’
FIU-TU, CULEGE-}I-AI FAMILIA
~N PATRU SACI!“
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Inova]iile tehnologice au permis ca procesele specifice
produc]iei industriale s\ „migreze“ c\tre domeniul artei,
anul`ndu-i valoarea ritual\ sau de cult [i ad\ug`ndu-i o nou\
valoare, aceea de expunere, prezentare.
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Andy Warhol, The Kiss , pelicul\ 16mm, 1966

M\d\lina COCEA

Search and replace:
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Opera de art\ `n epoca
reproducerii mecanice
Odat\ cu apari]ia cinematografului la
sf`r[itul secolului al XIX-lea, situa]ia artelor vizuale a suferit schimb\ri fundamentale. ~n doar c`teva decenii, filmul a
devenit cel mai popular limbaj, datorit\
promov\rii acestuia la scar\ industrial\.
Motorul prolifer\rii cinematografului comercial a fost stabilit
la Hollywood, unde, `ncep`nd cu anii ’20 ai secolului trecut,
s-a profesionalizat industria de film. ~n toat\ lumea occidental\, `n doar dou\ decenii s-a creat o impresionant\ infrastructur\ de distribu]ie a filmelor, format\ din case de distribu]ie,
re]ele de s\li de cinema [i un sistem al reclamei `ntre]inut de
publica]ii specializate [i radiouri. Arti[tii vizuali au `n]eles importan]a acestui nou limbaj [i unii dintre ei l-au folosit `n filme
experimentale. Ulterior, dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial,
tehnologia ce a ajutat la apari]ia [i dezvoltarea televiziunii a
creat premisele artei video, n\scut\ ca o reac]ie fa]\ de monopolul acestui nou mediu de comunicare.

ARTE VIZUALE
Matei BEJENARU
Scriitorul [i filosoful german Walter Benjamin a analizat
schimb\rile prezentate mai sus `n eseul s\u Opera de art\ `n
epoca reproducerii mecanice (1936). El a identificat trei tipuri
de schimb\ri fundamentale specifice revolu]iei industriale: `n
modul economic de produc]ie, `n natura artei [i `n categoriile
de percep]ie. La baza societ\]ilor industriale din primele decenii ale secolului XX st\teau linia de asamblare [i produc]ia
de mas\. Inova]iile tehnologice au permis ca procesele specifice produc]iei industriale s\ „migreze“ c\tre domeniul artei,
anul`ndu-i valoarea ritual\ sau de cult [i ad\ug`ndu-i o nou\
valoare, aceea de expunere, prezentare.

Montajul are un poten]ial eliberator
Aceast\ transformare a privat lucrarea de art\ de ceea ce Benjamin numea „aur\“, adic\ acel atribut ce `i d\dea autenticitate [i care era o sum\ de factori ce ]inea de domeniul tradi]iei.
Unicitatea unei lucr\ri de art\ era dat\ de valoarea sa, de
„aur\“, care era descoperit\ de privitor prin contemplare ritualic\. Reproducerea mecanic\ nu poate, prin defini]ie, s\
p\streze unicitatea modelului, ea doar emancipeaz\ lucrarea
de art\ de dependen]a de ritual. Alterarea unei lucr\ri de art\
prin `nlocuirea aurei cu misticul coincide cu a treia schimbare
`n domeniul categoriilor de percep]ie.
Pentru Benjamin, `ntrebarea dac\ fotografia [i filmul s`nt
forme de art\ nu `[i are sensul, deoarece el pune `n prim-plan
faptul c\, sub influen]a modurilor de produc]ie [i a tehnologiei, arta [i-a modificat forma [i func]iile. ~n decursul marilor
perioade istorice, odat\ cu modul de existen]\, se modific\ [i
percep]ia lor senzorial\. Crea]ia artistic\ devine produc]ie artistic\. Montajul de film este elementul de limbaj care se potrive[te cel mai bine sensibilit\]ii [i percep]iei din epoca ma[inilor. Acest fapt este posibil prin extragerea, t\ierea unor materiale filmate dintr-un anumit context [i apoi recompunerea
lor `ntr-o nou\ realitate filmic\, lucru imposibil de realizat `n
procesul de contemplare a unei picturi clasice. Montajul are
un poten]ial eliberator, orient`nd interesul artistic c\tre arena
angajamentului politic. Pentru Walter Benjamin, montajul
devine principiul major al produc]iei artistice `n epoca tehnologic\ specific\ revolu]iei industriale interbelice.
Scrierile importante alei lui Walter Benjamin au fost publicate de c\tre Editura Idea din Cluj acum trei ani, `n volumul
Ilumin\ri.
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„S`nt Ahamad, jihadist amator [i kamikaze `n aspira]ie, iar acesta este
blogul meu. V\ invit s\ citi]i `n continuare c`t de r\i s`nt americanii [i
ce putem noi s\ facem ca s\-i distrugem. V\ doresc lectur\ pl\cut\.“
Chiar dac\ fraza de mai sus nu
apar]ine unui blog autentic, un ministru pe nume Donald Rumsfeld insist\ s\ cread\ c\ a g\sit vinova]ii
pentru `ntreaga situa]ie din Irak:
media, `n general, [i Internetul, `n
special. A[a c\ `n laboratoarele americane preg\titoare de bombe [i alte
lucruri care fac zgomot s-a pus la
cale un nou plan de ap\rare `mpotriva terori[tilor media: a[a-numitele
unit\]i de r\spuns rapid, care trebuie s\ reac]ioneze permanent la [tirile
negative din pres\. S\ le spunem,
pe scurt, bloggeri.
Conform BBC-ului, planul percepe
Internetul [i blogurile, ce au puterea
de a r\sp`ndi rapid informa]ie, ca
zone `n care se construiesc puncte
de presiune ale opiniei, care s`nt mai
departe reflectate `n mass-media.
„S`ntem angaja]i `n primul r\zboi
din istorie care se poart\ `ntr-o er\ a
emailurilor, blogurilor, telefoanelor
mobile, dispozitivelor Blackberry, mesageriei instante, camerelor digitale,
a unui Internet global f\r\ limite, a
camerelor video, posturilor de televiziune de [tiri, televiziunilor prin satelit. Nici un r\zboi nu s-a mai purtat `nainte `ntr-un asemenea mediu“, a declarat Rumsfeld.
Ministrul american al Ap\r\rii sus]inuse, [i anterior, c\ b\t\liile din
r\zboiul `mpotriva extremismului se
duc acum mai ales `n redac]ii: extremi[tii islami[ti s-au adaptat rapid

noii ere a Internetului, bombard`nd
Orientul mijlociu cu imagini care `i
pun `ntr-o lumin\ negativ\ pe americani, care, la r`ndul lor, au „otr\vit“ opinia public\ din State.
Potrivit speciali[tilor americani [i
europeni cita]i de BBC, „marketingul“
terorismului pe Internet s-a `mbun\t\]it spectaculos. Acesta este mediul
`n care se difuzeaz\ filme despre diverse distrugeri aduse armatei americane: cu o durat\ de aproximativ
5-8 minute (mai mult plictise[te), editate, bine filmate, `nso]ite de comentarii care `i laud\ pe cei ce au
condus atacul. Decapit\rile sau discursurile liderilor extremi[ti vin, mai
nou, cu subtitrare.
Numai bine de speriat un american modest, de]in\tor al unei slujbe
la benzin\ria din col] [i destul de atractiv pentru a mai recruta `nc\ un
aspirant spre cele 12 virgine.
Mijloacele de propagand\ jihadiste s-au dovedit deosebit de eficiente mai ales `n atragerea tinerilor,
prin intermediul Internetului. Ei s`nt
atra[i, printre altele, de videoclipuri
de muzic\ rap sau pop, jocuri online
`n care puncteaz\ gras simularea
atacurilor `mpotriva solda]ilor americani sau `n care atacurile cu bombe
asupra for]elor coali]iei s`nt aclamate
mai ceva ca golurile la Cupa Mondial\.
Solu]ia american\ este o ma[in\
de propagand\, eficient\ 24/24, care ofer\ r\spunsuri prompte `n fa]a
unor asemenea atacuri de imagine.
S\ ne lu\m cu to]ii popcornul s\ mai
citim un blog despre democratizarea Irakului.
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Luiza VASILIU

UBB e Femina?
Au zburat-o pe Madeleine Chapsal
din juriul Femina pentru c\ [i-ar fi
exprimat, `n Journal d’hier et d’au jourd’hui , p\reri mai pu]in simpatice `n leg\tur\ cu acordarea premiilor literare [i cu deliber\rile juriului
Femina. Régine Deforges, membr\
a aceluia[i juriu, a demisionat `n
semn de protest. Restul cucoanelor
s-au scandalizat. E totu[i ceva s\-]i
p\strezi principiile c`nd ai trecut
deja de 70 de ani, c`nd nimeni nu
mai a[teapt\ mare lucru de la tine.
Ca de obicei, `ncep cu ceva, vreau
s\ spun altceva, [i termin cu `nc-un
ceva. La Facultatea de Litere din
Cluj fierb un pic, un pic de tot,
apele. Dezbaterea a fost lansat\ `n
num\rul 3-6/2006 al „Echinoxului“
[i continuat\ la finalul lui octombrie cu o `nt`lnire (numit\ cvasi-patetic „Agonia Literelor“) `ntre studen]i [i profesori, `nt`lnire care-a
`ncercat s\ aduc\ `n discu]ie starea
UBB-ului (parantez\ de mirare: moderatorul serii ar fi trebuit s\ fie
C\t\lin {tef\nescu, realizatorul
emisiunii „Garantat 100%“, `n calitatea lui de jurnalist [i fost absolvent al facult\]ii at`t de men]ionate. Cu acest „`n calitate de“ pare s\
nu fi fost de acord Departamentul
de Imagine al UBB, care i-a interzis
lui {tef\nescu s\ modereze). Nu
[tiu exact ce s-a `nt`mplat acolo, cine
a s\rit la beregata cui, dar am
v\zut ce-a urmat: articole [i editoriale `n „Clujeanul“ despre problema nou ridicat\ [i nemai`nt`lnit\
(cum stau lucrurile la UBB), plus o
serie de comunicate de pres\ [i
drepturi la replic\. De-o parte, marea [i `nfrico[\toarea UBB, de cealalt\ – dou\ personaje care „nu au
nici performan]e profesionale sau
vreo contribu]ie la dezvoltarea facult\]ii care s\ justifice afirma]iile
pe care le-au difuzat de c`teva luni“
(din Precizarea Biroului de Pres\ al
UBB, 26 oct. 2006). Cornel V`lcu
(unul dintre pu]inii care s`nt `n stare s\ adune un amfiteatru plin de
studen]i, f\r\ s\ cear\ vreodat\ lista de prezen]e) [i Horea Poenar,
ambii coordonatori ai „Echinoxului“
[i cadre didactice la Litere, s`nt vinova]i c\ au `ndr\znit s\ pun\ ni[te
`ntreb\ri [i s\ propun\ solu]ii, neav`nd, m\-n]elege]i, nici un certificat pe care s\ scrie: „Am dob`ndit
dreptul s\-mi dau cu p\rerea despre UBB“. Timp `n care studen]ii,
despre a c\ror soart\ at`t se vorbe[te, dorm, citesc ce e pe list\ [i
iar dorm – lucru care e, cred eu,
cel mai alarmant.

Un moralist ironic, rafinat, ale c\rui pove[ti (cu sau f\r\ tu[e
autobiografice) radiografiaz\ istoria secolului XX, dramele
Spaniei postbelice, „m\runtele“ zbateri ale omului de
pretutindeni.

Re]eta fericirii
N\scut la Barcelona, profesorul de estetic\, poetul,
eseistul [i romancierul Félix de Azúa [i-a c`[tigat
gloria literar\ cu romanele Povestea unui idiot
spus\ de el `nsu[i sau con]inutul fericirii (1986) [i
Jurnalul unui om umilit (1987), pentru care a primit Premiul Herralde. Au urmat Prea multe
`ntreb\ri (1994) [i Momente decisive (2000).
Pu]ine lucruri se
» Sexul.
bucur\ de un prestigiu
at`t de universal [i de
indiscutabil, de c`nd, nu
cu mul]i ani `n urm\,
sexul s-a transformat
`ntr-un lucru. Eu am
avut norocul s\ tr\iesc
`n\l]area sexului bibelot, din cele mai `nsp\im`nt\toare pr\p\stii ale
r\ului. Un deceniu, un
trist deceniu, i-ar fi fost
suficient sexului, `nvinuit, mai `nt`i, c\ este
unul dintre motivele cele mai evidente de malforma]ie ale coloanei
vertebrale (prin f\r`mi]are), de mongoloism,
de catatonie, pentru a fi
ridicat la rangul de articol de menaj, al\turi de
detergent [i de dezinfectant. La clasele a[anumite de jos a devenit
Opiumul Poporului –
cum `n mod profetic a
intuit Baudelaire, `n
1865: „religia maselor
este fututul“.
Povestea unui idiot spus\ de el `nsu[i sau con]i nutul fericirii (Editura Polirom, 2006, traducere
din limba spaniol\ [i note de Ion Cre]u)

Ana-Maria Onisei
Continu\ colabor\rile regulate cu prestigiosul „El País“. Un analitic prin defini]ie, scriitorul catalan nu trebuie privit doar ca o voce popular\ [i acid\ a
societ\]ii spaniole (s`nt celebre numeroasele interviuri pe care le-a acordat
de-a lungul anilor). Ci [i ca un moralist
ironic, rafinat, ale c\rui pove[ti (cu sau
f\r\ tu[e autobiografice) radiografiaz\
istoria secolului XX, dramele Spaniei
postbelice, „m\runtele“ zbateri ale omului de pretutindeni.
Dup\ debutul cu un ciclu de poezii
publicat `n antologia Nueve novísimos
poetas espa oles (editat\ de Josep
María Castellet), Félix de Azúa public\
romanul Povestea unui idiot spus\ de
el `nsu[i sau con]inutul fericirii, un „re]etar“ literar f\r\ egal despre c\ut\rile
de sine, `ntr-un timp al confuziei individuale, politice [i sociale. Pe scurt, la
propriu, c\ci romanul are doar 162 de
pagini, Azúa gone[te dup\ elixirul fericirii universale, demont`nd de fapt,
concis, precis [i nevrotic toate c\ile care
ar putea `nsemna o g\selni]\. Teoria
r\sturn\rii, `mp\nat\ cu evenimente
biografice (de la copil\rie, la primele
experien]e sexuale, descoperirile adolescentine [i, mai t`rziu, evenimentele
seci, profesionale) e ironic-trist\ [i tocmai de aceea savuroas\ `n realismul ei.
Doar, vorba autorului, „printr-o glum\
a destinului, orice final se aseam\n\ extraordinar cu `nceputul“. Procesul c\ut\rii, al luptei duce la ruin\ fizic\ [i
psihic\, `ntr-un teren minat, pe care

fiecare angoas\ a min]ii omene[ti devine o... „surpriz\“.

Cititorului
i se dau perspective
M\estria cu care scriitorul catalan se
strecoar\ – afi[`nd un z`mbet distant –
printre cele mai grave e[ecuri, fapte ireparabile din trecut sau concluzii tragice `n fa]a sor]ii, dublate de o atitudine
voit nep\s\toare, face din personajul
romanului un [mechera[ teribil de inteligent, dar imposibil de recuperat.
Frazele scurte – doldora `ns\ de motiva]ii psihologice ascunse – spun parcursul unei vie]i buimace, `n care nu-

Nu m-a]i prins, vr\jitorilor!
Am trecut `n luna noiembrie, nu-i a[a?
Ha-ha-ha [i hi-hi-hi!
Mam\, ce-mi vine s\ r`d!
Ce m\ bucur! Pot s\ trag
un chiot?! Am t\cut eu
chitic p`n\ acum, dar, `n
sf`r[it – sper s\ nu zic
`ntr-un ceas r\u [i s\ mai
am cine [tie ce surprize –,
pot s\ urlu din to]i pl\m`nii: „Am sc\pat!“. M-a]i
sc\pat!, mai bine zis.
S\ tr\i]i, am `n]eles! Dar
`mi permite]i s\ m\ bucur
ca un copil?! S\ v\ spun
s`c-s`c!? A[a-i c\ v\ oftica]i,
c\ m\ `njura]i `n g`nd?
A[a-i c\ s-a pierdut ceva

din rostul vostru pe lume
c`nd nu mai dispune]i la
discre]ie de via]a unui individ? A[a-i c\ s`nte]i un pic
deruta]i, neputincio[i, acum
c\ nu mai ave]i cum s\ pune]i `n func]iune acel groaznic me[te[ug de t`mpire `n
care era]i specializa]i? A[a-i
c\ v\ g`ndi]i `n sinea voastr\: „B\i, ce i-am fi f\cut
noi unuia ca \sta!“?
Mam\, cum m-a]i mai fi
`nv\]at voi s\ fiu b\rbat,
cum mi-a]i mai fi predat
lec]ii de umilin]\ gratuit\!
Cu c`t\ satisfac]ie m-a]i fi
tuns voi! Cu c`t\ bucurie
mi-a]i fi servit `nv\]\turi
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patriotice, d`ndu-mi bocanci cu dou\ numere mai
mari [i o uniform\ rupt\ `n
fund pe care s-o men]in
impecabil\! Cu c`t\ pl\cere
m-a]i fi obligat s\ sp\l bude, s\ cur\] cartofi, s\ m\
t`r\sc prin noroaie, cu masca de gaze pe fa]\, p`n\
mi-ar fi dat s`ngele pe nas!
Cu c`t\ m`ndrie mi-a]i fi
servit zoaie `n loc de m`ncare [i m-a]i fi convins
s\-mi netezesc a[ternuturile de pe Patul lui Procust!
Cu c`t\ dib\cie mi-a]i fi scos
voi „aerele“ din cap, dac\
se poate, laolalt\ cu creierii!

mai Dumnezeu [tie de ce trebuie s\
avem senza]ia permanent\ c\ ni s-a dat
dreptul s\ facem alegeri. Sau s\ pornim
c\ut\ri. Aparent nevinovat, eroul nu-[i
asum\ nici o f\r`m\ din g\l\gia care-i
`nconjoar\ spiritul, de[i se sprijin\ mereu pe trimiteri livre[ti ori culturale cu
mesaj. Surpriz\, renegare, moarte, re`nviere [i iar moarte, `n drumul spre
(non)fericire, cititorului i se dau perspective precum fic]iunea de fericire, uitarea de [i pentru sine, pl\cerea con[tient\ sau lumea invizibil\, f\r\ s\ i se
bage pe g`t certitudini. Iar lan]ul `ntreb\rilor deschise se rotunje[te odat\
cu remarca (ea `ns\[i deloc definitiv\)
c\ trebuie s\ fie atent la ce se g\se[te, [i
nu la ce se caut\.

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
Florin L|Z|RESCU
{i [ti]i ce-i cu adev\rat
comic? Eu n-am f\cut nimic ca s\ scap. Nici m\car
platfus. Nu-s cr\c\nat,
n-am arteroscleroz\, stau
bine cu inima, nu-s orb [i
nici m\car martor al lui Iehova. N-am pretins c\-s
depresiv, c\ citesc, insistent, doar Kafka [i Bacovia
(cum v-a p\c\lit un prieten
de-al meu). N-am adus adeverin]e false, nu v-am dat
„dreptul“. Pur [i simplu,
m-a]i sc\pat din vedere.
A[a c\, dragi grada]i,
drag\ Armat\, v\ doresc s\

v\ bucura]i `n lini[te [i pace
de `ncrederea poporului
român (c\ruia, `n treac\t
fie spus, n-ar strica s\-i
oferi]i o statistic\ a cazurilor de sinucidere `n timpul
stagiului militar, m\car
dup\ Revolu]ie). ~n rest,
ave]i grij\ de MIG-urile
voastre, veghea]i-v\ flota,
schimba]i c`t vre]i TAB-uri
contra anvelope! Fi]i Vulturi, fi]i Lupi, fi]i bravi!
C`t despre mine [i al]ii
asemenea, s\ v\ pune]i arcanul `n cui!
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