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Secretarul de stat al Ministerului luxemburghez de Cultur\, Educa]ie [i
Cercetare: „Sibiul e un exemplu foarte bun de diversitate cultural\“.
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Baronul Brukenthal
s-a `ntors `n Europa
„M\ deranjeaz\
c`nd nu am cu cine
s\ m\ bat“
Interviu cu Vava {tef\nescu,
director artistic al Centrului
Na]ional al Dansului Bucure[ti
„Faptul c\ s-a `nfiin]at Centrul Na]ional al
Dansului a fost un act de normalitate, dar
nu e de ajuns. Nu se poate pune `n c`rca
Centrului tot ce nu s-a f\cut p`n\ acum,
tot ce e nevoie s\ se fac\ (... ). Nu se pot
duce toate astea de c\tre un singur organism, cu doi sau cu zece oameni `n componen]\.“
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La teatru
ca la e[afod
Citi]i o cronic\ a spectacolului Purificare
de Sarah Kane, `n regia lui Andrei {erban.
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Chiar dac\ nu am fi aderat la 1 ianuarie, Sibiul ar fi
fost oricum integrat `n Uniunea European\. {i aceasta
pentru c\ Luxemburgul a dorit neap\rat s\ ia fostul
Hermannstadt medieval drept partener `n proiectul
capitalei culturale. Ora[ul care se m`ndrea cu propria
libr\rie `n 1557 [i care a fost timp de un secol capitala Transilvaniei, a g\zduit la `nceputul acestui an festivit\]ile de deschidere a programului „Sibiu – Capital\ Cultural\ European\ `n 2007“. Miz`nd pe „Normalitate“ (sloganul campaniei publicitare), Sibiul va
`ncerca pe parcursul unui an s\ racordeze România

din punct de vedere cultural la circuitul european. ~n
mod firesc, politicienii no[tri au fost prezen]i, amintind [i de miza politic\ a evenimentului. Dac\ `nt`rzierile repetate `n preg\tirea ora[ului pentru marele
eveniment au fost dep\[ite vom afla, cu siguran]\, `n
lunile urm\toare.
„Suplimentul de cultur\“ v\ prezint\ o cronic\ a
celor `nt`mplate pe 31 decembrie 2006, 1 [i 2 ianuarie 2007 la Sibiu.
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EXPLICA}II
DE DIRECTOR

Noul director general al CNC, Eugen {erb\nescu, crede c\
rezultatele recentei sesiuni de concurs s`nt „echilibrate“, fiind
vorba de „filme de epoc\, filme de actualitate, comedii, filme de
ac]iune, politice“, realizate de „autori din toate genera]iile“.

Meritul lui B\sescu

EDITORIAL

Trei
George Onofrei
» Unele media române[ti au reu[it
s\ fac\ din integrare o nou\ colectivizare. De exemplu, zelul cu care
crainicii radioului de stat au propov\duit al\turarea „na]iunii noastre“ `n „marea familie european\“
a fost cel obi[nuit. Aproape toate
jurnalele de [tiri din 1 [i 2 ianuarie
s-au referit la aderare, poate numai
rubricile meteo f\c`nd excep]ie.
~nc\ mari [i pe alocuri tri[ti mae[tri
ai propagandei, angaja]ii radioului
de stat au relatat „momentul 1 ianuarie 2007“ aidoma vizitelor de
lucru ale lui Adrian N\stase [i, evident, ale pre[edintelui director general (pe atunci) al SRR, Drago[
{euleanu. „La mul]i ani, România!
La mul]i ani, Europa!“, rosteau `n
cor realizatorii de programe. Am
aflat despre satele racordate
mul]umit\ Europei la ]eava de ap\
curent\ sau la Internet. Adev\rul e
c\-i nevoie de mult\ voin]\ european\ ca s\ ne scoat\ zonele rurale
din Evul Mediu. Totu[i, `n radiojurnalul de 13 s-a strecurat [i firescul:
o domni[oar\ a explicat de ce a
trecut pe 1 grani]a ungar\: „Mergem ca s\ bea [i b\ie]ii o bere!“.
» Adrian Iorgulescu [i-a g\sit
voca]ia: organizator de revelioane.
L-am urm\rit la DDTV pe 31 decembrie, explic`nd cu lux de
am\nunte, `n cadrul conferin]ei de
pres\ organizate la Ministerul Culturii, cum va dansa premierul cu
oficialit\]ile europene Hora
Integr\rii `n fa]a Guvernului. Eh,
n-a fost s\ fie, c-a jucat-o mai cu
foc B\sescu la Universitate. Vanghelie manageriaz\ mai bine petreceri de Anul Nou: lui nu i-a fugit
de la Romexpo nici un invitat, ce
s\ mai vorbim de petrec\re]i.
» Revela]ia revelioanelor europene
organizate `n ora[ele României a
constituit-o nu Sibiul, ci Gala]iul!
Acolo unde, pe falez\, a c`ntat forma]ia Kaoma, autoarea celebrului
hit decembrist Lambada . Adic\ melodia care a `nnebunit România `n
prag de ’90 [i care a precedat succesul Sclavei Isaura.

EDITAT ~N URSS
N\scut `n URSS, volumul de debut al
lui Vasile Ernu, publicat anul trecut
la Polirom, va fi tradus `n prim\var\
la Moscova, de Editura Ad Marginem,
care l-a publicat [i pe Vladimir Sorokin. Despre N\scut `n URSS, directorul editurii ruse, Alexandr Ivanov, a spus c\ „e o carte excelent\ despre comunism, despre acea epoc\
nebun\ [i fals\“. Vestea c\ volumul va
ap\rea tradus `n rus\ a dat-o chiar
Ernu `n emisiunea „Suplimentul de
cultur\“ din 6 octombrie 2006. Pute]i asculta pe Podcastul revistei (http://
www.polirom.ro/podcast) un amplu
interviu cu autorul.

Traian B\sescu [i-a pus la rever integra rea. Cu at`ta patim\, `nc`t discursul lui
aproape ne-a f\cut s-o rat\m. S\ rat\m
adic\ momentul simbolic al num\r\torii inverse, c\ci, prins de patima politicianist\ a vorbelor frumoase adresate
mul]imii, pre[edintele a fost mai pu]in
atent la ceas. Apoi, televiziunile [i-au
f\cut din plin datoria. Orice [tire despre noi, europenii, a `nceput cu B\sescu.
Pe la mijlocul [tirilor au reap\rut fragmente din discursurile lui B\sescu. {i
[tirile finale, fire[te, mizau pe apoteoza
discursului b\sescian.
~n ecua]ia real\ a integr\rii `ns\, de
fapt, Traian B\sescu nu prea exist\. Lui
i s-a oferit `ntr-adev\r [ansa s\ fie pre[edintele României `n acest moment,
a[a cum singur a spus `ntr-un acces de
„sinceritate“ care i-a mai adus o suit\
de poten]iale voturi. ~n aceast\ ecua]ie,
oric`t ne-ar pl\cea nou\, românilor, s\
ne-mb\t\m cu ap\ rece, nici m\car noi
nu prea exist\m. Important\ a fost voin]a europenilor, angaja]i `ntr-un proces istoric de-a lungul c\ruia, iat\, s`nt
nevoi]i s\ adauge [i condimente precum România [i Bulgaria. Condimente
cu un `nalt grad de risc: ele pot `mbun\t\]i gustul, dar pot, la fel de bine,
s\-l [i strice complet.
România „european\“ `[i `ncepe noua carier\ entuziast\ [i n\uc\, bucur`ndu-se, dar ne[tiind prea bine ce trebuie s\ fac\. T`njind la bucatele alese
`ntinse pe mas\, dar ne[tiind cum s\

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
Lucian Dan TEODOROVICI
foloseasc\ `nc\ tac`murile ciudate puse
al\turi de farfurii. Deocamdat\ e `ns\
doar vremea sim]urilor, nu a ra]iunii: a
mirosului, a v\zului, a gustului, a auzului, a pip\itului. Odat\ sim]urile bucurate, va veni vremea t`nguielilor.
C\ci t`nguiala f\r\ m\sur\ e o chestie la
fel de balcanic\ precum entuziasmul
netemperat.
Vorbesc despre t`nguieli pentru c\,
la c`teva zile dup\ Revelion, am `nc\
imaginea unui B\sescu victorios [i degrab\ culeg\tor de merite. Dar `n mintea mea se `ncrope[te deja imaginea
opus\, a unui pre[edinte care, dup\ ce
„n-a precupe]it nici un efort“ pentru a
confisca integrarea, se va gr\bi s-o cedeze guvernului, `n primele momente
c`nd costurile ei `l vor face pe cet\]ean

» Am reu[it un 2006 ca-

re, din punctul de vedere al reu[itelor economice, a fost probabil
cel mai bun din `ntreaga istorie a României.

s\ ridice spr`ncenele. ~ns\ ne-am obi[nuit deja cu asta.
Cert e c\, `n drumul spre Europa,
un ]el al naibii de constr`ng\tor pentru
oamenii din fruntea ]\rii, am reu[it un
2006 care, din punctul de vedere al reu[itelor economice, a fost probabil cel
mai bun din `ntreaga istorie a României. Acum, odat\ `ncheiat acest drum
(`ncheiat la nivel pur formal, desigur,
dar asta `nseamn\ enorm), parc\ auzim
un suspin de u[urare prin cabinete. Un
suspin care poate fi semnul unui pericol major.
Vorbind despre costurile integr\rii,
nu trebuie s\ ne concentr\m numai asupra „`nsp\im`nt\toarelor“ taxe [i impozite care ne vin dinspre Bruxelles. ~n
fapt, ele respect\ o oarecare lege a compensa]iei [i, `n timp ce unele se vor
scumpi, altele se vor ieftini, `n timp ce
unele taxe vor cre[te, altele vor sc\dea.
Nu de-acolo vine marele pericol. Ci din
interior. Dinspre acel suspin de u[urare
pomenit mai sus. Pentru c\ el se poate
constitui `n semnalul c\ jocurile pot
`ncepe. C\ tot ce n-am avut voie s\ facem `n ultimii doi ani e permis de-acum.

Dup\ un 2006 controlat foarte bine
de guvern, jocurile politicianiste ne pot
bloca `n c\utarea zgomotoas\ a alegerilor anticipate, a unui nou prim-ministru,
a unor alte alian]e [i prietenii politice
de conjunctur\. Toate acestea pot conduce la o uria[\ dezam\gire, c\ci ele
presupun un control mai pu]in strict
asupra economiei, presupun o aten]ie
sc\zut\ asupra lucrurilor pe care trebuie
s\ le facem, pentru a ne fi bine. Nu
alarmele interesate ale euroscepticilor
d`mbovi]eni trebuie s\ ne sperie, c\ci
prin [ocul european au mai trecut [i
al]ii – [i `nc\ bine. Ci tocmai ce se ascunde `n spatele acestor alarme. Aici,
l`ng\ noi, `ntr-un loc al UE `n care politicienii `nc\ nu ne-au convins c\ putem s\ le acord\m `ncrederea noastr\
deplin\. Dimpotriv\.
Anul 2007 este, astfel, mai important dec`t to]i ceilal]i ani de a[teptare la
un loc. Faptul c\ ne-am urcat sacii `n
c\ru]\ e aproape nul dac\ nu facem `n
a[a fel `nc`t s\ ducem sacii \[tia acas\ [i
s\-i v`r`m `n pod. Traian B\sescu s-a
trezit pre[edinte al României `n momentul punerii sacilor `n c\ru]\ [i n-a
avut prea mare merit `n asta. De-acum
`ns\, dac\ se va ab]ine s\ pun\ piedici
cailor, dac\ va l\sa c\ru]a s\ mearg\ pe
drumul ei, abia atunci va avea un merit. Un merit pe care [i-l va putea prinde la rever la Revelionul din 2008.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|: ROMANUL, RUBRICA, ACUM {I FILMUL
„N\dejdea e speran]a omului“ este motto-ul preferat al colegului
nostru, Lucian Dan Teodorovici. Pe 22 decembrie, acesta a aflat c\
este unul dintre c`[tig\torii celei mai recente sesiuni de finan]are organizate de Centrul Na]ional al Cinematografiei (CNC), cu trei scenarii – unul de lungmetraj: Circul nostru v\ prezint\: (de asemenea,
titlul romanului publicat de autor `n 2002 [i titlul rubricii sale din
„Suplimentul de cultur\“) [i dou\ scurtmetraje: O zi bun\ [i Bomboane de ciocolat\. Scenariul filmului Circul nostru v\ prezint\: a
ob]inut a doua not\ – 9,12. Regizorul acestei produc]ii va fi Marius
Theodor Barna. Lucian Dan Teodorovici este unul dintre ini]iatorii
colec]iei „Ego. Proz\“ de la Polirom (al c\rei coordonator este `n prezent), co-scenarist `mpreun\ cu Florin L\z\rescu la serialul Animat
Planet Show difuzat de Antena 1 [i senior editor al „Suplimentului
de cultur\“.
Pute]i asculta pe Podcastul revistei (http://www.polirom.ro/podcast) un interviu cu autorul din emisiunea „Suplimentul de cultur\“
difuzat\ pe 22 decembrie 2006.

NOMINALIZAREA S|PT|M~NII

Concursul CNC, contestat de Radu Jude
Casa de produc]ie „Hi Film“ contest\ oficial jurizarea proiectului Principii de via]\, lungmetrajul de debut al regizorului Radu Jude, care a fost respins la concursul Centrului
Na]ional al Cinematografiei (CNC). „Cel mai nepl\cut este
cazul lungmetrajului lui Radu Jude, nu numai pentru c\ un
t`n\r cineast care se dovede[te urm\torul venit `n acest
«nou val» al cinematografiei române[ti nu este `ncurajat la
el acas\, ci [i pentru c\ proiectul este unul foarte bun“, a declarat Ada Solomon, directorul „Hi Film Productions“. Principii de via]\ ob]inuse, `n prealabil, granturi de la „The
Balkan Fund“ (Salonic) [i „The Hubert Bals Fund“ (Rotterdam). Ministrul Culturii [i Cultelor trebuie s\ numeasc\
prin ordin o comisie de solu]ionare a contesta]iilor, format\
din cinci membri. Ace[tia au la dispozi]ie 30 de zile pentru
a solu]iona contesta]iile.

SUPLIMENTUL LUI JUP

Pianista de origine român\ Luiza Borac a fost nominalizat\ `ntr-una dintre cele mai prestigioase competi]ii dedicate `nregistr\rilor de muzic\ clasic\ din Marea Britanie: „BBC
Music Magazine Awards“, edi]ia 2007. Juriul publica]iei a selectat 18 materiale discografice din circa 1500 pentru [ase sec]iuni. Cititorii s`nt invita]i s\ voteze la adresa
http://www.bbcmusicmagazine.com/awards. Anul trecut s-au `nregistrat peste 18.000
de op]iuni. Luiza Borac a fost nominalizat\ pentru setul de dou\ CD-uri SuperAudio de la compania Avie Records.
Despre CD set, dar [i cariera Luizei Borac a scris `n „Suplimentul de cultur\“ autorul „Scrisorilor pentru melomani“, Victor Eskenasy, `n num\rul
din 18 februarie 2006: „Este al doilea volum Enescu al Luizei Borac la Avie
Records. Noul set include pe un prim disc Preludiu [i fug\ `n do major
(1903), Nocturna `n re diez major (1907), Scherzo (1896) [i Piesa pe numele Fauré (1922). Cel de-al doilea disc este consacrat Sonatelor de
pian, cea dint`i [i a treia, cum se [tie ([i se spune pentru necunosc\tori [i pe coperta discului), cea de-a doua nefiind a[ternut\ pe
h`rtie, Enescu repet`nd adesea c\ ea exista `ns\ `n mintea lui“.
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Sibiul, integrat cultural
`n frunte cu politicienii
România a intrat `n Europa cu Sibiul. {i aceasta
mai ales cu ajutorul Luxemburgului, care a luat
fostul Hermannstadt medieval drept partener `n
proiectul capitalei culturale europene. Chiar
dac\ nu am fi aderat la 1
ianuarie, Sibiul ar fi fost
oricum integrat. Ora[ul a
g\zduit oficialit\]i, invita]i din toate col]urile
Europei [i pe acela[i
pre[edinte juc\tor, flancat de primul-ministru
(sobru) [i acompaniat de
aproximativ 50.000 de
cona]ionali veni]i pentru
concerte, vernisaje, inaugur\ri [i chiar artificii.
~nceputul a fost f\cut,
urmeaz\ s\ ne convingem acum de calitatea
programelor culturale.
P`n\ la cap\t.
Ana-Maria Onisei, Sibiu
Ora[ul Sibiu, care „va fi cartea de vizit\
a României `n Europa pentru un an de
zile“ ( apud Traian B\sescu), pare s\ se
fi descurcat onorabil `n noua postur\.
Publi cul a avut parte de concerte East
17, Phoenix sau Chris Norman (de la
Smokie), de inaugurarea noului sediu al
Bibliotecii Astra, un spectacol de muzic\, lumini [i pirotehnie semnat Groupe
F. Oficialit\]ile au participat la un concert de org\ la Biserica Evanghelic\ [i la
concertul extraordinar al Filarmonicii
Na]iunilor. Pentru „alternativi“ a fost
preg\tit vernisajul expozi]iei „Salve fiat
romuli nepos“ a artistului plastic Dumitru Gorzo. Astfel c\ Sibiul a f\cut, `n
opinia celor mai mul]i, impresia unui
ora[ civilizat [i a avut evenimente pentru toate gusturile. ~ntreaga s\rb\toare a
fost garnisit\ cu artificii [i comete de foc
(`n num\r de 2.400), „cea mai frumoas\
explozie de jocuri de lumini care a avut
loc `n România vreodat\“, `n opinia ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu.
Discursurile oficialilor, rostite pe 1 ianuarie `ncep`nd cu ora 23, `n Pia]a Mare,
n-au sc\pat din vedere poten]ialul electorat. Klaus Johannis, primarul ora[ului,
le-a mul]umit cu fiecare ocazie sibienilor, care au contribuit, cu r\bdare, la
preg\tirile pentru „europenizarea“ Sibiului, dorindu-le s\ aib\ parte de o capital\ cultural\ european\ care s\ le fac\

3«

Curentul a c\zut la Biblioteca Astra pre] de c`teva minute, dar
directorul institu]iei, Onuc Neme[, a ]inut s\ precizeze c\ lucrul
a fost `nt`mpl\tor [i c\ e convins c\ acum Traian B\sescu poate
face diferen]a dintre lumin\ [i `ntuneric.

Unul dintre cele mai importante evenimente ale lunii ianuarie va fi premiera spectacolului Pesc\ru[ul de
A.P. Cehov, `n regia lui Andrei {erban, pe scena Teatrului Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu, `n perioada
12-114 ianuarie. ~n imagine, o parte din recuzita spectacolului, `n care au intrat [i c`teva exemplare din
„Suplimentul de cultur\“.

cinste. Pre[edintele Traian B\sescu, `n
uralele mul]imii, a vorbit despre revenirea României acas\, `n „Europa noastr\“, [i intrarea ]\rii `n Uniune cu Sibiul,
„o capital\ cultural\ care va face ca toat\
Europa s\ priveasc\ România prin oameni, prin cultur\, prin sufletul sibienilor“.

F\r\ lumin\,
dar cu un sediu nou
Dou\ dintre evenimente [i-au propus s\
dea ]inuta cultural\ necesar\: inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Astra [i
concertul Filarmonicii Na]iunilor. ~n prezen]a lui Herve Bolot, ambasadorul
Fran]ei la Bucure[ti, de la ora 17, sediul
bibliotecii a fost declarat deschis, iar
pre[edintele Traian B\sescu [i ministrul
Iorgulescu au t\iat panglica inaugural\.
Curentul a c\zut pre] de c`teva minute,
dar directorul Bibliotecii Astra, Onuc
Neme[, a ]inut s\ precizeze c\ lucrul a
fost `nt`mpl\tor [i c\ e convins c\ acum
Traian B\sescu poate face diferen]a dintre lumin\ [i `ntuneric. Noul sediu are
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patru etaje, un centru de informare, spa]ii pentru conferin]e, o galerie de art\ [i
o libr\rie, bibliotec\ electronic\, iar num\rul volumelor din depozitul de carte
este de 500.000. Au fost amenajate [i o
sec]ie special\ pentru copii, o sec]ie audio-muzical\, un cabinet de informatic\
[i cabinete individuale de studiu.
Concertul Filarmonicii Na]iunilor de
la Sala Thalia a `nceput cu o `nt`rziere
de 30 de minute fa]\ de ora stabilit\ `n
program, dar s-a l\sat cu aplauze multe
[i trei bisuri. ~n spiritul multilingvismului, membrii orchestrei au salutat publicul `n limbile materne.
Delega]ia luxemburghez\, format\
din Guy Dockendorf, pre[edinte al programului „Luxemburg [i Marea Regiune –
Capital\ Cultural\ European\ 2007“ [i
Octavie Modert, secretar de stat pentru
cultur\, educa]ie [i cercetare, a reamintit importan]a „`nfr\]irii“ capitalelor culturale europene. Manifest\rile de la Sibiu s-au `ncheiat la ora 0.00, cu concertul lui Chris Norman [i spectacolul de
artificii „F`nt`na de Foc“ `n Pia]a Mare.
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ROMÂNII E DE{TEP}I
Radu Pavel GHEO

Din Rusia,
cu dragoste [i poloniu
~n anul 2000, Aleksandr Litvinenko, fost ofi]er de contrainforma]ii
rus, prime[te azil politic `n Marea
Britanie. Litvinenko declarase c\
este persecutat de autorit\]ile ruse. Ulterior se dovede[te un critic
dur al regimului lui Putin, dar [i
un juc\tor `n ape tulburi.
~n octombrie 2006, Anna Politovskaia, o faimoas\ jurnalist\ din
Moscova [i un critic dur al conducerii Republicii Ruse, autoare de
anchete incomode pentru autorit\]i, este ucis\ cu focuri de arm\
`n liftul blocului s\u din Moscova.
Ulterior, Aleksandr Litvinenko va
declara c\ a `nceput o anchet\
proprie asupra crimei, acuz`nd direct guvernul Rusiei [i pe Vladimir
Putin.
~n noiembrie 2006, Aleksandr
Litvinenko moare `ntr-un spital
din Londra. ~n ziua mor]ii sale, un
politician rus, Igor Gaidar, aflat `n
Irlanda, e g\sit incon[tient [i dus
la spital. S-a spus apoi c\ ar fi fost
otr\vit [i c\ ar prezenta simptome
similare celor resim]ite de Anna
Politovskaia `n 2004. Atunci ziarista
se `ndrepta, la bordul unui avion,
spre o [coal\ din Beslan, unde
guvernul rus tocmai rezolva
printr-o baie de s`nge o faimoas\
criz\, cea a copiilor lua]i ostatici
de ni[te terori[ti ceceni.
Mai t`rziu s-a descoperit c\ Al.
Litvinenko a fost otr\vit cu poloniu 210, un izotop extrem de radioactiv [i extrem de rar. Se pare
c\ doar dou\ ]\ri din lume `l pot
produce: Statele Unite [i, desigur,
Rusia. Pre]ul unei doze mortale
de poloniu 210 e de c`teva milioane de dolari. Oare cine [i-ar
permite – sau ar fi at`t de nes\buit – s\ cheltuie c`teva milioane de
dolari pentru a ucide un fost
spion care [tie prea multe? Un
om poate fi asasinat cu mult mai
pu]in. {i de ce? Ca s\ dea o
lec]ie? Ca s\ fac\ o demonstra]ie
de putere? Dar, `n fine, nu conteaz\... Lucrurile astea vin din Rusia. Ne-am obi[nuit sau, dac\ nu,
cu timpul ne vom obi[nui cu ele.
***
Propun acum un exerci]iu de imagina]ie. Se tot spune c\ `n ultimul
timp Statele Unite sufer\ de un
deficit de democra]ie, c\ libert\]ile cet\]ene[ti au fost drastic limitate, c\ America se `ndreapt\
spre un fel de regim autoritarist.

Hai s\ ne g`ndim c\ faptele de
mai sus n-ar fi fost legate de Rusia, ci de Statele Unite. S\ ne
`nchipuim c\ un fost agent CIA
este ucis `ntr-un mod la fel de
spectaculos. Doar au [i americanii
poloniu radioactiv, nu? Ulterior,
acel agent CIA declar\ pe patul
de moarte c\ uciderea lui a fost
comandat\ de la Washington [i
c\ el tocmai investiga moartea
unei faimoase ziariste de la „New
York Times“, adversar\ `nd`rjit\ a
pre[edintelui George W. Bush. Femeia fusese `mpu[cat\ `n centrul
New York-ului, `n liftul din cl\direa
`n care locuia. Ce-ar fi zis oare europenii despre asemenea acuza]ii?
S\ mergem [i mai departe cu
jocul presupunerilor. Dup\ incident, jurnali[tii `[i amintesc c\
ziarista ucis\ `ncercase s\ ajung\
`n urm\ cu vreo doi ani la locul
unui atac terorist de pe teritoriul
SUA. Atunci `n... Beslan City, s\
zicem, un grup de terori[ti ]ineau
ostatici `ntr-o [coal\ c`teva sute
de copii. Numai c\ biata jurnalist\ cade `ntr-o com\ misterioas\
chiar `n avionul care o ducea la
Beslan City. Oricum, totul se rezolv\ simplu `nainte ca ea s\
ajung\: trupele FBI intervin `n
for]\ [i, cu ajutorul lor, s`nt uci[i,
odat\ cu terori[tii, [i vreo dou\
sute de copii, `n condi]iile unui
atac niciodat\ elucidat pe deplin.
Cam asta ar fi. ~[i imagineaz\
cineva c\ a[a ceva ar fi posibil `n
]ara aceea cu „mare deficit de democra]ie“, Statele Unite ale Americii? Sau c\ opinia public\ din
America s-ar putea trezi cu un
pumn `nfundat `n gur\? Nu mai
vorbesc de europeni, pentru care
`n SUA „[i nimica mi[c\“.
Totu[I, `n satul nostru planetar
se vehiculeaz\ tot mai des cli[eul
cu „jandarmul planetei“, odioasa
[i nechibzuita Americ\. Concomitent, Rusia apare tot mai des [i `n
discursurile oamenilor politici, [i
`n comentariile jurnalistice drept
un partener decent [i credibil.
Fenomenul a ap\rut repede [i
`n România, altfel o ]ar\ fript\ `n
dese r`nduri cu ciorba ruseasc\.
Poate c\ ar fi bine s\ stabilim
ni[te repere clare, ca s\ ne d\m
seama despre ce vorbim. De aceea
am `ncercat exerci]iul de istorie
alternativ\ de mai sus: ca s\ se
vad\ de unde vine democra]ia [i
de unde poloniul.
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LA LOC teleCOMANDA

„România, bine ai venit `n Europa!“/„Europa, bine ai venit `n
România!“

Alex SAVITESCU

Curat murdar,
coan\ Europa!
Stegule]ele Uniunii s-au `nfipt bine
`n ma[inile care au circulat prin
ora[ zilele astea. Dac\ te-ar fi teleportat cineva pe str\zile patriei
`n zilele de S\rb\tori, ai fi zis c-au
venit to]i politicienii europeni `n
vizit\ de lucru prin Românica.
~ntr-o a[a atmosfer\, pardon, euroatmosfer\, nu puteam avea dec`t
„eurorevelioane“. M\ rog, termenul pe mine unul m-a amuzat
p`n\ la lacrimi, dat fiind c\ televiziunile au reu[it `nc\ o dat\ s\
fac\ acelea[i chestii din fiecare an,
poreclite acum mult mai pompos.
~n fapt, ca de obicei de prin
2000 `ncoace, eurorevelioanele
astea au fost mai mult ni[te manelo-revelioane. ~n urm\ cu zececin[pe ani deveniser\ locuri comune scheciurile cu Stela, Ar[inel,
Fotino sau Dem R\dulescu, `nfiletate cu regularitate `n programul
de Revelion. Ast\zi, dac\ nu ai un
Adi Copilul Minune sau un Nicolae Gu]\ pe carpeta Antenei sau
ProTV-ului, `]i stau – se vede treaba! – sarmaua `n g`t [i ratingul `n
posterior.
~n acela[i spirit „f\r\ num\r,
f\r\ num\r“, posturile private
[i-au propus s\ dezv\luie, vezi
Doamne, c`t de realiza]i s`nt româna[ii no[tri care nu mai m\n`nc\ Florin Salam cu soia. Ei bine,
nu v\ g`ndi]i c\ pe sticla televizorului au ap\rut compatrio]i care
s-au apucat de afaceri `n afar\,
care ar fi devenit cet\]eni respectabili [i respecta]i pe acolo [i nici
indivizi inteligen]i racola]i de elitele „lor“. Nope, pe la [tiri s-au
reg\sit tot soiul de m`rl\ne]i converti]i la spiritul european la fel
cum m\m\liga poate fi f\cut\ s\

semene cu o por]ie de cordon
bleu, dac\-i bagi un c`rnat `n mijloc. Cea mai mare realizare, `n viziunea posturilor comerciale care
au practicat aplaudatul aiurea perioada asta, e aceea c\ respectivii
ascult\ manele „`ntocmai ca
acas\“. Ni s-au derulat prin fa]\
imagini cu diver[i b\je]i st`nd `n
camere amenajate dup\ tradi]ionalul spirit carpetist de la noi,
d`nd la maxim o m\g\oaie a[ezat\ pe dulap. A[a-zisele „pove[ti
de succes“ prezentate mai ales de
ProTV au fost doar o replic\ slab\
la seria de documentare realizate
de Irina P\curariu pentru TVR `n
urm\ cu c`]iva ani. Pe inteligen]ii
editori [i reporteri de la Pro nu i-a
interesat povestea oamenilor, ci
c`t de jmecheri pot fi ei. N-au avut
harul de a-[i alege personajele, ba
eu cred chiar c\ au ajuns pe la
respectivii cu un aparat de decibeli [i s-au oprit la u[a celor de la
care se-auzea maneaua mai tare.
~n logica bufonilor din televiziuni, m`ine ne putem a[tepta s\
vedem la [tiri prezentat\ povestea
de succes a vreunui ho] de buzunare din metroul parizian sau a
vreunui sp\rg\tor de bancomate
de prin Germania. Adic\, mai
clar, ce m`ndrie pe noi, românii,
c\ unul de-al nostru a b\gat spaima `n Str\inezia. Eventual, s\
„rup\“ ecranul ca la CNN, [i `n
timp ce `n dreapta-i se deruleaz\
imagini cu euro-româna[ul, `n
st`nga s\ vedem h`nc-o dat’ „discursul familiei Columbeanu de la
re[edin]a Snagov“. {i posturile
private s\ se cheme, de-acum
`nainte, posturi primate.

„Nea Johannis, La Mul]i Ani!“
Ana-Maria Onisei, Sibiu
Sibiul are discre]ia [i farmecul unui
ora[ european. Oamenii aici s`nt calmi,
m`ndri, ardeleni. De cele mai multe ori
te salut\ binevoitor, p`n\ [i `n mijlocul
unei aglomera]ii istovitoare, dinspre
care te-ai a[tepta s\ r\zbat\ numai `njur\turi. „Nea Johannis, La Mul]i Ani!“,
se auzeau vocile c`torva dintre sibieni,
ie[i]i la geamul caselor de l`ng\ tribuna oficial\. Primarul i-a auzit [i le-a
r\spuns, ur`ndu-le cele bune pentru anul ce tocmai sosise.
~nainte ca Pia]a Mare s\ devin\ imposibil de traversat – zeci de mii de
oameni se adunaser\ s\-i vad\ pe Phoenix [i s\ bea prima [ampanie pe 2007
la focul de artificii – o parte dintre
turi[ti, s\ fi fost c`teva sute, s-au dus la
Muzeul Na]ional Brukenthal, `n noaptea de 31 decembrie, declarat\ gratuit\

Ce [tiu europenii [i
nu am aflat noi:
»

S\ oferim servicii de calitate la un
hotel care se vrea de 4 stele;

»

S\ nu amestec\m programul oficial
[i dineurile cu manifest\ri artistice
de tip c\min cultural, mai ales c`nd
`n sal\ se afl\ oficialit\]i cu [taif;

»

S\ respect\m un contract: trupa
Phoenix a r\mas cu buza umflat\ [i
cu banii lua]i, trezindu-se f\r\ masa asigurat\ astfel, dup\ un concert
de 2 ore, la c`teva grade minus;

»

S\ umplem timpii mor]i cu informa]ie;

»

S\ facem `n a[a fel `nc`t un turist
„r\t\cit“ pe str\zile din centrul
ora[ului s\ aib\ de cump\rat ceva
mai mult dec`t haine „de mall“.

PROGRAMUL CAPITALEI CULTURALE
»

SALUT|RI DE LA PETRILA DE ION BARBU

»
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[i t`rzie. Ur\rii comisarului Olli Rehn,
„România, bine ai venit `n Europa!“,
primarul Klaus Johannis i-a `ntors o
„Europa, bine ai venit `n România!“.
La aglomera]ie „s-a revenit“ spre
sear\, c`nd a ajuns „B\se“, a[a cum
striga mul]imea adunat\ `n fa]a hotelului `n care a fost g\zduit pre[edintele. Numai c\ r\bdarea fanilor s-a epuizat de-a binelea spre ora 23, `nainte de `nceperea discursului, iar
SPP-i[tii lui C\lin Popescu T\riceanu
au provocat o dat\ `n plus rumoare `n
[irul de oameni, c`nd l-au condus –
gre[it – c\tre tribuna oficial\. A fost
singurul moment `n care mul]imea a
fluierat indignat\ [i unul dintre multele momente c`nd B\sescu s-a dovedit
inspirat. {i, p`n\ la urm\, aruncarea
propriei haine `n public i-a apropiat
mai mult pe români de pre[edintelejuc\tor dec`t de Uniunea European\.

~n Sibiu se vor desf\[ura, timp de un an, 220 de
programe culturale. Luna ianuarie va sta sub semnul teatrului [i filmului, iar unul dintre cele mai importante evenimente se anun]\ a fi spectacolul
Pesc\ru[ul, de A.P. Cehov, `n regia lui Andrei
{erban, programat cu reprezenta]ii `n perioada
12-14 ianuarie, pe scena Teatrului Na]ional „Radu
Stanca“ din Sibiu. Cu o scenografie semnat\ Andu
Dumitrescu, Pesc\ru[ul are `n distribu]ie actori precum Maia Morgenstern, Marian Râlea sau Andreea
Bibiri.
Un alt spectacol, programat pe 19 [i 20 ianuarie,
este Balul, `n regia lui Radu Alexandru Nica, laureat
al premiului UNITER pentru debut. Scenografia lui
Helmut Stürmer va „asigura“ cadrul pentru un subiect generos: ilustrarea `n dans – la grani]a unei
estetici apropiate de filmul mut – a mentalit\]ilor [i
modului de via]\ din România ultimilor ani de secol XX. Pe 21 ianuarie, se va juca Vremea dragostei, vremea mor]ii `n regia aceluia[i Radu Alexandru Nica.

» La Sibiu s`nt a[tepta]i un milion
de turi[ti
»

Luna ianuarie va mai `nsemna film non-stop, un
program de cinematec\ fiind organizat `n cadrul
„Astra Film Fest – 365 de ferestre c\tre lume“. La
Complexul Na]ional Muzeal Astra, vor avea loc
proiec]ii zilnice de film documentar [i programe
tematice, desf\[urate s\pt\m`nal.

»

Tradi]iile s`nt reunite `n programul „Caravana Lolelor“, manifestare s\seasc\ `nceput\ `n secolul al
XVII-lea [i disp\rut\ dup\ emigrarea sa[ilor transilv\neni. Pe 27 ianuarie, `n Pia]a Mare, pe Bulevardul B\lcescu [i la Cazarma 90, aproximativ 900 de
personaje mascate vor defila `n cadrul „Carnavalului Lolelor“.

»

Zilele de vineri [i s`mb\t\ din ianuarie vor fi dedicate concertelor de jazz, blues, jazz rock [i fusion,
iar Muzeul Na]ional Brukenthal va g\zdui pe parcursul `ntregii luni trei expozi]ii.
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Interviu cu Octavie Modert, secretar de stat al Ministerului
luxemburghez de Cultur\, Educa]ie [i Cercetare.

special

OCTAVIE MODERT:

interviu realizat de
Ana-Maria Onisei

Ce a contribuit la propunerea venind
din partea Luxemburgului de a invita România, prin ora[ul Sibiu, s\ fie
partener `n proiectul „Capitala Cultural\ a Europei“?
Au fost dou\ motive care au determinat
propunerea pe care am f\cut-o. Mai `nt`i,
ne-am dat seama c\ pentru a deschide
por]ile unei Uniuni Europene cu adev\rat multiculturale [i pentru asimilarea
conceptului de capital\ cultural\ european\ de c\tre noile state membre – sau,
mai bine spus, viitoarele state membre,
pentru c\ la data propunerii statele din
Europa de Est nu erau membre cu drepturi depline ale Uniunii –, ar fi bine s\
avem un parteneriat `n zona Europei

Ora[ul Sibiu a fost nominalizat
drept Capital\ cultural\ european\
printr-o decizie a Consiliului European, la 24 mai 2004. Programul
capitalelor culturale europene a
fost ini]iat de Grecia [i se deruleaz\
`ncep`nd cu 1985. }\rile care propun capitale culturale europene
s`nt, prin rota]ie, toate ]\rile din
UE. P`n\ ast\zi, programul num\r\
32 de ora[e, iar `ncep`nd cu acest
an, capitalele culturale europene
vor cupla c`te un ora[ din ]\rile Europei occidentale cu un ora[ din
]\rile central [i est-europene.

Centrale [i de Est, mai ales c\ altfel nu
ar fi fost posibil pentru statele care urmau s\ adere s\ aib\ o capital\ european\ dec`t abia `n 2020. Apoi, a `nceput
s\ se contureze din ce `n ce mai clar ideea c\ ora[ul ales ar fi trebuit s\ fie unul
din România, [i mai cu seam\ din Transilvania, datorit\ str`nselor leg\turi istorice, ce dureaz\ de secole [i care ne
leag\ pe noi, luxemburghezii, de partea
aceasta a României. A[a am decis c\ Sibiul e locul potrivit. A mai contribuit la
aceast\ decizie [i o vizit\ de mai de mult
la Sibiu a predecesorului meu, al\turi
de ministrul Culturii de atunci, Ion Caramitru... Ne-am hot\r`t s\ d\m curs
acestei `ncerc\ri, idei, `n primul r`nd ca
parteneriat simbolic al amestecului de
cultur\ vestic\ [i cultur\ estic\. {i au urmat, firesc, demersurile pentru acceptarea propunerii, la Bruxelles.

Continu`nd pe ideea acestei „protej\ri“ a identit\]ii [i specificit\]ii culturale pe care o promoveaz\ Uniunea European\, care s`nt particularit\]ile Sibiului `n calitate de centru
al manifest\rilor culturale europene?
Sibiul e un foarte bun exemplu pentru
ceea ce Uniunea `[i dore[te s\ promoveze: diversitatea cultural\. {i tocmai pentru c\ UE refuz\ orice `ncercare de uniformizare, de aplatizare, respectarea fiec\rei identit\]i `n parte a f\cut din acest
ora[ alegerea noastr\. Aici, `n Sibiu, ave]i multiculturalism, multilingvism [i
un foarte important patrimoniu istoric.
Dac\ prive[ti c\tre aceast\ zon\ a României, vezi cl\diri cu `nc\rc\tur\ istoric\,
spun`nd ceva despre devenirea [i dez-
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Sibiul: un exemplu
foarte bun de
diversitate cultural\

voltarea unui segment de popula]ie. Convie]uiesc mai multe etnii, oameni cu origini diferite, [i acesta e peisajul care ar\ta cum e posibil s\ facem lucrurile `mpreun\, s\ ne accept\m unii pe al]ii [i s\
ne p\str\m valorile proprii.

Cu ce „valori“ se identific\ o capital\
cultural\ european\?
Nu exist\ ceva preconceput `n acest
sens [i nici nu ar trebui s\ existe. Singura
„valoare“ pe care a[ men]iona-o e aceea
a unei bune administr\ri [i a dorin]ei de
a face tot posibilul pentru a avea un program bun, `n calitate de capital\ cultural\. Practic, de a `ncerca s\ faci conceptul de capital\ european\ un succes. Trebuie spus c\ au existat [i capitale care nu
au reu[it s\ implementeze astfel de programe cum trebuie [i nici s\ mi[te lucrurile, dar asta nu a ]inut de o problem\ a
conceptului `n sine, ci de incapacitatea
celor de acolo de a pune um\rul la realizarea programelor respective.

» Au existat [i capitale

care nu au reu[it s\ implementeze astfel de
programe cum trebuie
[i nici s\ mi[te lucrurile, dar asta nu a ]inut
de o problem\ a conceptului `n sine, ci de
incapacitatea celor de
acolo de a pune um\rul
la realizarea programelor respective.
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» Octavie Modert este secretar de stat pentru cultur\,
educa]ie [i cercetare al ministerului luxemburghez
de resort din 2004. {i-a `nceput activitatea politic\
`n 1992, `n calitate de consilier al pre[edintelui [i
ulterior al primului-ministru. ~n capitala Sibiu, Modert a vorbit despre importan]a `nfr\]irii culturale
[i a reamintit c\ tratatul de aderare al României la
UE a fost semnat pe 25 aprilie 2005, la Luxemburg.

Vi s-a p\rut c\ Sibiul a reu[it s\
`nchege un astfel de „program de succes“, cum `l numi]i dumneavoastr\?
Da, iar avantajul cel mai mare al Sibiului e c\ manifest\rile culturale de aici
s`nt deja de calitate superioar\, fie festivaluri interna]ionale de teatru, fie de
film, de jazz. Mai exist\ [i o infrastructur\ bun\... Sibiul e un ora[ care are
multe de ar\tat. Ave]i o echip\ de oameni muncitori, care `[i doresc ca treaba s\ ias\ perfect [i lucreaz\ intens pentru a face un program foarte bun. Un alt
avantaj e c\, de aceast\ dat\, colaborarea dintre Sibiu [i Bucure[ti, dintre autorit\]ile locale [i cele centrale s-a dovedit eficient\ [i exist\ deja un angajament
al Guvernului din România pentru a finan]a [i urm\toarele manifest\ri culturale din Sibiu ca parte din `ntregul program. Fiindc\, s\ recunoa[tem, s`nt necesare anumite sume de bani pentru ca
lucrurile s\ mearg\. Pe l`ng\ ce am v\zut zilele acestea, urmeaz\ s\ mai fie o
gr\mad\ de evenimente [i e de bun augur faptul c\ Sibiul s-a dovedit `nc\ de
la `nceput deschis pentru astfel de manifest\ri. Am v\zut at`t de mult\ lume
entuziast\ aici, `nc`t cred [i `ntr-un succes pe viitor.

Cum a]i descrie atmosfera de pe parcursul manifest\rilor?
~n dou\ cuvinte: mobilizare [i con[tien]\. Mobilizare pentru c\ oamenii arat\ c\ s`nt gata s\ „urmeze“ cultura, s\
participe la evenimente. Are vreun sens
s\ ai evenimente culturale f\r\ public?
~n al doilea r`nd, con[tien]a pentru cultur\ [i pentru importan]a culturii `n
dezvoltarea Uniunii Europene. E o circumstan]\ [i o coinciden]\ benefic\:
acum, c`nd România vine `n Uniune [i
Uniunea vine `n România, avem un ora[
românesc, entuziast, care e partener `n
calitate de capital\ cultural\ european\.

Dup\ ce a]i vizitat Sibiul, `n postura
de turist, a]i alege România ca destina]ie a unei vacan]e culturale?
Cu siguran]\, mai ales c\, fiind luxemburghez\, nu numai c\ am leg\turi istorice, ca s\ spunem a[a, cu zona aceasta
din România, dar cred c\ avem `n comun [i o stare de apartenen]\ cultural\,
pe de o parte la aceea[i familie, francofon\ – pentru c\ [i `n Luxemburg se
vorbe[te mult\ francez\ –, pe de alta, `n
ceea ce prive[te r\d\cinile istorice care `i
leag\ pe luxemburghezi de sibieni.
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Revista a f\cut o alegere pe c`t de previzibil\ [i comercial\,
pe at`t de provocatoare [i de bine-venit\.

PERSOANA ANULUI TRECUT

Tu, voi sau noi
C\ am fost cu to]ii declara]i „persoana anului“ de c\tre revista
„Time“ nu mai e de mult o [tire. Probabil a]i fost deja felicita]i [i
ironiza]i. Meritul revistei este de a fi adus `n centrul aten]iei, pe
primele pagini ale ziarelor mainstream, un fenomen care nu a
`nceput anul acesta, dar care `ncepe de acum s\ fie glorificat.
Casiana Ioni]\
Dac\ ar fi ales drept persoana anului al]i candida]i,
precum pre[edintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad sau pe irakianul Muqtada al-Sadr, „Time“ ar fi
provocat controverse precum `n 1979, c`nd
c`[tig\torul a fost Ayatollahul Khomeini, sau `n
1938, anul lui Hitler. Miz`nd pe inclusivul „you“ –
cu avantajul pe care `l are acesta `n limba englez\,
pentru c\ nu diferen]iaz\ `ntre singular [i plural –,
alegerea „Time“ este una dintre cele mai optimiste,
chiar mai mult dec`t `n 1966, c`nd au desemnat
c`[tig\toare genera]ia de 25 de ani sau mai t`n\r\,
sau `n 1975, c`nd persoanele anului au fost femeile americane.
C`teva dintre articolele de fond din „Time“ s`nt
de-a dreptul entuziaste: datorit\ „]ie“/„vou\“, adic\
utilizatorilor de Internet care au f\cut posibil web
2.0, lumea este „ultra-democratic\“ [i alte asemenea prefixe optimiste ad\ugate `naintea cuv`ntului
„democratic“. Datorit\ „]ie“/„vou\“ politicienii pot
fi expu[i [i `[i pot pierde puterea, starurile pot fi ridiculizate, presa scris\ se transform\ `n altceva, fotografia [i televiziunea la fel [i, `n general, `ntreaga
lume s`nt mai bune [i idealul democratic este (mai
mult dec`t) `ndeplinit. De[i se bazeaz\ pe fapte demonstrabile, de la num\rul din ce `n ce mai mare
de bloggeri la popularitatea site-urilor precum Wikipedia [i Flickr, retorica aceasta extaziat\ a fost
u[or de ironizat de jurnali[tii mainstream, de la
Frank Rich de la „New York Times“ p`n\ la Jon Stewart [i Stephen Colbert `n show-urile lor de televiziune de pe Comedy Central.
Pentru Stewart [i Colbert a fost suficient s\ foloseasc\ mai ales coperta „Time“, care ar trebui s\
reflecte imaginea cititorului, dar care, din cauza
materialului utilizat, red\ mai degrab\ un portret
cubist al celui ce prive[te `n „oglind\“. La fel de
u[or de ironizat a fost [i reportajul prezentat de
CNN [i „Time“ drept explica]ie a alegerii. ~nc`ntarea
prezentatoarei ce se vede reflectat\ `n copert\ (sau
poate nedumerirea fa]\ de imaginea redat\), urmat\ de figura sceptic\ a lui Jon Stewart s`nt de
ajuns ca s\ st`rneasc\ hohote [i s\ transforme totul
`ntr-o fars\. Ceva mai serios, Frank Rich a subliniat
felul `n care alegerea f\cut\ de „Time“ evit\
adev\ratele probleme, `ntr-un an pe care Rich `l vede plin de `ncerc\ri de a evita realitatea politic\ [i
mai ales situa]ia r\zboiului din Irak. (Oric`t\ dreptate ar avea Rich s\ ne reaminteasc\ de problemele
serioase ale unei lumi, care nu este chiar at`t de democratic\ pe c`t ar putea s\ par\ datorit\ influen]ei
blogosferei, e ironic faptul c\ editorialul lui, care `n
mod normal nu poate fi citit dec`t de c\tre abona]ii
la NY Times Select, se g\se[te gratis pe c`teva bloguri, ajung`nd astfel la o audien]\ mai larg\.)

stream. Sau au subliniat aten]ia excesiv\ a revistei
fa]\ de cei din Sillicon Valley [i din Statele Unite `n
general, pe c`nd utilizatorii din alte ]\ri abia au fost
men]iona]i. Sau faptul c\ web 2.0 nu este o „revolu]ie“ `n sine, ci mai degrab\ evolu]ia ideii de Internet spre ceea ce se voia a fi de la `nceput.
Dincolo de cele c`teva pagini entuziaste despre
cum teoria „Marilor Oameni“ este infirmat\ de comunitatea internaut\, „Time“ are `ns\ [i c`teva articole mai re]inute sau chiar critice la adresa influen]ei web 2.0. {i, de[i coperta vrea s\ reflecte imaginea fiec\rui „c`[tig\tor“, profilele din revist\ au trebuit inevitabil s\ se limiteze la c`teva exemple.
Printre cei men]iona]i se num\r\ Lane Hudson, care l-a expus pe republicanul Mark Foley, soldatul
american Lee Kelley, ce ]ine un blog despre experien]a lui `n Irak, [i coreanca Kim Hye Won, care a
fost „reporterul cet\]ean al anului 2005“ pentru un
website din Coreea de Sud – to]i personalit\]i aparte, greu de echivalat cu celebrit\]i. Dar o alt\ parte
dintre cei oferi]i drept exemple au fost u[or de
aproximat cu referiri la staruri, de la „Madona Internetului“ la „Bart Simpson chinez“, semn c\ lumea web 2.0 este `nc\ evaluat\ dup\ acelea[i criterii ale celebrit\]ii individuale, nu ale comunit\]ii.
~n plus, fondatorii YouTube au primit mai mult
spa]iu `n revist\ dec`t profilele utilizatorilor adunate, `nc\ un semn c\ lumea „ta“ este v\zut\ de
„Time“ drept coordonat\ [i monitorizat\ totu[i de
c`]iva oameni.
Este greu ca, `n ciuda acestor contradic]ii subliniate de jurnali[ti, de bloggeri [i de „Time“, s\ nu
`nchei articolul a[a cum o fac chiar [i bloggerii cei
mai sceptici: revista „Time“ a f\cut o alegere pe c`t
de previzibil\ [i comercial\, pe at`t de provocatoare [i de bine-venit\. Poate este `ntr-adev\r un fel de
a evita probleme politice [i sociale mai mari. Dar,
precum numirea computerului `n 1982 drept „obiectul anului“, este o alegere `ndrept\]it\, care reflect\ lumea `n schimbare. Nu o revolu]ie, ci evolu]ia spre o altfel de comunitate.

Cine e[ti „tu“?
Nici bloggerii nu au sc\pat ocazia de a eviden]ia lucrurile l\sate deoparte de „Time“. Printre
felicit\rile reciproce de rigoare, mai degrab\ ironice, au atras aten]ia chiar [i asupra pronumelui ales
de revist\, „tu/voi“, nu „noi“, un semn pentru unii
dintre bloggeri c\ „Time“ se distan]eaz\ de jurnalismul web 2.0 [i `[i pune `n eviden]\ pozi]ia main-
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Luiza Vasiliu

Purificare, `n forma ei de dou\ ore [i
jum\tate de tensiune maxim\, nu las\
loc de discurs. Nu po]i perora, nu po]i
construi, nu po]i face pe de[teptul cu
ceea ce vezi, pentru c\ ceea ce vezi te
]ine lipit de scaun [i, dac\ i te la[i `n voie, te eviscereaz\ de tot ce e accesoriu,
p\r\sindu-te dezgolit [i dezmembrat, `n
starea cea mai pur\ a con[tiin]ei. E un
spectacol care pune la `ncercare limitele
de sensibilitate ale fiec\ruia, iar duritatea lui e motivat\ tocmai prin faptul c\
numai a[a putea fi zdruncinat\ anestezierea noastr\. Am l\sat `n urm\ un secol al r\zboaielor mondiale, al Holocaustului, al celor mai perverse forme de
tortur\, iar acum tr\im permanent cu
un televizor pe noptier\, cu imaginile
lui de violen]\ la care nu mai reac]ion\m `n nici un fel. Sarah Kane, autoarea
piesei, a avut intui]ia genial\ c\ nu s-ar
mai putea vorbi `n mod autentic despre
iubire dec`t dup\ ce am extirpat-o
dintr-un corp putrezit. Acest corp putrezit a scandalizat at`]ia spectatori [i i-a
f\cut s\ dea din cap cu dezgust. Pe ei
i-au [ocat scenele de homosexualitate

7«
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La teatru ca la e[afod
© foto: Cosmin Bumbu] // www.liternet.ro

Mar]i mi-am cump\rat
biletul la Purificare [i de
mar]i p`n\ duminic\
n-am f\cut altceva dec`t
s\ m\ a[tept la ce-i mai
r\u. Fusesem avertizat\
c\ e un spectacol crud,
a[a cum poate nu mai
v\zusem niciodat\, c\
s-ar putea s\ vreau s\
m\ ridic brusc `n timpul
piesei [i s\ plec, c\ s-ar
putea s\ nu-mi plac\. De
ce m-am mai dus,
atunci? Pentru c\, m-am
g`ndit eu, nu e r\u, din
c`nd `n c`nd, s\ mergi la
teatru ca la e[afod. Nu e
r\u s\ te po]i oferi, ca
spectator, `ntreg, s\ fii tu
carne de tun pentru ce
se va petrece pe scen\.
Altfel, dac\ nu faci asta
m\car de c`teva ori `n
via]\, nu pricep ce rost
mai are s\ mergi la teatru [i s\ vezi un [ir nenum\rat de piese asupra
c\rora po]i broda discursuri critice.

Este o pies\ care, cum se spune, `]i merge drept la inim\ [i,
odat\ ajuns\ acolo, o r\scole[te p`n\ la le[in.

explicit\, membrele ciop`r]ite, trupurile
goale, sinuciderea [i disperarea. Sau cel
pu]in astea le-au r\mas `n minte. Permanent `nfuria]i c\, f\r\ voia lor, se
`nt`mpl\ ceva `n ei, n-au mai fost `n stare s\ aud\ ferocele urlet de iubire al personajelor din pies\.
Da, chiar a[a, personajele. ~[i tr\iesc,
mai bine sau mai r\u, drama propriei
identit\]i. Le vedem pe toate `ntr-un azil, s`ntem obliga]i (decorul Adrianei
Grand, urcarea spectatorilor pe scen\ ne
sufoc\ [i ne `nghesuie `n spa]iul str`mt al
azilului, f\r\ putin]\ de sc\pare) s\ asist\m la chinuirea lor, dar, `n acela[i
timp, [i la salvarea lor prin iubire. Grace
e t`n\ra care `[i dore[te s\ aib\ un trup
de b\rbat `n locul celui de femeie, permanent urm\rit\ de imaginea fratelui
care s-a sinucis [i cu care ea alc\tuie[te
perechea f\r\ fisur\, trupul total. Rob,
iubitul lui Carl, nu crede la `nceput
dec`t `n iubirea lui aici [i acum [i sf`r[e[te prin a-[i da via]a pentru Carl. Robin e nebunul fragil, `nsingurat, c\ruia i
se refuz\ afec]iunea. Prostituata sentimental\ iese din vitrina ei de peep-show
[i `l ia de m`n\ pe tor]ionarul Tinker.
~mi lipsesc acum instrumentele cu care
a[ putea face disec]ia corpului actoricesc. Cei opt actori (cu to]ii foarte tineri,
`n afara lui Hathàzi Andras), comp\timi]i de unii pentru umilin]ele `ngrozitoa-

» Cei opt actori, comp\timi]i de unii pentru

umilin]ele `ngrozitoare la care i-ar fi supus Andrei
{erban, au f\cut dovada unor capacit\]i interpretative exploatate `n contextul piesei, a[ `ndr\zni
s\ spun, aproape de limita lor ultim\.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » NR. 109 » 6-12 ianuarie 2007

re la care i-ar fi supus Andrei {erban, au
f\cut dovada unor capacit\]i interpretative exploatate `n contextul piesei, a[
`ndr\zni s\ spun, aproape de limita lor
ultim\. Ca [i cum dincolo de joc, dac\
s-ar fi p\[it cu un pas mai departe, s-ar
fi aflat depersonalizarea, c\derea `n gol.
Piesa `ns\[i cerea un naturalism extrem,
o `ndep\rtare de metaforic, iar jocul actorilor nu putea dec`t s\-i r\spund\
printr-o sinceritate maxim\.

© foto: Cosmin Bumbu] // www.liternet.ro

PURIFICARE

Tensiunea psihic\
s-a acumulat
p`n\ la grea]\
Aveam 6 ani c`nd se monta Trilogia la
noi, iar Purificare e prima pies\ a lui
Andrei {erban pe care o v\d. Eram obi[nuit\, cu foarte mici excep]ii, s\ fiu
l\sat\ `n pace, `n fotoliul confortabil al
teatrelor de aiurea, pe `ntuneric, `n timp
ce `n fa]a mea se petrecea totul. Pentru
prima dat\, totul s-a petrecut `n mine [i,
la final, `nsu[i gestul de a aplauda mi s-a
p\rut a veni din alt\ lume. Dup\ dou\
ore [i jum\tate `n care tensiunea psihic\
s-a acumulat p`n\ la grea]\, finalul spectacolului a adus cu el eliberarea. Urletele disperate de iubire au fost auzite de
cineva, lor li s-a r\spuns, iar panoul din
fundul scenei, pe care `nc\ de la `nceput
scria „dead end“, s-a ridicat, a disp\rut
pur [i simplu. Atunci n-a mai contat de
ce a ales regizorul s\ monteze tocmai
aceast\ pies\, cum s-a sinucis Sarah Kane
`n 1999 sau de ce piesa aceasta e rescrierea `n cheie modern\ a celei de-A dou\sprezecea nop]i a lui Shakespeare, n-a
mai contat nimic care venea din afar\.
Doar unicul moment `n care am stat
dezgoli]i `n fa]a noastr\, `n care orice

g`nd a t\cut [i noi am devenit, la r`ndul
nostru, un strig\t de iubire.
~n finalul acestei curse, `n care discursul s-a minat pe sine `nsu[i chiar de
la primul cuv`nt (pentru c\, oric`t am `ncerca, despre experien]ele personale e
prea greu s\ vorbe[ti), poate ar trebui
s\-i asigur, pe cei care `nc\ se tem, de
poezia [i de tandre]ea acestui spectacol.
E o pies\ care, cum se spune, `]i merge
drept la inim\ [i, odat\ ajuns\ acolo, o
r\scole[te p`n\ la le[in. Asta, bine`n]eles,

numai dac\ ne oferim s\ tr\im totul pe
propria piele, p`n\ la cap\t.

Purificare de Sarah Kane. Traducerea [i adaptarea:
Saviana St\nescu [i Andrei {erban. Un spectacol
de Andrei {erban. Decorul [i costumele: Adriana
Grand. Consultant artistic: Daniela Dima. Distri bu]ie: Cristian Grosu (Graham), Hathàzi Andras
(Tinker), Ionu] Caras (Carl), Adrian Cucu (Rod),
Andreea Bibiri (Grace), Silvius Iorga (Robin), Ra mona Dumitrean (Femeia), Anca Hanu (Copilul).
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interviu
» Faptul c\ s-a `nfiin]at

Centrul a fost un act
de normalitate, dar
nu e de ajuns. Nu se
poate pune `n c`rca
Centrului tot ce nu s-a
f\cut p`n\ acum, tot
ce e nevoie s\ se fac\,
de la legisla]ie, asigur\ri sociale, reconversie profesional\,
pensii, preg\tire profesional\, specializare,
produc]ie de spectacol, atitudine estetic\,
cursuri pentru neprofesioni[ti [i dezvoltare
de public. Nu se pot
duce toate astea de
c\tre un singur organism, cu doi sau cu
zece oameni `n
componen]\.

INTERVIU CU
VAVA
{TEF|NESCU

„A pune valoare `nseamn\ s\ scapi de complexul c\ e[ti `ntr-o
cultur\ mic\, c\ nu [tii destul de bine englez\ sau francez\...
de parc\ al]ii ar [ti pu]in\ român\.“

„M\ deranjeaz\ foa
nu am cu cine s\ m
Interviu realizat de
Ana-Maria Onisei

Dac\ ar fi s\ te plasezi `ntr-un context
actual, care ar fi acela? Care e starea
de fapt ce `ncadreaz\ munca ta de director artistic al Centrului Na]ional al
Dansului din Bucure[ti [i cea de artist
contemporan?
Contextul este unul foarte viu `n ceea ce
prive[te arta contemporan\ `n general. Nu e vorba doar despre dans.
Includ dansul `n arta contemporan\. {tiu c\, `n acest moment, cel pu]in `n Bucure[ti
[i `n ora[ele mai mari din România, se `nt`mpl\ foarte multe lucruri, se simte prezen]a
unui suflu nou, a unui suflu
al viului care face s\ se piard\,
s\ se estompeze vechile sau
tradi]ionalele conflicte [i vederi ideatice. Sigur c\ acest
viu risc\ s\ impun\, la r`ndul s\u, ideologii [i s\ se
autoinstaleze ca unic\ posibilitate. E un fel de reflex românesc, dup\
p\rerea mea, ori un
reflex al unei culturi `nc\ tinere.

achizi]ie. Iar eu vreau s\ particip c`t mai
mult la acest fenomen. Dac\ `n]elegem
toate aceste aspecte, s`nt [anse mari s\ ne
[i mi[c\m `ntr-o direc]ie pozitiv\. Adic\
`n sensul de a nu exclude, de a-l vedea [i
pe cel\lalt [i de a pune valoare pe aspecte
diferite. Exist\ mai multe modalit\]i de a
pune valoare pe un act artistic. {i mi se
pare c\, contrar a ceea ce am spus mai
devreme, cultura româneasc\ are aceast\
traum\ sau, mai bine zis, aceast\ tram\
de a se evalua `n func]ie de un ochi din
afar\, [i nu neap\rat `n func]ie de propria
substan]\. Iar aici cred c\ se v\d semnele
pozitive, cunosc oameni care [tiu s\
pre]uiasc\ lucrurile ce se `nt`mpl\ `n ]ar\,
fie [i pentru c\ `i auzi vorbind despre faptul c\ le place Bucure[tiul [i ce se `nt`mpl\ aici. Asta `nseamn\ deja c\ pui valoare
pe un lucru. De aceea afirm c\ a pune valoare `nseamn\ s\ scapi de complexul c\
e[ti `ntr-o cultur\ mic\, c\ nu [tii destul
de bine englez\ sau francez\, de parc\
al]ii ar [ti pu]in\ român\. Cumva, atitudinea asta ne oblig\ nu numai la un salt
spre a fi buni [i calitativi [i consisten]i, ci
[i la a pune valoare pe ce se `nt`mpl\ l`ng\
noi. Primul pas este aten]ia pe care o
acord\m, s\ observi lucrurile [i s\ vorbe[ti despre ele. Cred c\ `n ultima vreme
se vorbe[te foarte mult despre lucrurile
culturale, f\r\ s\ mai folosim `ncadrarea
de tipul „e bine, e r\u“.

© foto: Nicu Cherciu, Uitarea

A existat un declan[ator al acestei con[tientiz\ri [i valoriz\ri de pia]\?

Nu s`nt specialist ca s\ definesc
cultura, dar at`ta vreme c`t am
produs cultur\, am consumat cultura acestei ]\ri [i at`ta vreme c`t
m-am n\scut `n cultura aceasta,
pot s\-mi spun p\rerea [i s\
afirm c\ România, din punct
de vedere geografic, politic
[i economic, fiind plasat\
`ntre mai multe tendin]e, a
r\mas cu un soi de complex al culturii mici. Pe
de alt\ parte, cred c\
exist\ preocuparea permanent\ s\ nu ne
fix\m `n anumite
ideologii, pentru a
r\m`ne flexibili.
Cred c\ flexibilitatea e cel mai pre]ios lucru al secolului, al civiliza]iei, cea mai important\
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Nu cred c\ putem vorbi despre un moment precis. Declan[atorul e reprezentat
de un flux de idei, de un complex, de un
metabolism, de un proces de schimb care
se `nt`mpl\ la nivel cultural `n Europa,
a[a c\ nu pot s\ ar\t cu degetul un singur
lucru. Dar cred c\ e [i `n spiritul vremii
[i s`nt foarte mul]i factori socio-antropoculturali care contribuie la asta. Pe de o
parte, este vorba despre tot ce se `nt`mpl\
cu România, de procesul pozi]ion\rii ei
`n Europa [i `n lume, cu toate transform\rile ce au loc. E `n firea lucrurilor s\ se
`nt`mple asta [i nu cred c\ exist\ cale de
`ntoarcere.
Ce cred `ns\, apropo de pia]\, e c\ `n
România, la nivel artistic, nu avem o cultur\ a pie]ei sau acesta e un exerci]iu `nc\
`n formare. N-a[ putea s\ spun, de exemplu, c\ vreunul dintre noi se g`nde[te
foarte pragmatic la spectacole, c\ banii
s`nt lua]i foarte `n serios. Ar fi [i prematur. S`nt doar c`]iva oameni din România care au reu[it s\ intre `n anumite
cercuri interna]ionale [i, implicit, `n anumite circuite ale pie]ei `n care se v`nd [i
se cump\r\ spectacole, se v`nd [i se cump\r\ idei. S`nt cel pu]in 50 de ani de
practici culturale `n Occident, `n acest
sens. Cred c\ noi s`ntem abia la `nceput,
`nc\ ne str\duim s\ c\ut\m un model, nu
am con[tientizat c`t valoreaz\ un spectacol. {i nu numai noi, creatorii, ci [i auto-

© foto: Nicu Cherciu, Solo on line
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rit\]ile. Drept dovad\, ne chinuim de ani
de zile s\ punem valoare pe ceea ce face
un dansator `n cultura româneasc\ pentru a putea convinge ministerul s\ fac\
un Centru Na]ional al Dansului.

S-a scris mult despre procesul tensionat de creare a acestui Centru. De ce se
lucreaz\ greu cu institu]iile române[ti?
Ce m-a deranjat pe mine foarte mult a
fost ignoran]a. E ca [i cum ne luptam cu
fantome sau cu ceva ce nu exist\. Este ca
Romtelecomul: eu am a[teptat 10 ani s\
mi se pun\ telefon acas\ f\r\ s\ am un interlocutor real. Nu aveam cui s\ m\ adresez, era o instan]\ necunoscut\, era ca un
Dumnezeu atotputernic, dar ne`ntruchipat, de-a dreptul kafkian. M\ deranjeaz\
foarte tare c`nd nu am cu cine s\ m\ bat.
Practic, ce am f\cut noi a fost s\ for]\m
u[a din fa]\, s\ for]\m u[a mentalit\]ii, a
atitudinii fa]\ de dansul contemporan.
S-a for]at u[a [i `n ceea ce prive[te ideea
de independen]\ [i practica de produc]ie
a spectacolelor.
Nu vreau s\ dezvolt, pentru c\ e un
parcurs lung [i dureros, dar cred c\ astea
s`nt principalele lucruri `n care s-a lovit
cu for]\. Consider totu[i c\ ne-au ajutat
foarte mult timpurile, vremurile.
Condi]ia de baz\ ca s\ for]ezi u[a e s\
fii unit [i s\ ai solidaritate. Din acest
punct de vedere, nu [tiu s\ fi fost breasl\
ca a noastr\, care s\ fi dat dovad\ de at`ta
solidaritate [i constan]\ `n ceea ce cere.
Ceea ce `nseamn\ c\ ajunsese cu]itul la
os.

Va deschide Centrul, ca organism unic
[i decisiv, o „pia]\“ a dansului contemporan ?
Centrul nu trebuie s\ `[i aroge, ca institu]ie public\, toate e[ecurile sau responsabilit\]ile unei bresle. El poate s\ fie un
declan[ator, poate s\ dezvolte [i alte
puncte importante [i puternice financiar,
institu]ii sau operatori culturali care s\
cumpere spectacole, care s\ produc\ spectacole [i care s\ g\seasc\ resurse [i metode de a sus]ine acest lucru. Cred c\ asta
intr\ `n misiunea Centrului, [i nu a[a cum
s-ar putea `n]elege, la prima vedere, c\
centrul are `ndatorirea de a crea pia]a de
dans contemporan. Sigur, prin singularitate, risc\ s\ fac\ asta f\r\ voia lui. Dar
at`ta vreme c`t voi fi eu aici, voi `ncerca s\
nu se `nt`mple acest lucru [i [tiu c\,
spun`nd asta, s`nt `n asentimentul lui Mihai
Mihalcea. Nu vrem s\ polariz\m activitatea [i distribu]ia de spectacole doar `n
Centru [i dansul contemporan s\ fie responsabilitatea Centrului de la A la Z.

Care e responsabilitatea pe care o ai ca
director artistic [i pe care o are Centrul fa]\ de ce se `nt`mpl\ acum `n
aceast\ zon\ cultural\, fa]\ de spectacole, de spectator, de ideile lansate
`nspre afar\?
Cultura e un serviciu public. Asta `nseamn\ c\ noi tr\im `n condi]ii `nc\ de
criz\. E un pas m\re] c\ s-a f\cut Centrul, dar, judec`nd `n ansamblu, unul at`t
de mic, pentru c\ p`n\ nu vor exista vreo
20 de „centre“, m\car `nc\ 5 `n urm\torii
6 ani, nu vom avea o stare normal\. Fap-
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„Cred c\ noi s`ntem abia la `nceput, `nc\ ne str\duim s\ c\ut\m
un model, nu am con[tientizat c`t valoreaz\ un spectacol. {i nu
numai noi, creatorii, ci [i autorit\]ile.“
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cum [i care e fundamental uman. Astfel,
]ine foarte mult de om, de calit\]ile lui
administrative, de viziunea lui, de puterea lui de a pune `n practic\ acest plan,
de energie [i de rezisten]\, fiindc\ trebuie s\ rezi[ti mai mult timp ca lucrurile s\
capete o form\, o coeren]\. Nu e suficient un an ca s\ spui: „Gata!“.

C`nd ai `nceput s\ con[tientizezi c\ devii un nume?
M\ faci s\ m\ g`ndesc la faptul c\ acum
nu-mi doresc neap\rat s\ fiu un nume. O
vreme, am renun]at s\ acord interviuri.
Nu vreau promovare cu orice pre], dar
sigur c\ am mers pe c\ile pe care le-am
avut la `ndem`n\.

~ns\, revenind la recunoa[tere, a existat
un moment care a marcat afirmarea?

tul c\ s-a `nfiin]at Centrul a fost un act de
normalitate, dar nu e de ajuns. Nu se
poate pune `n c`rca Centrului tot ce nu
s-a f\cut p`n\ acum, tot ce e nevoie s\ se
fac\, de la legisla]ie, asigur\ri sociale, reconversie profesional\, pensii, preg\tire
profesional\, specializare, produc]ie de spectacol, atitudine estetic\, cursuri pentru
neprofesioni[ti [i dezvoltare de public.
Nu se pot duce toate astea de c\tre un
singur organism, cu doi sau cu zece oameni `n componen]\. ~n alte ]\ri, companiile [i centrele coregrafice care s-au format acum 16 ani `n jurul unui coregraf
`ncep s\ se dizolve. Uneori, chiar coregrafii respectivi vor s\ le dizolve, pentru
c\ ele devin lucruri moarte, necirculate,
f\r\ dialog. Atunci, func]ia Centrului se
schimb\: trebuie s\ fie un spa]iu care face posibil ca lucrurile s\ se `nt`mple [i s\
serveasc\ publicul. Sigur, exist\ ni[te criterii calitative pe care ni le-am dori, dar
mai `nt`i trebuie s\ faci loc produc]iei ca
s\ ai de unde alege. Indiferent de gustul
meu sau al lui Mihai Mihalcea, spectacolele trebuie s\ fie programate ca publicul
s\ aib\ acces. Nu a[ vrea s\ intr\m `n falsa
impresie c\ la Centru se promoveaz\ numai anumite lucruri. M-ai `ntrebat mai
devreme de context, ei bine, cred c\ se
`nt`mpl\ ca `n aceast\ perioad\ s\ existe
un interes mai mare `n universul tinerilor
coregrafi c\tre un anume fel de a face
spectacole.

Se contureaz\ o direc]ie?
Nu, tocmai asta e problema, c\ nu e o direc]ie. E haotic. Problema e a `ncrederii

pe care ar trebui s\ [i-o acorde fiecare
creator `n parte. Practic, din ce se formeaz\ cultura coregrafic\? Din repere,
din modele...

Aici intervine [i problema originalit\]ii.
Da, e [i problema ne`ncrederii `n propriul univers, `n propriul fel de a face, `n
propriile idei pe care trebuie s\ le realizezi.

E o afirma]ie exagerat\ aceea c\, `n
dorin]a de a ne alinia la standarde,
tindem s\ copiem?
Zic c\ e prea mult. Cred c\ e mai degrab\
o influen]\, dec`t o copie. O influen]\ care
trebui s\-[i tr\iasc\ via]a, mai ales `n cazul tinerilor. ~n fond, ei trebuie s\ experimenteze. ~ns\, pericolul pe care-l v\d e
acela de a crea o ideologie din acest lucru, de a ne forma un gust pe o platform\
at`t de superficial\, f\r\ s\ avem fundamentul, cuno[tin]ele care ne-ar face s\ punem valoare [i pe lucruri f\cute altfel,
chiar dac\ ele nu corespund gustului
nostru. Cred c\ \sta e planul meu de ac]iune pentru viitor [i pe astfel de aspecte
a[ insista, c\ci dac\ e ceva `n care cred, ca
om `n primul r`nd, e `n refuzul acestei
comenzi unice, a g`ndului unic.

Dar depinde reu[ita unei astfel de
ac]iuni de o singur\ viziune?
Depinde de om, de echip\. Fiecare loc
cap\t\ culoarea [i amprenta oamenilor
care s`nt `n el. Pentru c\ arta spectacolului e un lucru care se `nt`mpl\ aici [i a-

Cred c\ spectacolul care m-a pus la locul
meu este Despre tine. Sigur, spectacolul
nu e singurul care a concurat la asta: din
’90 [i p`n\ nu demult, n-am spus „nu“
nici unei colabor\ri, m-am aruncat `nainte, `n pr\pastie la orice. Ca de exemplu: de la `nfiin]area primului teatru privat, Teatrul „Unu“ unde f\ceam antrenament cu actorii `n fiecare diminea]\ – am
f\cut [i un spectacol acolo –, unde l-am
cunoscut pe Drago[ Galgo]iu [i unde am
`nv\]at enorm de multe lucruri [i acolo a
fost primul meu spectacol de teatrudans, Du-te vino, trei dansuri de Samuel
Beckett. Faptul c\ am f\cut film, c\ am
dansat la expozi]ii de art\ plastic\, c\ am
frecventat cluburi de jazz, unde f\ceam
improviza]ie de nu m\ mai opream... {i
mereu analizam. ~n cazul meu, lucrurile
nu au fost niciodat\ oprite. {i faptul c\
am fost profesoar\ a fost important, faptul c\ am lucrat cu arti[ti plastici. Am
luat premii ca dansator, alt aspect care a
contat foarte mult. A fost o perioad\ de
multe c\ut\ri f\r\ s\ [tiu, de fapt, c\ eu
caut. Iar toate acestea au dus `ncet, `ncet
la construirea unei personalit\]i [i a unei
imagini pentru public. Dar sper s\ nu m\
opresc din c\utare. Ar `nsemna s\ fiu un
om mort din punct de vedere artistic.

9«
interviu

„NU-MI DORESC S| M| OPRESC ACUM“
E[ti `ntr-o „complicitate artistic\“
de lung\ durat\ cu regizorul Mihai M\niu]iu. A]i lucrat `mpreun\
pentru foarte multe spectacole.
Cum a `nceput colaborarea?

`nc\ a[ mai putea ap\rea pe scen\.
Simt c\ am `nc\ foarte multe idei,
c\ a[ vrea s\ fac spectacole.

De fapt, `ntre noi s-a `nt`mplat o
chimie bun\: ne-am `nt`lnit [i din
nou pot s\ spun c\ am avut noroc.
Experien]ele teatrale, foarte diferite, pe care le-am tr\it `n apropierea
lui Mihai M\niu]iu s`nt de-a dreptul
surprinz\toare. Acest tip de `nt`lnire este foarte rar... am `nceput cu
Zoon Erotikon dup\ D.H. Lawrence, la Teatrul Bulandra, [i de atunci
am traversat multe feluri de experien]e. Ultima bucurie `n acest sens
este colaborarea la Iubirea Fedrei
de Sarah Kane, la Teatrul din Arad.
Pre]uiesc foarte mult curajul artistic
[i onestitatea artistic\ a lui Mihai.
De fiecare dat\, la fiecare nou\ colaborare `nv\] altceva, dar
`mprosp\tez aceea[i revela]ie: bucuria de a lucra `mpreun\.

Dou\: un spectacol despre proximitate, care e mai mult o instala]ieexperiment. Spectacolul pune problema balansului `ntre aproape [i
departe. Se `nt`mpl\ c\ s`nt trei
personaje `ntr-o cabin\ ca de telefon, timp de 60 de minute. De la
asta pornesc. Lucrez cu trei oameni
foarte frumo[i, cu Istvan Teglas, pe
care l-am descoperit ast\ iarn\ la
Gheorghieni, la cel mai mic teatru
minoritar din ]ar\ – teatru despre
care mul]i nici nu [tiu c\ exist\,
at`t de ignoran]i s`ntem dincolo de
buricul nostru –, unde a fost foarte
frumos [i unde am `nt`lnit oameni
minuna]i de la care am `nv\]at ce
`nseamn\ s\ ai self respect. Istvan e
un actor despre care cred c\ e mai
degrab\ dansator ca structur\, un
talent fenomenal corporal [i care
are un sim], o inteligen]\ a mi[c\rilor fenomenale. Un alt interpret e
Mihaela Dancs, pe jum\tate unguroaic\ sau pe sfert, nu [tiu exact
c`t, de care m-am `ndr\gostit v\z`nd-o `n mai multe spectacole aici
[i care are o fine]e corporal\ [i o
inteligen]\ foarte rafinat\ [i filtrat\
a fiec\rui gest pe care `l face. Al
treilea om participant e chiar scenografa, care se nume[te Jswuwsanauja Bagulz, e unguroaic\ [i student\ `n anul terminal la scenografie [i care, `n afar\ c\ face scenografia [i se ocup\ de obiectele scenice, a intrat `n joc. Un alt proiect
e Mad About a Boy , pe care o s\-l
fac la Teatrul Na]ional din Cluj...
Spectacolul e tot cu trei personaje,
dac\ nu chiar cu mai multe [i are
un scenariu interesant, fiindc\ e
bazat pe o carte care chiar a[a se
nume[te, Mad About a Boy ... Dar
m\ opresc aici cu dezv\luirile, de
team\ c\ o s\ mi se fure ideea.

~n momentul de fa]\, activitatea
ta o s\ se centreze pe acest vector artistic, pe Centru?
Vreau s\ m\ ocup de asta at`ta vreme c`t am relaxarea s\ o fac. Adic\
at`ta vreme c`t o s\-mi fac\ pl\cere, c`t o s\ v\d c\ lucrurile se
mi[c\ `ntr-un sens bun, c\ la toate
nivelurile comunicarea e foarte
bun\. ~ncerc s\ `mi asum pozi]ia
foarte serios, chiar m\ cert uneori
pe mine c\ n-am f\cut bine, c\
n-am f\cut destul. Dar voi face `n
a[a fel `nc`t s\-mi r\m`n\ suficient
timp [i pentru colabor\ri cu Mihai
M\niu]iu, [i pentru spectacolele
mele. Pentru c\, de[i se spune c\
nu le po]i face pe toate, faptul c\
nu am responsabilitatea maxim\ a
acestui Centru `mi permite s\ pot
avea [i alte activit\]i. Mai ales c\
nu-mi doresc s\ m\ opresc acum,
pentru c\ `mi face pl\cere s\ dansez [i mai vreau s\ dansez `n ace[ti
c`]iva ani care urmeaz\ [i `n care

S`nt c`teva dintre aceste idei `n lucru?

© foto: Aaron Balazs

LA ~NCEPUT

Iar acum nu-]i mai dore[ti s\ fii vizibil\ din cauz\ c\...?
Nu am un motiv anume. Cred c\ nu mai
vreau s\ fiu vizibil\ cu orice pre]. De c`nd
m-am `ntors din Europa – c\l\torind [i
locuind `n mai multe ora[e –, atitudinea
mea s-a schimbat. Am f\cut Solo on line
la Cluj [i n-am chemat pe nimeni. A venit cine a vrut. Am fost foarte fericit\
c`nd am v\zut oameni venind, fiindc\ ei
veniser\ pentru c\ au vrut ei, nu pentru
c\ am trimis eu un comunicat de pres\ [i
i-am agresat. Nu refuz `ns\ vizibilitatea
[i, culmea, f\r\ s\-mi doresc asta, f\r\
s\-mi propun s\ fiu vizibil\, am avut parte de cele mai bune cronici din via]a mea –
except`ndu-le pe cele de la Londra pentru Despre tine – pentru Solo on line.

www.supliment.polirom.ro
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printre r`nduri
LECTURI ~NTRERUPTE
Doris MIRONESCU

Arta criticii [i
nomenclatorul meseriilor
Despre critica literar\ se poate spune,
cu toat\ dragostea, c\ e o `ntreprindere caduc\*. Dac\ nu din alte motive, m\car din cauza faptului c\ nu
are un limbaj al ei propriu. Vocabularul criticii este unul impropriu,
prea metaforic, denominativ, fugos.
C`nd e vorba s\-[i expliciteze metaforele, ea d\ la iveal\ noi metafore
[i se pierde astfel `ntr-o ve[nic\
mi[care centrifug\. Logodnic\ de-a
pururi, so]ie niciodat\, nu?
Dorind s\-[i construiasc\ un limbaj doar al ei, critica produce o serie de metafore insuficient abstractizate, pline de gustul [i parfumul debaralelor str\ine din care au fost scoase. Ea `mprumut\ rangul [i ideile altor c`mpuri ale cunoa[terii, a[a cum,
dup\ spusa misoginului de Schopenhauer, femeia `mprumut\ rangul b\rbatului prin c\s\torie. Exist\ metafore textile [i metafore v`n\tore[ti,
metafore medicale, metafore minere[ti [i altele. S-a vorbit de „critica
pr\[itoare“ a lui Al. Piru [i de temeinicia inginereasc\ de „constrùctor“
a lui Eugen Simion. Unele dintre
metaforele de mare efect ale criticii
de azi [i dintotdeauna pot fi grupate
pe categorii tematice, inspirate de
variate domenii ale cunoa[terii, sugestive pentru inspira]ia fluctuant\
care guverneaz\ „arta criticii“.
La mare cinste s`nt peste tot metaforele `mprumutate de la facultatea de Textile [i Piel\rie. „Firul epic“,
de pild\, pe care `l observ\m mereu
strecur`ndu-se `n diferite locuri `n
discu]ia textelor `n proz\, ba uneori
[i a celor `n versuri. Exist\ `ntotdeauna unul sau mai multe fire epice,
`n func]ie de c`t de postmodern e
romanul, chiar dac\ uneori epicul e
redus la aproape zero. ~n orice caz,
structura e mereu dublat\ de o textur\. ~ntreaga vog\ „[aptezecist\“ a
textualismului de inspira]ie barthesian\, de care la noi sufer\ `nc\ un
critic ilustru precum Marin Mincu,
se bazeaz\ pe o aproxima]ie etimologic\, specul`nd ambiguitatea text]es\tur\. Astfel, orice text este o ]es\tur\ de semnifica]ii, un bun autor

postmodern fiind comparabil cu o
mare filatur\.
Nu mic este domeniul de aplica]ie al metaforelor venite de la facultatea de Construc]ii. Ideea de structur\, pe care se bazeaz\ o mare parte a studiului literaturii, de aici vine.
Scheletul operei, de care mai vorbesc unii atunci c`nd vor s\ sugereze
c\ ochelarii lor analitici posed\ raze
X, este neap\rat unul metalic. Pe
acest schelet, autorul „edific\“, „construie[te“, „zide[te“ sau toarn\ betonul unei noi realit\]i fic]ionale. O
realitate de [antier, br\zdat\ de
„tran[eele fic]iunii“. Nu `nt`mpl\tor,
Perpessicius nume[te fragmentele
eminesciene „Exerci]ii & moloz“. E
natural ca, `n urma muncii arhitectului [i a salahoriei pe [antierul operei, s\ r\m`n\ [i destul moloz.
Metaforele medicale s`nt rezervate criticii de `nt`mpinare. Bisturiul
criticului taie ad`nc `n carnea textului, sper`nd s\-l vindece de bolile sale `nc\ necon[tientizate. El identific\
„grefele textuale“ neconving\toare,
reteaz\ scurt firele care-l leag\ pe
autor de tradi]ia de la care se revendic\. De obicei, el lucreaz\ „cu m\nu[i“, ca `ntr-un laborator (imagine
adesea asociat\ muncii de [lefuire a
literatorului „la masa lui de brad“).
Dac\ ]ine s\ fie mai radical, criticul
are toate [ansele s\ devin\ b\rbier:
atunci el nu mai face cronic\ de
carte, ci organizeaz\ „raderi“.
Metaforele agricole, campestre
propag\ o viziune s\m\n\torist\ [i
pacific\. Poezia s\de[te `n sufletul
cititorilor sentimente perene, iar critica plive[te buruienile de pe c`mpul
literar.
...{i, cu m`inile suflecate, `nsu[i
teoreticianul literar se aventureaz\ `n
p\durea narativ\, la t\iat de copaci.

Este, poate, unul dintre cele mai bune debuturi ale ultimilor ani,
un roman total, lipsit de prejudec\]i, de team\, de m`nie sau de
autocenzur\.

Opera]iunea Colgate,
`n variant\ postcolonial\
Cuno[ti acest tip de discurs... ~l [tii de la amicul
Rushdie, l-ai `nv\]at de la
E.M. Forster, mai nou cite[ti Hari Kunzru sau Kiran Desai. Oric`t\ originalitate ar z\cea `n scriitorul aservit acestui tip
de scriitur\, exist\ stileme inconfundabile ce-l
arunc\ direct `n regimentul postcolonialist.
C`t despre originalitate,
lectura lui Zadie Smith
trece de la a te uimi profund, pe zeci de pagini,
la a te instala confortabil
`ntr-o lume pe care o cuno[ti deja de ani buni de
lectur\.
Bogdan-Alexandru St\nescu

Din]i albi e o carte cu at`t mai uimitoare
cu c`t, ]ine]i-v\ bine, reprezint\
debutul scriitoarei. Un
debut de aproape 600
de pagini, lipsit de
st`ng\cii, de sc\p\ri, cu o construc]ie romanesc\ perfect\.

Un discurs superb asupra dezr\d\cin\rii, asupra imigr\rii, fizice [i spirituale, asupra a ceea ce Kiran Desai nume[te
The inheritance of loss.
A[adar, ce spune poetul: trei familii,
aparent f\r\ nici o leg\tur\, unite `ns\
prin hot\r`rile unui Dumnezeu plin de
rahat – un bengal, hot\r`t a se trage din
„celebrul“ Mangal Pande, cel care a declan[at r\scoala prematur\ `mpotriva
Coroanei. Problema e c\ p\rerile s`nt
`mp\r]ite [i aici: gurile rele ([i britanice)
sus]in c\ eroul na]ional indian ar fi fost
cam drogat/ beat `n momentul r\scoalei,
c\ ar fi declan[at mi[carea printr-o ac]iune plin\ de la[itate (ar fi `ncercat s\
omoare un ofi]er britanic care-i ar\ta
imperialul spate).
Al doilea cap de familie, Archie Jones, aparent un t`mpit, este personajul
care sus]ine frame-ul narativ: romanul
debuteaz\ cu tentativa sa de suicid, `mpiedicat\ de interven]ia divin\ `ntrupat\
`n persoana m\celarului Mo Hussein-Ishamel (care nu poate `ng\dui gazarea cu
aspiratorul stricat Hoover ce exhaleaz\
gazele `n ma[in\, tocmai pentru c\ se
afl\ `n a[teptarea unui transport de
c\rnuri), [i se „`ncheie cu un final deschis“, c`nd Archie este/ sau nu ucis accidental.
Cei doi se cunosc `n finalul r\zboiului, c`nd servesc sub steagul Majest\]ii
sale: bloca]i cu tot cu m\re]ul tanc
Churchill `n Bulgaria, au parte de un incident ce le va schimba via]a. Lipsi]i de
orice comunicare cu exteriorul, experimenteaz\ paradisurile artificiale (morfin\) `ntr-o biseric\ p\r\sit\, dup\
care pun m`na pe un doctor francez aservit idealului de eugenie
arian\: aici se afl\ unul dintre
punctele de fug\ ale romanului. Indianul Samad,
aaintoxicat

cu morfin\, `ncearc\ s\ dejoace m`na de
zaruri a unui Dumnezeu hot\r`t s\-i anuleze eroismul bovaric: uciderea doctorului francez ar anula `n plan simbolic
m`na sa st`ng\ paralizat\, faptul c\ nu se
poate afla pe cer, bombard`nd Dresda,
de exemplu... Numai c\ aceast\ crim\
ritualic\ nu poate fi `nf\ptuit\ dec`t de
c\tre Archibald-cel-f\r\-de-`nsu[iri, englezul mocofan, lipsit de contur, miros,
inteligen]\ ori curaj. O `mpu[c\tur\ r\sun\ `n noapte, iar Samad tr\ie[te pentru aproape tot restul vie]ii crez`nd c\
i-a d\ruit prietenului s\u demnitatea de
b\rbat. I-a d\ruit str\lucirea din]ilor albi.

Irie, purt\torul
de cuv`nt al scriitoarei
Zadie Smith joac\ totul pe cartea „drifting-ului“ temporal, cre`nd iluzia faptului c\ descurc\ i]ele rat\rilor, nevrozelor, obsesiilor celor doi b\rba]i.
Vorbeam la `nceput despre tentativa
de suicid a lui Archibald: [ansa care i se
ofer\ se va materializa `ntr-o nou\ c\snicie, cu jamaicana Clara, cea lipsit\ de
din]ii din fa]\ (lips\ pe care o mascheaz\ – a[a cum fac toate personajele
acestei c\r]i – cu o protez\). Fost\
membr\ a Martorilor lui Iehova, superba jamaican\ `i toarn\ lui Archie o feti]\,
pe Irie (`n care ghicim purt\torul de
cuv`nt al scriitoarei).
~n partea cealalt\, Samad se c\s\tore[te cu miniona Alsana, ce va da na[tere gemenilor Magid [i Millat. Primul,
trimis de tat\ `n Bangladesh pentru a
cre[te `n spiritul adev\ratei religii [i al
respectului fa]\ de tradi]ie, se va transforma `ntr-un englez get-beget, pe c`nd
al doilea, golan `nc\ din copil\rie, va deveni un fundamentalist militant, un drogat gata oric`nd s\ o pun\ de-un atentat.
Intervine, `n momentul relativei maturiz\ri a copiilor, cea de-a treia familie:
Chalfenii, `n[uruba]i cu pasiune `n spiritul
© Foto: CAMERA PRESS / Eamonn McCabe

* Drept dovad\ pentru caracterul invariabil hibrid al limbajului criticii literare
ofer iubitului cititor chiar aceast\ fraz\:
critica este nu doar o „`ntreprindere“,
ceea ce ne aminte[te lejer de „fabrici [i
uzine“, dar mai e [i „caduc\“, ]ine deci
[i de regnul vegetal.

SEMNAL
Mihai Valentin Vladimirescu, O istorie a Bibliei ebraice, prefa]\ de Adrian
Schenker, colec]ia „Plural. Religie“, Editura Polirom, 224 de pagini, 19.95 RON

Biblia ebraic\ a suscitat de-a lungul timpului vii dispute legate de apari]ia [i transmiterea textului sacru. Au circulat diverse teorii, de la cea a inspira]iei totale a
Scripturii, potrivit c\reia Dumnezeu le-a sugerat scriitorilor biblici chiar [i semnele vocalice ale alfabetului ebraic, p`n\ la cea care consider\ Biblia o lucrare lipsit\ de inspira]ie divin\. Dep\[ind aceste extreme, cercet\torii biblici, teologi [i
filologi, au ar\tat c\ Scrierea Sf`nt\ este rezultatul unor eforturi de genera]ii de a
consemna [i transmite c`t mai fidel cuv`ntul revelat al lui Dumnezeu. Originile
textului ebraic, diferen]a dintre canonul ebraic [i cel biblic cre[tin al Vechiului
Testament, apari]ia textului masoretic, p\strarea textului biblic `n manuscrise [i
`n principalele edi]ii moderne ale Bibliei ebraice s`nt temele abordate `n acest volum referen]ial at`t pentru studiile biblice, c`t [i pentru cele de filologie clasic\
din ]ara noastr\.
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Bogdan Ghiu, (Poemul din carton) Urme de distrugere pe Marte (con]ine CD),
colec]ia „Poezie“, Editura Cartea Româneasc\, 160 de pagini, 19.95 RON

„Se poate spune c\ Bogdan Ghiu realizeaz\ unul dintre dezideratele majore ale
programului genera]iei sale, al reinvestirii ontologice a poeziei. Ceva de caligrafie, de calcul [i ingeniozitate manierist\, produsul, artefactul unui
me[te[ugar capabil s\ savureze, c`nd cu delicii, c`nd cu o mare melancolie, acest regim claustral din perspectiva c\ruia,
printre gratii de r`nduri scrise, se v\d tot r`nduri scrise. Un
sentiment prevalent al modestiei actului poetic: recunoa[tere a faptului c\ literatura nu poate pretinde s\ fie altceva dec`t este. Adic\ o lume sui-generis, lume scris\, de
h`rtie, litere [i cerneal\, cu limitele [i vulnerabilit\]ile ei,
`n stare doar s\ aproximeze (sau, mai cur`nd, s\ simuleze).“ (Ion Pop)
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Joac\ totul pe cartea „drifting-ului“ temporal, cre`nd iluzia
faptului c\ descurc\ i]ele rat\rilor, nevrozelor, obsesiilor celor
doi b\rba]i.

ZADIE SMITH

clasei de mijloc, familie de evrei (pe jum\tate) care se `nchin\ la canapeaua
domnului Freud, care pune „suflet“ `n
salvarea celor trei copii de imigran]i, reu[ind s\ distrug\ definitiv leg\turile firave ce uneau familiile. Romanul se `ncheie cu un atentat e[uat `mpotriva tat\lui Chelfen, cel ce experimenta pe {oarecele Viitorului, c\ut`nd, printre altele,
the cure for cancer.

CREPUSCULUL CIVIL DE DIMINEA}|
Emil BRUMARU

Omleta paradisului

Smith coboar\
`n trecutul personal
al fiec\rui personaj
M\ opresc aici din pove[ti pentru c\ `mi
dau seama de faptul c\ nu voi putea
acoperi `n acest spa]iu ceea ce ofer\ Zadie Smith `n 600 de pagini. Medita]ia ei
ironic\ asupra trecutului, asupra r\d\cinilor cariate ale acestor din]i albi mi-a
amintit `n mod zguduitor de un alt roman care a concurat la Booker `n 2005:
S`mb\t\, al lui McEwan. Acolo, protagonistul romanului, obsedat de fragilitatea
unei lumi `n care un atac terorist poate
pune cap\t vie]ii oricui, este la un pas
de moarte `n urma unei ciond\neli cu
ni[te b\ie]i de cartier. R\d\cinile r\ului
s`nt g\site la el `n genetic\, `n ereditate.
La fel, Zadie Smith coboar\ `n timp, `n
trecutul personal al fiec\rui personaj, la
confluen]a dintre istoria mic\ (o iubire,
un viol semi-acceptat, refuzul de a `mpu[ca un om `n r\zboi) [i cea mare (cutremure, iminenta venire a Apocalipsei,
Marele R\zboi etc.), confluen]\ ce d\
na[tere unor obsesii de neanulat, unor
nevroze nevindecabile. Sau, dup\ cum
spune Irie, `n izbucnirea ei din finalul
c\r]ii, `n apologia f\cut\ de ea vie]ii simple, necotropite de umbrele trecutului,
a din]ilor necaria]i:
„Ce existen]\ pa[nic\. Ce bucurie
trebuie s\ fie via]a lor. Deschid o u[\ [i
dincolo de ea nu au dec`t o baie sau un
salon. Numai spa]ii neutre. {i nu labirintul \sta nesf`r[it de camere prezente
[i camere trecute [i lucrurile care s-au
spus `n ele cu ani `n urm\ [i peste tot
numai vechile rahaturi istorice ale tuturor. Ei nu fac `ntruna gre[eli. Ei nu aud
`ntruna acelea[i rahaturi. Nu dau reprezenta]ii publice de furie `n mijloacele de
transport `n comun. Sincer, oameni din
\[tia chiar exist\. Crede]i-m\.“
Lec]ia pe care o d\ aceast\ minunat\
domni[oar\ Smith, tob\ de carte printre
altele (se simte foarte fin `n scriitura ei
intertextualitatea practicat\ f\r\ pedanterie, se simt at`t [coala realismului/ romantismului englez, c`t [i a existen]ialismului francez) e cutremur\toare. Nu
pot fi de acord cu prezentarea editurii,

printre r`nduri

Smith, Din]i albi, traducere de Alina Scurtu,
» Zadie
Editura Leda, 2006
care o scoate drept „carte amuzant\“.
Dumnezeule, atunci [i camerele de gazare s`nt amuzante.
Zadie Smith reu[e[te ceea ce ratase
Rushdie `n Fury: s\ aduc\ complexele
imigrantului pe canavaua metropolei
moderne. {i, dac\ tot a venit vorba despre Rushdie, un cuv`nt c\tre traduc\toare: doamn\, versuri scriu eu, scrie]i
dumneavoastr\, `ns\ c`nd vine vorba
despre otrava turnat\ de Dumnezeu sau
de Sheitan `n urechea Profetului, haide]i

s\ le numim Versete. Satanice. M\ refer
la nota `nchinat\ romanului lui Rushdie.
Din]i albi este, poate, unul dintre cele mai bune debuturi ale ultimilor ani,
un roman total, lipsit de prejudec\]i, de
team\, de m`nie sau de autocenzur\. E o
carte care are curajul s\ trag\ `n afar\
gingiile lumii `n care tr\im, pentru a ne
ar\ta c\ migrenele fundamentalismului
de orice fel au r\d\cini ad`nci, se trag
din cariile istoriei.

~ngr\m\direa c\r]ilor `n teancuri
halandala, pe birou, pe scaune,
pe podele, printre vrafuri de rochii tulbur\tor parfumate, p\r\site acum... `n vaze foarte largi,
desfoliate-n cristalul str\veziu, pe
patul infinit, sub pat, peste ce[ti
trainice de teracot\, pline cu
za]ul uscat al vechilor, nostalgicelor cafele, pe pervazul interior al
geamurilor (cresc`nd sau sc\z`nd
lumina, din capriciu, dup\ grosimea, lungimea [i l\]imea tomurilor extrase, `n amiezile orbitoare;
sau, dimpotriv\, citind, `n zilele
ploioase, unul anume, ca s\ ai sticla ferestrei mai ochioas\, mai gale[ str\b\tut\ de `nserarea ce `ncepe – ca `n poemele lui Mircea
Iv\nescu – de diminea]\); r\sp`ndirea lor pretutindeni, `ntr-o
lene[\ nep\sare [i u[or-tragic neputin]\ de a stabili (dar s-ar ajunge cu adev\rat la o „ordine“ `ntre
c\r]i?), de a fixa un loc definitiv
fiec\rui volum; aruncarea nervoas\ a unui tom ce trebuie apoi
c\utat cu lunile, cu anii... fiindc\
[i c\r]ile-s sensibile, se sup\r\, se
ascund, nu suport\ antipatia cititorului, s`nt [i perfide, r\zbun\toare, au viclenii de femeie depravat\, te determin\ s\ suferi, s\
regre]i, s\ oftezi mereu cu g`ndul
la ele; r\v\[irea febril\ a desi[urilor livre[ti, `nfierb`ntat de dorin]a
de a lua `n bra]e, a[a, pe nepus\
mas\, pe Anna Karenina, s\ zicem, sau pe Odette de Crécy, sau
pe Eula, sau pe `nvolburata Nastasia Filippovona, sau... chiar pe Lolita!; `n sf`r[it, multe, prea multe,
imposibil de enumerat motive...
duc la `nt`lniri delicioase, apropieri de coper]i pe care `]i scaperi, ca pe un chibrit cu fosfor
otr\vitor, f\r\ s\ b\nui cu o secund\ `nainte ce vei p\]i, sufletul
dedulcit la lecturi `ntortocheate!
Te `nc\p\]`nezi tenace s\ dai de
Lumea animalelor lui Brehm
(c\r]oi impozant `ns\, iat\!, brusc
volatilizat `n mu[uroaiele p\gu-

boase ale `nc\perii tale de ba[tin\, de mla[tin\...), z\re[ti `n
schimb o enciclopedie ilustrat\,
tot Lumea animalelor numindu-se,
p\tr\]oas\, a lui David Burnie...
M`na `]i alunec\, aparent distrat\,
pe Eseul englez (vol II. De la
Lamb la Huxley), `l deschizi absolut la `nt`mplare... a! e pagina
305, recite[ti Cum se prepar\ o
omlet\ (How to Make an Omlette)
din cauz\ c\ observi ni[te sublinieri de acum c`]iva ani: „...dou\
ou\ de mesean r\m`ne regula de
aur a Omletei... Acel ]inut e
`mp\r\]ia unde `nflore[te Tortilla:
omleta cu cartofi, uscat\ precum
talpa unui papuc. Avem apoi omleta simpl\, ]\r\neasc\, foarte suculent\... Exist\ apoi ni[te rude,
un fel de veri[oare de gradul doi,
cum ar fi de pild\ omleta cu marmelad\, omleta cu rom, omleta
flambat\, omleta cu ro[ii, `ngrozitoarea omlet\ cu sos, minunata
omlet\ cu br`nz\ care, à propos,
nu trebuie preparat\ cu parmezan, ci cu br`nz\ veche [i uscat\
de Gruyère... Apoi este omleta
f\r\ nume... Aceast\ omlet\ se
prepar\ – oh, de c`nd a[tep]i
aceast\ clip\ – se prepar\ zic
`ntr-o tigaie mare fie `mprumutat\, fie [terpelit\ de la ferma cea
mai apropiat\; `n ea se tope[te
untul, `mprumutat sau [terpelit...
se sparg ou\le `mprumutate sau
[terpelite la r`ndul lor; apoi se
scotoce[te `n rani]\ dup\ ni]ic\
sare, iar ceapa se culege proasp\t\ de pe c`mp... {i se `nfulec\
cu poft\ – direct din tigaie, c\ci
doar a[a `i sim]i gustul. Omleta
superlativ\ este aceea din excursii, sau de la manevrele de
c\t\nie, omleta `n strunga muntelui sau pe [es `ntins, deschis [i
gol, dup\ c\derea nop]ii... O astfel de omlet\ poate fi pe drept
cuv`nt numit\ O.P., adic\: Omleta
paradisului“. Ce-a[ mai putea
ad\uga? Savoarea e des\v`r[it\...

SEMNAL
José Antonio Marina, Inteligen]a e[uat\. Teoria [i practica prostiei,
traducere din limba spaniol\ de Cristina Sava [i Rafael Pisot, colec]ia
„Plural M“, Editura Polirom, 208 pagini, 19.95 RON

A[a cum exist\ o teorie a inteligen]ei umane, la fel de bine ar putea lua
na[tere [i o teorie a prostiei. Pornind de la aceast\ premis\, José Antonio
Marina realizeaz\ o abordare original\ [i atractiv\ a prostiei. E[ecul inteligen]ei, a[a cum nume[te eufemistic Marina prostia, explic\ unele dintre
fenomenele cele mai dramatice ale istoriei recente, printre care ororile naziste [i comuniste. ~ns\ efectele prostiei nu se resimt doar pe plan politic
[i social, acestea continu\ s\ provoace e[ecuri [i `n planul individual, `n cel
cotidian al cunoa[terii, al voin]ei ori afectiv. Date fiind r\sp`ndirea ei [i r\ul pe care `l genereaz\, prostia este o amenin]are pentru specia uman\,
crede autorul, iar `ntre primele m\suri de ap\rare se afl\ dezv\luirea cauzelor [i a mecanismelor ei.
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Arend Lijphart, Modele ale democra]iei. Forme de guvernare [i func]ionare
`n treizeci [i [ase de ]\ri, traducere din limba englez\ de C\t\lin Constantinescu,
prefa]\ la edi]ia `n limba român\ de Lucian-Dumitru D`rdal\,
colec]ia „Opus. {tiin]e politice“, Editura Polirom, 320 de pagini, 22.95 RON

Arend Lijphart, personalitate marcant\ a teoriei politice contemporane, `[i proiecteaz\ demersul analitic pe trei axe de investiga]ie: teoria democratic\, analiza institu]ional\ [i politica `n perspectiv\ comparatist\, reunite `ntr-o abordare cuprinz\toare [i persuasiv\. Select`nd practici [i reguli relevante `n cazul celor treizeci [i
[ase de democra]ii, concepte teoretice, puncte de vedere controversate, factori poten]iali [i influen]ele lor, „modele“ [i „actori“ de pe scena politic\ interna]ional\,
Lijphart pune la dispozi]ia speciali[tilor `n domeniu un set de date fundamentale,
`n m\sur\ s\ serveasc\ drept punct de plecare pentru alte cercet\ri [i studii `n aceea[i direc]ie.
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ROCKIN’ BY MYSELF

Un test-gril\ despre fa]a ascuns\ a prezen]ei. Pelmu[ se a[az\
pe scaun `n `ntuneric [i vorbe[te despre el, despre ideea
spectacolului, mi[carea definit\ `n Enciclop dia Britannica ,
despre de ce-uri.

Corp autist/ corp deschis

(I)

Dumitru UNGUREANU

Prins `n blues
— Auzi, m\ `ntreab\ deun\zi un
amic, a c\rui manie este s\ catalogheze, pe genuri [i multe
sub-genuri, muzica metodic ascultat\? — Baicea \sta ce este:
rocker? bluesman? jazzman? C\
parc\ amestec\ stilurile [i-mi
`ncurc\ baza de date...
Boxele pr\fuite, marca Jazz,
made by Tehnoton 1989, revars\
un Blues la prima vedere (dar nu
pentru `nt`ia dat\), din albumul
Prins `n trafic, al chitaristului care
`[i etala `n 1999, desc\tu[at & solitar, imensul talent [i infinita-i
modestie. ~n camera ticsit\ de
c\r]i, reviste, discuri, casete,
benzi ORWO tot mai rar rulate pe
magnetofonul Rostov, achizi]ionat
cu [pag\ & interven]ii la „ministrul comer]ului jude]ean“ de odinioar\, re[oul `mpr\[tie c\ldura-i
violent\, `nro[ind aerul impregnat
de aburii tescovinei, recent extras\ pe ]eava alambicului. E poate ultima, de la anul s\ vezi c\ ne
`mpiedic\ UEdio]ii s\ facem... –
P\i, atunci pornim revolu]ia
adev\rat\! – replic\ amicul,
retr\ind, deja ritual `n decembrie,
amintirea „rivaliu]iei“ ce i-a spart
c\snicia. (De fapt, [tie [i el, s-au
poticnit la primul prag, cel de un
an, unde multe cupluri se trezesc,
realiz`nd pripeala...)
Cine iube[te [i las\ curge ca o
ploaie de napalm, ca un viscol de
noiembrie, precum acela din
1986, c`nd amicul [i-a cunoscut
viitoarea fost\ so]ie, `n [coala de
]ar\ unde am`ndoi `[i efectuau
anii de stagiatur\ ca profesori,
unul sper`nd la o catedr\ or\[eneasc\ (a [i v\zut-o; ba, re-c\s\torindu-se cu aten]ie, a ob]inut
mai mult chiar), cel\lalt vis`nd la
un conac rural, [i-un fel de boierie ca-n prozele ruse[ti... (Iubite

» George Baicea `[i tra-

teaz\ chitara ca pe-o
iubit\ scoas\ din izb\
[i noroi. Nu de pu]ine
ori el se „ded\“ la meticuloase [i mig\loase
restaur\ri de instrumente, cu pasiunea [i
competen]a unui lutier cremonez din veacul al XVIII-lea. Iar
c`nd `l „apuc\ damblaua“ s\ c`nte, `n vreun
concert deloc simandicos, nu are limit\ `n
exprimare!

nu numai de maestrul Emil Brumaru!)
George Baicea `[i trateaz\ chitara ca pe-o iubit\ scoas\ din izb\
[i noroi. Nu de pu]ine ori el se
„ded\“ la meticuloase [i mig\loase restaur\ri de instrumente, cu
pasiunea [i competen]a unui lutier cremonez din veacul al
XVIII-lea. Iar c`nd `l „apuc\ damblaua“ s\ c`nte, `n vreun concert
deloc simandicos, nu are limit\ `n
exprimare! De aceea cred c\ partea cea mai valoroas\ a muzicii lui
este ceea ce `nc\ n-a editat pe
disc, [i anume concertele! Baicea
face parte din categoria muzicienilor care tr\iesc bine `n familie [i
complet pe scen\. Din genul
acesta de arti[ti, nu studioul scoate, cum se zice, untul! Ci mica
scen\ de club, al\turi cu prieteni
[i cunoscu]i, fum de ]ig\ri [i bere
ieftin\, femei trecute de primul
avort [i b\rba]i `nc\ suferinzi la al
treilea divor], cu patroni gata s\
dea faliment, m`ndri c\ au
finan]at mini-festival de blues, cu
famili[ti de curs\ lung\ sc\pa]i la
f`nt`na casei f\r\ felinar ro[u, to]i
str`n[i te miri de unde [i vr\ji]i de
sunetul distilat f\r\ sc\z\m`nt.
Varianta extins\ Cine iube[te [i
las\ `l face pe amicul meu s\ pluteasc\ mai sus dec`t piesa intitulat\ chiar Atunci c`nd plutesc. – E
ca anul meu de c\snicie! – spune,
[i toarn\ alt pahar pe l`ng\
mur\turile insa]iabile: gogonele,
hrean, castraveciori [i ]elin\. Conopida o refuz\, amintindu-i de
„fosta“, gogo[ari n-a g\sit. A
`mplinit nu demult 45 de ani, e
un tip sportiv, de[i greutatea [i
alura indic\ pescarul, iar ochelarii
de vedere, cu lentile fumurii,
p\c\lesc asupra ocupa]iei. Se tunde scurt, ca s\-[i mascheze `nceputul de calvi]ie. Fumeaz\ uneori
trabuc, imagin`ndu-se `n – explicabil! – Cuba. La fereastra casei a
s\dit chiar o trestie, cic\ provenit\ din insula lui Fidel, unde nici
unul dintre noi doi n-o s\ ajung\
vreodat\...
— Baicea e bluesman! – r\spund, cu siguran]a publicistului
ame]it de b\utur\, nu de boxoffice. — Da, zice amicul, Blues la
prima vedere este cea mai reu[it\
pies\ de gen, de la noi... — Nu
acolo e „dovada“, ci-n piesa dinainte — „Acas\ la mine“... c`nd
so]ia zice: „Hai, George, la
mas\!“, el r\spunde: „Imediat!“.
Crezi c\ a[a face un rocker? |la
nici `nsurat n-ar fi... — |la puteam s\ fiu eu... – sur`de, ambiguu, amicul, [i mai toarn\ un
pahar...
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C`nd o mi[care cotidian\
devine spectacol? Ce ne
determin\ s\ putem
vorbi profesionist despre
un spectacol de dans
contemporan, [i nu doar
despre un simplu
exerci]iu de `nc\lzire? ~n
func]ie de ce criterii punem eticheta de spectacol unor gesturi care ne
par at`t de la `ndem`n\ [i
care, de multe ori, s`nt
absolut `nt`mpl\toare?
Dansul contemporan liberalizeaz\ corpul. Hibern\rii clasice, dansul contemporan `i d\ trezirea. Corpul trece de grani]a virtuozit\]ii impuse. Nu mai trebuie
s\ fie corp atletic, corp la patru ace, corp
de Gr\din\ Zoologic\ la care s\ te ui]i ca
la un exemplar rar. E aruncat pe pia]a
consumului de mi[c\ri imperfecte, obi[nuite, necanonice. ~n dansul contemporan se poate aproape orice: se poate s\
nu te mi[ti, se poate s\ alergi, se poate
s\ stai de vorb\ relaxat pe scen\. Cu o
singur\ condi]ie: acest orice trebuie s\
aib\ o relevan]\, trebuie s\ te duc\ undeva. Altfel, corpul liber [i-a c`[tigat inutil dezinhibarea, pentru c\ nu [tie ce
poate face cu ea [i ajunge s\ o foloseasc\
formal. {i c`nd libertatea devine anarhie, c`nd vezi c\ arbitrariul ajunge s\ se
numeasc\ spectacol de dans contempo-

DANS 100%
Mihaela MICHAILOV
ran, c`nd nu exist\ un concept clar articulat, atunci `ncepi s\ ai anumite re]ineri perfect motivate [i s\ te `ntrebi: ce e
ceea ce v\d? Corpul autist se `nchide
`ntr-un discurs la care nu poate avea acces dec`t el `nsu[i, discurs suficient lui [i
`n acela[i timp insuficient pentru a se
putea numi spectacol. Corpul autist este un corp necomunicativ.
La capitolul spectacole asumate [i inteligent concepute, pe care le-am v\zut
anul acesta la CNDB, poate intra Still Lives, realizat de Frédéric Gies, Manuel Pelmu[, Bruno Pocheron, Isabelle Schad.

Corpurile reiau dinamica
ora[ului din fotografie
Performance-ul aduce `n prim-plan trei
straturi de imagini intercalate. Fotografia lui Jeff Wall, The Stumbling Block,
p\rerile – redate pe ecran – ale celor intervieva]i pe strad\, care comenteaz\ fotografia, [i prezen]a efectiv\ pe scen\ a
performerilor str`n[i `n grupuri compacte sau av`nd propriul lor parcurs de
mi[care individual\. Still Lives traseaz\
o hart\ urban\ `n care se amestec\ percep]ii sociale [i transform\ri mentale.
Still Lives duce privirea comentatorilor
fotografiei spre istoriile lor personale.
Fotografia e un context de subiectivizare. Ce privesc m\ prive[te `n mod direct.
Ace[ti privitori s`nt martorii prezentului

» Still Lives traseaz\ o hart\ urban\ `n care se ames-

tec\ percep]ii sociale [i transform\ri mentale. Still
Lives duce privirea comentatorilor fotografiei spre
istoriile lor personale. Fotografia e un context de
subiectivizare. Ce privesc m\ prive[te `n mod direct.

maleabil. Corpurile performerilor, care
se mi[c\ `n fa]a ochilor no[tri exact ca
un roi n\ucitor sau `ncremenesc statuar,
reiau dinamica ora[ului din fotografie [i
pe cea a interoga]ilor de zi cu zi. Cotidienii urbani se uit\ la o imagine [i comenteaz\ ora[ul subiectiv, lumea din
cartierele min]ii. Fotografia lui Jeff Wall,
The Stumbling Block, a fost start-ul proiectului stradal pe care cei patru coregrafi l-au structurat exact acolo unde ora[ul se vede cel mai bine: pe asfalt, `n
mijlocul trec\torilor-martori ai transform\rilor urbane. ~n Still Lives, performerii „`nghea]\“ `n fotograme, r\m`n nemi[ca]i ca ni[te statui din centrul ora[ului sau cad asemenea unor c\r\mizi.
Preview conceput de Manuel Pelmu[
este performance-ul dilemelor corporale.
Preview este un test gril\ despre fa]a ascuns\ a prezen]ei. Pelmu[ se a[az\ pe
scaun `n `ntuneric [i vorbe[te despre el,
despre ideea spectacolului, mi[carea definit\ `n Enciclopædia Britannica, despre
de ce-uri. Ce `nseamn\ s\ fii prezent `n
spa]iu? Ce `nseamn\ s\ te legitimezi printr-o
absen]\ cu m`ini, picioare [i glas, care te
stimuleaz\ s\-i dai con]inut? La corpul
lui Pelmu[ nu ai acces dec`t prin laboratorul t\u de percep]ii. Performerul te oblig\ s\-]i activezi aten]ia imaginativ\.
Care e leg\tura dintre corpul v\zut, tangibil, perceptibil la prima m`n\ [i corpul
care se sustrage privirii [i te las\ s\-l recompui din buc\]i de mi[care nev\zut\?
Dac\ nu te vezi, nu e[ti? Pelmu[ mizeaz\ pe privirea oarb\, pe privirea care
f\r\ s\ vad\ la propriu ajunge s\ vad\
exers`ndu-[i pupila min]ii. A `n]elege ce
face Pelmu[ `nseamn\ a `n]elege unde se
opre[te reprezentarea obi[nuit\ a corpului.
Pelmu[ nu se vede, dar este.
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AN
INCONVENIENT
TRUTH

S`nt aproape sigur\ c\ filmul va lua Oscarul pentru cel mai bun
documentar, ceea ce, `mpreun\ cu marele lui succes de public,
poate s\ `nsemne c\ [i-a atins scopul.
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PALINDROMAN
Serban FOAR}|

Ro[ul u[or e rozul iluzor
(Continuare din num\rul trecut)

Filme cu aer cald
E primul text din „Supliment“ care apare `n acest
an. (Oare de ce n-am cerut s\ mi se dea liber de
ziua mea?!) Of! Despre ce s\ scriu? De fapt, e mai
mult de o s\pt\m`n\ p`n\ la Cr\ciun acum, c`nd
scriu, [i g`ndul la cele c`teva zile libere biruie abnega]ia pentru articolele care trebuie date `n avans.
M-am hot\r`t: o dare de seam\ despre filmele
v\zute `n ultima vreme e cea mai nimerit\.
~ncep cu The Queen, filmul lui Stephen
Frears din acest an, cu nominaliz\ri la
Globurile de Aur, premiat recent [i de
criticii din Los Angeles [i New York. Cu
toat\ dificultatea de a `n]elege perfect
engleza britanic\, filmul mi-a pl\cut, de[i
nu mi se pare o capodoper\. Oare pentru c\ moartea prin]esei Diana [i monarhia britanic\ nu se num\r\ printre hobby-urile mele? Scenariul lui Peter Morgan are `ns\ o anumit\ elegan]\ `n a aborda un moment din istoria contemporan\, intens mediatizat, f\r\ s\-l umfle [i mai mult. Mi-era team\ c\ `n secven]a `n care prin]ul Charles ajunge la
morga spitalului parizian o s\ avem
chiar [i imagini cu vreun manechin desfigurat „poz`nd“ pe post de Diana. Filmul
respect\ `ns\ [i moartea acesteia, [i elegan]a unui scenariu care spune mai
multe prin spa]iile lui goale [i prin t\cerile personajelor. „Practic“, povestea e
destul de s\rac\. Filmul `ncepe pe 2 mai
1997, c`nd se instaleaz\ guvernul laburist condus de Tony Blair, [i ia sf`r[it c`teva luni mai t`rziu, dup\ `nmorm`ntarea
lui Lady Di. ~n esen]\, filmul se concentreaz\ pe rela]ia dintre regina Elisabeta
[i Tony Blair, dintre reprezentanta rigid\, dar corect\ a tradi]iei, [i elementul
inovator, mult mai sensibil la umorile
opiniei publice. Prefer s\ nu m\ leg de
politic\, nici nu m-a[ pricepe, [i s\ remarc doar c\ Tony Blair recunoa[te fi-

nalmente corectitudinea [i prestan]a casei de Windsor. Comparativ cu latura
politic\ sau cu cea de satir\ – un amestec inedit de decen]\ [i de insolen]\ – a
Marii Britanii de azi, filmul mi se pare
mult mai interesant ca scriitur\, ca modalitate de a construi o poveste ca pe un
desen, din tu[e aplicate c`nd [i unde trebuie.

Marie-Antoinette,
unul dintre cele mai
neobi[nuite filme
ale anului
Un alt succes al momentului, An Inconvenient Truth de Davis Guggenheim, este
de fapt filmul lui Al Gore. Fostul [i viitorul probabil candidat la postul de pre[edinte al Statelor Unite e vedeta, el f\c`nd din acest documentar o lec]ie de ecologie. Filmul e [i el elegant, dar `n alt
fel dec`t The Queen, chiar dac\ e cuminte ca stilistic\ [i nu revolu]ioneaz\
genul. Dar reu[e[te s\-[i transmit\ clar
mesajul [i s\ aib\ efect, un exemplu personal fiind c\ a mobilizat-o [i pe muta
din mine, care de obicei nu vorbe[te despre filme. Al Gore, care a studiat [tiin]ific, `nc\ din tinere]e, problemele `nc\lzirii globale, se afl\ mai tot filmul `ntr-o
sal\ [i `[i ]ine predica `n fa]a publicului
[i a unui mare ecran. Nu e melodrama-
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FILM
Iulia BLAGA
tic, nu face un one-man-show (el e oricum simpatic [i echilibrat), vine cu cifre
[i – mai conving\tor – cu grafice care
demonstreaz\ ravagiile aduse de industrializare mediului `n care tr\im. Imaginile s`nt [i ele inteligent g`ndite. Nu vezi
foci zb\t`ndu-se `n petrol, ci un singur
desen animat cu un urs polar care nu
mai g\se[te nici un cap\t de calot\ pentru c\ toat\ ghea]a se tope[te. O modalitate mult mai eficient\, c\ci filmul nu
e g`ndit s\-]i stimuleze glanda lacrimal\,
ci ra]iunea. Seriozitatea [i modera]ia au
totu[i un efect spectaculos asupra spectatorului, c\ruia i se explic\ simplu c\
situa]ia e `ntr-adev\r mai mult dec`t `ngrijor\toare. Iar la final, filmul ofer\ pe
generic [i solu]iile – unele `mbibate de
un umor de bun-sim] care a pigmentat
[i filmul, altele foarte aplicate. S`nt aproape sigur\ c\ filmul va lua Oscarul
pentru cel mai bun documentar, ceea
ce, `mpreun\ cu marele lui succes de
public, poate s\ `nsemne c\ [i-a atins
scopul.
Ultimul film despre care mai scriu azi
e Marie-Antoinette de Sofia Coppola, pe
care nu l-am mai rev\zut din prim\var\,
dar care a ajuns [i la noi. Apar]ine acelui gen de film care e mult prea frumos
pentru a te l\sa s\ scrii despre el. {i mult
prea vag, de asemenea. ~ncheie trilogia
singur\t\]ii tinerelor fete (dup\ Virgin
Suicides [i Lost in Translation), [i e posibil ca Sofia Coppola s\ fi trecut, odat\
cu na[terea primului s\u copil, la o alt\
etap\ artistic\. Oricum, e unul dintre cele
mai frumoase [i mai neobi[nuite filme
ale anului, plin de aer cald [i colorat [i
de lucruri pe care nu le spune – a[a cum
ne-am fi a[teptat de la un film istoric, [i
am scris despre el a doua oar\ aici ca s\
v\ bat la cap s\-l vede]i. Mul]umesc.

Se a[ternu o grea t\cere, care dur\ aproape un minut. Nu prea [tia niciunul cum
s-o rup\.
Noroc cu domnul Elisav, care, f\r\ a fi fost un „diac tomnatic“, `[i avea, ca
rutinat profesor, propriile-i trucuri, stratageme [i „c`rlige“, – ca [i un instinct didactic [i pedagogic mai puternic dec`t defuncta editur\ omonim\.
Profit`nd de interesul filologic, real sau numai aparent, al celor dou\ domni[oare, domnul Vasile Elisav f\cu apel la vechea lui marot\: substantivele neepicene,
respectiv cele epicene, ce au o form\ unic\, adic\, pentru masculin [i feminin.
Neepicenele, din contr\, au c`te dou\ forme, cel pu]in, ca s\ diferen]ieze
masculul de femel\: c`ine/ c\]ea, porc/ scroaf\, cal/ iap\ sau coco[/ g\in\... S`nt
cazuri c`nd aceast\ neepicenie este de-a binelea stufoas\; astfel bovinele (sau vitele, cu un cuv`nt mai scurt) pot fi vi]el/ juninc\, bou (taur)/ vac\ [.a.m.d. Au onoarea s\ se bucure de ea fie animalele care ne stau `n preajm\ de milenii,
treb\luind `n r`nd cu noi sau escort`ndu-ne din loc `n loc, fie acelea care, de[i nu
ne s`nt asociate, ne impun un, dac\ vre]i, respect atavic, ca leul [i leoaica, sau ne
terific\, precum un [arpe. Semi-neepicene, dup\ mine, ar fi acelea-n care femininul se formeaz\ de la masculin: [arpe/ [erpoaic\, leu/ leoaic\...
— {oarece/ [oricioaic\, complet\ Nora, persifl`ndu-l.
— Ne face]i capul calendar, ad\ug\ [i Carmen, `ntr-o doar\.
— V\ `n[ela]i, dragele mele dragi! Nu v\ fac capul calendar, ci v\ atrag
res-pec-tu-os aten]ia, numai, c\ acest „moft“ gramatical: neepicene vs. epicene
implic\, pe l`ng\ o nevoie de ordin practic, taxinomic, aceea a diferen]ierii indiferente [i precise, o imperceptibil\ tandre]e fa]\ de vechii no[tri companioni de
suferin]\ [i corvoad\, iar, adesea, mai intuitivi dec`t scepticii impeniten]i ce s`ntem...
Ca `n cazul, dac\ vre]i exemple, al miracolului betleemic.
— Dar, dom profesor, `ntreb\ studenta Carmen Carpen, diferen]ierea asta ar
exclude, lingvistic vorbind, iar nu sexual, orice form\ de hermafroditism?
— Nici g`nd, r\spunse domnul profesor Elisav, de vreme ce se poate spune
]apr\ sau berbecoaie.
— Asta cu berbecoaiele-i cam tare, chicoti, `n banca ei, Nora Aron.
— Honny soit qui mal y pense, se auzi, jartieriz`nd, domnul profesor Elisav.
Oricum, e limpede c\ e neepicen doar ceea ce e, `n sens larg, aprivoazabil. Fie
[i dac\ par ni[te hibrizi, termeni ca „greieru[a“ unui Blaga sau ca „p\ienjeni]a“
lui Arghezi, se justific\ [i, pe c`t cred, extralingvistic, prin aprivoazabilitatea, in
extremis, a respectivelor g`ng\nii. ~mbastiliat, Paul Pellisson, s\ zicem, citat de
c\tre Søren Kierkegaard cu un catren vanitologic, a `mbl`nzit, `n recluziune, un
p\ianjen; sau – cine [tie? – o p\ienjeni]\... Ceea ce n-ar fi fost capabil s\ fac\,-n
rest, [i cu o r`m\. Inaprivoazabil\, aceasta e, prin defini]ie, epicen\.
Profesorul recurse cam `n sil\ la epicenia bietei r`me, b\nuind c\ domni[oarele studente `l vor completa, `n deriziune, cu faptul c\ „de la R`m ne tragem“.
— „De la R`m“, da; dar nu din r`m, ci, eventual, din r`m\, dac\ e cazul s\-l
urm\m pe Darwin, dup\ care acest vierme anelid ar fi, cic\, sensibil la sunetele
de trombon [i, ca [i Nicolas de Staël, la ro[u.
— Precis din „r`m\“, dom profesor, zise Nora, d`ndu-i acestui termen accep]ia lui obscen\ [i, f\r\ s\ fac\ gestul clasic al degetului mediu exhibat, r`m\
pu]in, cu indexul, `n aer.
(Continuarea `n num\rul urm\tor)
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Cel mai scump telefon mobil al anului 2006 este crea]ia mamei
Rusia – 1,3 milioane de dolari pentru un telefon din platin\
(cu excep]ia tastaturii, care este doar aur alb) [i `mpodobit
cu diamante albe [i albastre.

MOBIL

fast-food
BUCURE{TI, FAR WEST
Daniel CRISTEA-ENACHE

COOLTURISME

Integrare
[i dezintegrare
~n timpul r\zboiului, locuitorii Bucure[tiului se uitau cu groaz\ pe
cer [i se rugau, v\z`nd bombardierele americane puse pe treab\:
„Du-i, Doamne, la Ploie[ti!“. Dup\
numai c`]iva ani, `ncep`nd cu 1948,
bunicii no[tri `[i `ncordau zadarnic auzul pentru a prinde uruitul
acelora[i avioane, eliberatoare. Din
nefericire pentru ei [i pentru noi
to]i (excep]ie f\c`nd profitorii regimului trecut), comunismul se
instalase temeinic `n România. {i
nu din `nt`mplare, hazard, accident istoric, ci ca urmare a unui
plan de `mp\r]ire a Europei, conceput la Yalta.
Acestea s`nt eviden]e istorice
care nu ar mai trebui subliniate.
Ar merita `ns\ reflectat mai mult
asupra dramelor, suferin]elor, tragediilor prin care au trecut genera]iile precedente, devenite captive
`n propria ]ar\ [i `n ceea s-a numit – cu perfect cinism descriptiv –
lag\rul socialist. Decenii `ntregi,
ace[ti oameni au fost obliga]i s\
joace rolul unor cobai `ndr\gosti]i, respect`nd sau chiar anticip`nd hachi]ele unor st\p`ni nebuni.
Dac\ Republica Socialist\ România
era paradisul terestru (un eden original: cu cozi nesf`r[ite la alimente
[i produse de strict\ necesitate,
`ntreruperi zilnice ale curentului,
frig `n apartamente iarna, sate
„sistematizate“ [i biserici rase de pe
fa]a p\m`ntului), Occidentul reprezenta un infern contrastiv, un
spa]iu al decaden]ei, al putreziciunii, al maladiilor fizice [i morale.
Cei care au construit meticulos
aceast\ jalnic\ polaritate, definindu-ne patriotismul ca pe o alternativ\ la Europa, [i nu ca pe un
subansamblu firesc al acestui spa]iu, erau, `n particular, turi[ti satisf\cu]i de mizeriile occidentale.
Cet\]eanul obi[nuit nu avea dreptul la viz\ pe pa[aport. Ei, da. Dragostea noastr\ fa]\ de ]ar\ era
chestionabil\; a lor era mai presus

Lista listelor lui 2006
M\d\lina COCEA

de `ndoial\. Din acest motiv, faptul c\ plecau sistematic `n Vest [i
se `ntorceau cu valizele burdu[ite
cu cartu[e de ]ig\ri [i sticle de
whisky, videorecordere [i cosmetice, reviste glossy [i prezervative
nu intra `n contradic]ie cu principiile moralei proletare [i ale echit\]ii socialiste predicate nou\.
Dac\ rupem acest ambalaj de
ipocrizie [i privim cu obiectivitate
scena occidental\, vom fi literalmente frapa]i de normalitatea
vest-european\. S`nt ni[te societ\]i fundate pe reguli clare, ni[te
lumi `n care te po]i dezvolta [i
`mplini ca individ. Mai pu]ine cuvinte mari [i lozinci mobilizatoare, `n schimb, incomparabil mai
mult\ substan]\ turnat\ `n toate
sectoarele sociale, `n munca, reflec]ia [i distrac]ia oamenilor. Faimoasa alienare (calul de b\taie al
criticii marxiste) nu o ve]i avea
nici la Paris, nici la Madrid, nici la
Roma. Am avut-o `n ora[ele cufundate `n `ntuneric ale m`ndrei
noastre republici socialiste sau
atunci c`nd am contemplat c`mpurile pline cu gunoaie [i fabricile
m`ncate de rugin\ ale României
„capitaliste“ din anii ’90.
Integrarea `n Uniunea European\ nu va `nsemna nicidecum
o dezintegrare a românismului, o
distrugere a specificului, o pierdere
a identit\]ii, ci dezintegrarea unui
tip de autohtonism, a unor anumite componente din specificul
na]ional. Vor fi limitate impostura
[i [mecheria unsuroas\, va sc\dea
num\rul „descurc\re]ilor“ [i al
arti[tilor infrac]iunii. Vor conta tot
mai mult c`t [i cum munce[ti, felul `n care vorbe[ti, ideile pe care
le pui `n mi[care.
Reintrarea `n Europa este al doilea moment extraordinar al biografiei mele, dup\ acela al Revolu]iei
din decembrie 1989. De acum
`ncolo, `mi doresc un status quo ...

Cea mai frumoas\ poz\ din spa]iu:
n e b u l o a s a Crab , a f l a t \ l a 6 0 0 0 d e a n i - l u m i n \
de P\m`nt. Ba nu! E pe locul 20.

Cuvintele-cheie ale oric\rui
`nceput de an s`nt „cele
mai“... proaste reclame la
film... bune albume... verzi
ma[ini... controversate
divor]uri... bune idei ale anului
2006. ~nceputul unui an este
momentul optim pentru realizarea topurilor, iar ceea ce ve]i
citi `n continuare este lista listelor lui 2006.
Inven]ii. YouToube a fost numit „inven]ia anului“ de „Time“, pentru c\ a transformat sute de anonimi `n celebrit\]i ale
Internetului, pentru c\ a dat oamenilor
posibilitatea s\ `[i posteze pe Internet
cele mai caraghioase, emo]ionante, educative, [ocante sau absurde videoclipuri
filmate acas\.
Sportivi. O echip\ de fotbal american din
Cincinnati a primit distinc]ia de „cei mai
slabi sportivi ai anului“, din partea revistei „Cracked“, pentru performan]a de
a fi avut opt juc\tori aresta]i pentru infrac]iuni care variaz\ de la furt, b\t\i cu
poli]ia la violen]\ conjugal\. Tot opt a fost
[i num\rul victoriilor echipei Cincinnati
Bengals `n campionat.
Cultur\. Chiar dac\ s-au vrut doar caricaturi de ziar, cele 12 desene `nf\]i[`ndu-l pe profetul Mohamed s-au transformat `n unul dintre cele mai importante ([i triste) evenimente culturale ale
anului 2006, conform „LA Times“. „Din
2003, c`nd Secretarul general Colin Powel
a f\cut publice schi]ele unor presupuse
fabrici de arme irakiene, n-au mai murit
at`]ia oameni din cauza unor desene.“
Mod\. Sarah Jessica Parker, `mbr\cat\
`ntr-o corcitur\ `ntre o rochie [i un kilt
sco]ian, a primit distinc]ia pentru cea mai
neinspirat\ vestimenta]ie de vedet\ de
la revista „People“.
C\r]i. Cea mai v`ndut\ carte a anului
2006 conform imensei libr\rii online amazon.com a fost Metoda lui Cezar. Nu,
nu istorie. A[tepta]i continuarea. Ghid
natural [i cotidian pentru `n]elegerea [i

corectarea celor mai frecvente probleme
ale c`inilor. Cartea se remarc\ prin fina
`n]elegere a psihologiei transferului problemelor proprietarilor asupra c`inelui
[i prin inventarierea celor mai comune
sincope de comunicare `ntre om [i c`ine. ~n alt\ ordine de idei, Absurdistan de
Gary Shteyngart, povestea fiului obez [i
obsedat de rap al celui mai bogat al 1238-lea
om din Rusia, care sper\ s\ se `ntoarc\
`n Statele Unite dup\ ce a studiat la o universitate american\, a fost declarat\
cartea anului de „The New York Times“.
Mobil. Cel mai scump telefon mobil al
anului 2006 este crea]ia mamei Rusia –
1,3 milioane de dolari pentru un telefon
din platin\ (cu excep]ia tastaturii, care
este doar aur alb), `mpodobit cu diamante albe [i albastre. A, ce face? P\i,
SMS-uri, MMS-uri, E-mail [i `nva]\ s\
g\teasc\.
Viru[i. Da, exist\ [i viru[i „morali[ti“, iar
lista „celor mai“ `l are `n frunte pe Zcodec,
un spyware care bate obrazul celor care
viziteaz\ site-uri cu con]inut pornografic [i mai livreaz\ [i c`teva reclame, dac\
tot [i-a g\sit clien]ii.
Filme. Cea mai slab\ reclam\ la un film
este, conform site-ului ifilm.com, cea la
Epic movie, o parodie dup\ mai celebrele Snakes, Cronicile din Narnia, Pira]ii din Caraibe, Harry Potter etc.
{tiri. Site-ul MSNBC.com a deschis recent o rubric\ dedicat\ [tirilor optimiste,

despre acte de eroism sau bun\tate, clipuri cu animale [i copii dr\g\la[i sau
fapte generoase. Pe locul I `n preferin]ele cititorilor s-a aflat povestea unei
b\tr`ne din Florida care a donat prin
testament 36,5 milioane de dolari pentru cercetarea cancerului [i a diabetului.
~n mod ironic, `ntr-o fereastr\ al\turat\,
a celor mai vizionate [tiri ale momentului, conduce filmul sp`nzur\rii lui Saddam.
Nun]i. Nicole Kidman l-a b\tut pe fostul so], Tom Cruise, `n privin]a celei
mai „c\utate“ nun]i pe Google. La capitolul „divor]“, conduce fostul Beatles
Paul McCartney, iar cel mai solicitat necrolog a fost cel al regizorului Aaron
Spelling.
Ma[ini verzi. De fapt, este vorba de cele
mai ecologice ma[ini ale anului 2006,
premiu care i-a revenit unui automobil
cu dou\ locuri, Honda Insight.
Oameni. Cea mai important\ persoan\,
conform „Time“, e[ti TU. Asta pentru c\
a[a-numitul Web 2.0 ne-a pus pe to]i
online, ne-a f\cut s\ ne verific\m cu asiduitate num\rul de vizite pe blogul personal, s\ ne `mbr\c\m avatarii `n haine
care seam\n\ c`t de c`t cu ale noastre, s\
ne `ndr\gostim de al]i avatari, s\ ne
film\m pisica atunci c`nd toarce [i s\ ne
bucur\m c\ ne-au comentat 30 de oameni. Internetul ne-a f\cut buricul re]elei.

VOI N-A}I ~NTREBAT f\r\ zah\r V| R|SPUNDE » ~NCHIS/ DESCHIS
Bobo
Gata. S-a dus anul. Fie c\ s-a
dus dracului sau s-a dus
`ntr-un loc mai bun, important e c\ n-o s\ se
mai repete `n
via]a asta. Acum
e momentul s\
tragem linia [i s\
vedem ce ra-

hat am mai f\cut [i cum de a
mai trecut o fil\ din via]\ f\r\
s\ facem tot rahatul pe care
ni l-am propus. Sau poate s\
ne uit\m m`ndri la ce am realizat [i s\ zicem din tot glasul
urarea actorilor `nainte de
spectacol: Rahat! S\ fie de
dou\ ori mai sus v`rful `n anul
care vine. Nu ne-am luat ma[in\, nici vil\ [i nici m\car un

am\r`t de telefon cu bluetooth.
Am dat banii pe spectacole,
c\l\torii, c\r]i [i prostii folositoare. Pe ]ig\ri, nu. Ne-am luat
slujba c`nd `n glum\, c`nd `n
serios [i am `ncercat s\ n-o
punem la suflet. De acuma, bun
sau r\u, cum o fost a[a s-o terminat. Am gre[it, t\iem, schimb\m foaia [i scriem mai departe.
S-a `nchis 2006. Se deschide
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2007. Sper\m s\ fie mai bine,
sper\m s\ fim mai buni, sper\m
s\ nu ne mai c\lc\m pe cozi
interminabile, s\ nu ne mai `mbr`ncim pe la spate, s\ d\m
mai mult, s\ ne treac\ mai repede, s\ nu mai doar\ a[a de
tare coatele, s\ scad\, s\ avem de unde, s\ ni se dea, s\
ne respecte, s\ nu ne mai lase
s\ a[tept\m, s\ ne moar\ g`n-

dacii, s\ se schimbe genera]iile politice, s\ ne creasc\ copiii, s\ se fac\ oameni cu stare,
s\n\tate, s\rb\tori mai lungi,
s\punuri mai mirositoare, s\raci mai pu]ini, tractoare pe ogoare, sub]iori mai uscate, holdembel[ugate [i c`mpii m\noase,
lumin\-n suflet [i `n case, gaze,
alcool, scandal, fericire, rahat,
rufe mai albe [i senza]ii de

prospe]ime mai puternice,
`nc\l]\ri mai trainice, pastile
mai ieftine, sup\r\ri mai scurte, porci gra[i, politicieni, televizoare cu ecran mai lat, oameni mai cinsti]i, din nou alcool, dar nu `nainte de o bucat\ de p`ine, trai lin, cer senin, epurarea spiritului românesc, dulce Românie, asta
vreau eu, p`rdalnicul. Norock.
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~n 2005, Margarethe Makovec [i Anton Lederer
au organizat o expozi]ie itinerant\ ce a prezentat pozi]ii
artistice contemporane care serveau la ilustrarea diversit\]ii
vie]ii romilor.

fast-food
VERBA WOLAND
Ruxandra CESEREANU

Candy [i Miori]a

Rotor
La sf`r[itul lunii noiembrie a anului trecut, am
fost invitat la Pristina, `n Kosovo, s\ particip la
forumul artistic sud-est european (MSE Meeting), organizat de c\tre asocia]ia ROTOR din
Graz. Regiunea Kosovo este majoritar albanez\
[i, dup\ r\zboiul din 1999, este sub administrare ONU. Situa]ia sa politic\ este incert\, to]i albanezii cu care am vorbit sper`nd ca anul acesta
Kosovo s\ devin\ independent de Serbia.
Ora[ul are [i el un aspect oarecum straniu. Un enorm panou
publicitar ni-l arat\ pe Bill Clinton ca pe un erou eliberator,
iar bulevardul central al ora[ului `i poart\ numele. Este „recuno[tin]a“ ar\tat\ de localnici fa]\ de americanii care i-au sc\pat de s`rbi. Pristina este un ora[ de c`teva sute de mii de locuitori, care mai p\streaz\ c`te ceva din arhitectura modernist\ iugoslav\ a anilor ’70. Economia nu merge prea bine,
pentru c\ nu se produce mai nimic. Regiunea supravie]uie[te

ARTE VIZUALE
Matei BEJENARU
din banii trimi[i de albanezii care lucreaz\ `n str\in\tate [i din
bugetul administra]iei ONU. Am r\mas cu o puternic\ imagine `n minte: statuile realizate `n clasic stil proletcultist `n memoria unor tineri eroi UCK (armata de eliberare din Kosovo),
care au murit `n s`ngerosul r\zboi din anii ’90.
~n aceast\ situa]ie special\, ne-am `nt`lnit c`teva zeci de
arti[ti, curatori ori manageri artistici din regiunea Europei centrale [i de sud-est [i, timp de c`teva zile, am putut s\ afl\m c`t
mai multe despre proiectele noastre [i s\ g`ndim posibilit\]i
de colaborare `n viitor. Ini]iativa ROTOR mi se pare cu at`t
mai l\udabil\ cu c`t nu exist\ o puternic\ tradi]ie de colaborare regional\. ~n „goana“ c\tre legitimare de c\tre marile institu]ii artistice ale Vestului, parc\ nu am mai avut timp s\
privim la vecinii no[tri cu care avem multe `n comun.

S-a creat un „network“ regional
Fondatorii asocia]iei ROTOR s`nt Margarethe Makovec [i Anton Lederer, doi arti[ti [i curatori din Graz, Austria, care `n ultimii 10 ani au dezvoltat proiecte de colaborare regional\ implic`nd arti[ti [i institu]ii din ]\rile balcanice [i central-europene. Rezultatele concrete ale acestei ini]iative s`nt arhiva institu]iei [i crearea unui „network“ regional `n aceast\ zon\,
unde schimb\rile enorme din ultimul deceniu au modificat [i
produc]ia artistic\. ~n cadrul proiectului Balkan Consulat, din
anul 2003, cei doi au invitat curatori din Belgrad, Praga, Istanbul, Budapesta, Sarajevo, Viena [i Sankt Petersburg pentru
a prezenta atitudini artistice actuale. Pe parcursul unui `ntreg
an, Galeria „Rotor“ a func]ionat ca un fel de „consulat“. Spiritul critic al proiectului s-a aflat `n termenul „Balcani“, `ntruc`t
acest concept destul de disputat produce dificult\]i de identificare at`t `n regiunea pe care o desemneaz\, c`t [i `n Europa
Central\ [i de Vest.
~n 2005, Margarethe Makovec [i Anton Lederer au organizat expozi]ia itinerant\ Noi s`ntem ceea ce s`ntem, ce a prezentat pozi]ii artistice contemporane care serveau la ilustrarea diversit\]ii vie]ii romilor. Arti[tii din expozi]ie au explorat teritorii care trec dincolo de stereotipurile obi[nuite legate de
acest subiect sau au `ncercat `n mod con[tient s\ se joace cu
cli[ee ale reprezent\rii romilor, transform`ndu-le sau anul`ndu-le. Ca o concluzie, curatorii au vrut s\ arate c\ problema minorit\]ilor rome prezente `n ]\rile Europei Centrale [i
de Sud-Est trebuie tratat\ nuan]at, f\r\ generaliz\ri superficiale [i pripite.
M\ bucur c\ dup\ `nt`lnirea de la Pristina [tiu mai multe
despre scena artistic\ din Skopje sau Dubrovnik, c\ am aflat
cum lucreaz\ arti[tii israelieni la Centrul de Art\ Digital\ din
Holon ori c\ am aflat despre ultimele expozi]ii ale Galeriei
Skuc din Lubljana. Proiectele comune vor veni probabil `n viitor...
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~n Australia s-a n\scut la `nceputul
mileniului trei o oaie ciudat\. Ea
nu a fost ciudat\ de la `nceput, ci
a fost preschimbat\ `ntr-o oaie
extravagant\ de c\tre st\p`nul s\u
Jim. Acesta a deprins-o pe Candy
(a[a se numea oi]a cea n\zdr\van\, se va vedea de ce) s\ fie c`ine:
drept care a `nv\]at-o de mic\ s\
road\ oase, s\ stea `n fund, sprijinit\ pe labele din fa]\ [i chiar s\
latre `ntruc`tva. Fire[te, Candy nu
l\tra propriu-zis, dar nici nu beh\ia precum oile normale: ci scotea un sunet `ntre l\trat [i beh\ial\. St\p`nul s\u Jim o l\sase sute
de ore izolat\ `ntr-o camer\, `n
care Candy ascultase la nesf`r[it
l\tr\turi `nregistrate de c`ine. Drept
care, de la un punct `ncolo, a deprins un soi de l\tr\tur\ corcit\
cu beh\itul ei nativ. Un alt am\nunt: Candy nu a fost crescut\ `n
curtea casei, ci `n cas\, obi[nuindu-se s\ doarm\ la picioarele
patului st\p`nului Jim. Din pricina
modului `n care `i fusese metamorfozat felul de a fi, dar mai
ales de la faptul c\ se obi[nuise s\
road\ oase, din]ii lui Candy se ascu]iser\, chiar dac\ nu deveniser\
`ntru totul col]ii unui c`ine. Povestea lui Candy ar fi r\mas doar istoria unei oi]e pe care s-a `ncercat
o form\ stranie de sp\lare a creierului, dac\ nu s-ar fi `nt`mplat ceva `ntru totul special. ~ntr-o sear\,
st\p`nul Jim, care consumase destul de mult scotch, a adormit la
televizor, iar din cauza unei ploi
toren]iale neobi[nuite, s-a produs
un scurtcircuit, declan[`ndu-se incendiul `n cas\. Cea care l-a sal-

Titlul rubricii nu inten» „]ioneaz\
s\ generalizeze
ori s\ atace chestiuni sataniste, demonice etc.,
chiar dac\ personajul
Woland, diavolul-[ef din
romanul Maestrul [i Margareta de Mihail Bulgakov, `[i va b\ga coada
din c`nd `n c`nd“, declar\
autoarea.
vat pe Jim a fost, fire[te, nimeni
alta dec`t Candy, care a reu[it s\
`l t`rasc\ pe st\p`n, apuc`ndu-l cu
din]ii, afar\. Reiese c`t se poate
de limpede din toat\ aceast\ poveste c\, dac\ oaia Candy nu ar fi
fost dresat\ s\ fie c`ine, st\p`nul Jim
ar fi murit `n timpul incendiului.
Citind povestea lui Candy, pe
care am mai `nflorit-o pu]in, m-am
g`ndit, `n chip c`t se poate de firesc, la Miori]a noastr\ româneasc\,
oaie n\zdr\van\ [i ea. Cum ar fi
fost dac\ Miori]a ar fi fost dresat\
precum Candy [i ar fi izbutit s\ `l
salveze pe ciobanul moldovean?
Cum ar fi fost dac\ Miori]a ar fi
putut s\ ac]ioneze precum un
c`ine ciob\nesc? {i g`ndindu-m\
la a[a ceva, m-a pufnit `n chip firesc r`sul. Nunta alegoric\ a ciob\na[ului nu ar mai fi avut loc,
nici lamentarea narativ\ a m\icu]ei b\tr`ne. {i, `n general, unul
din miturile esen]iale [i l\cr\moase
ale românilor s-ar fi dus pe apa
s`mbetei. Cu o singur\ condi]ie:
ca Miori]a s\ fi fost Candy. N-a
fost s\ fie astfel.
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Ce bine
Ce bine c\ am sc\pat de `ntreb\ri
plictisitoare (ce faci de revelion?),
ce bine c\ ne-am `nv\]at minte s\
nu mai alc\tuim liste cu ce-am vrea
s\ facem `n anul nou (pentru c\ se
pierd `ntotdeauna dup\ numai
dou\ s\pt\m`ni prin vreun sertar al
min]ii noastre), ce bine c\ s`ntem
brusc at`t de plini de av`nt, ce bine
c\ anul are iar 365 de zile, ce bine c\
avem o agend\ nou\ [i nimic `n ea,
ce bine c\ `nc\lzirea global\ o s\
fac\ vara mai lung\, ce bine c\ premiul Nobel pentru literatur\ nu s-a
dat `nc\ (mai avem o [ans\, nu-i
a[a?), ce bine c\ Versailles-ul a pus
`n v`nzare de c`teva s\pt\m`ni parfumul Mariei Antoaneta! Ce bine,
ce bine, ce bine! Nu [tiu de ce, dar
lumea mi se pare dintr-odat\ mult
mai `nmiresmat\ [i adormitoare (ce
bine totu[i c\ MA, Sillage de la Reine
apare `n edi]ie foarte limitat\, c`t s\
n-apuc\m s\ mirosim to]i la fel –
numai nevestelor de colec]ionari japonezi o s\ li se `nt`mple n\pasta).
Dar imagina]i-v\, vorbim aici de:
crin, trandafir, iasomie, floare de
portocal cu o u[oar\ nuan]\ de
lemn de cedru [i de santal, mosc
de Tonkin [i ambr\ cenu[ie (substan]\ care [i-a g\sit s\ se formeze
tocmai `n intestinul ca[alotului). La
toate astea se adaug\ [i un pic de
bergamot\ – parfumul nu putea s\
miroas\ exact ca pe timpul Revolu]iei pentru c\, pe atunci, oamenii
se sp\lau mult mai rar.
{i, dac\ tot a venit vorba de japonezi, ce bine c\ se-mpline[te
aproape un an de c`nd a ap\rut
primul blog al unei ghei[e! De fapt,
Ichimame nu e chiar ghei[\, e deocamdat\ ucenic\, adic\ maiko, are
18 ani [i vrea prin jurnalul ei online
s\ `ncurajeze c`t mai multe fete japoneze s\ se fac\ ghei[e. De[i dezv\luie detalii legate de ritualul machiajului, de ceremoniile de ceai [i
de toate celelalte lucruri pe care le
`nva]\ timp de 6 ani, e hot\r`t\ s\
treac\ sub t\cere seratele private
(mai bine totu[i, pentru c\ mi-a
spus mie un bulgar c\ sushi se
m\n`nc\ `n mod tradi]ional de pe
p`ntecul unei femei goale). Dar nu
pot s\ nu-mi exprim [i eu regretul,
precum celelalte zeci de mii de vizitatori, c\ blogul e scris numai `n
japonez\ (mie `mi apare un ecran
plin de semne de `ntrebare, la propriu) [i nu pricep nimic. Ce p\cat,
ce p\cat, ce p\cat!

Multiculturalism [i literatur\
Romanele lui Hari Kunzru au f\cut ocolul presei
britanice, av`nd cronici din cele mai bune [i
reu[ind s\ contureze spiritul „noii literaturi“:
influen]ele exotice [i problematicile altor culturi,
puse `n poveste. Scriitor de origine indian\,
Kunzru n-a ezitat s\ combine bolile secolului XXI
cu dilemele spiritului contemporan, `n puzzle-uri
din care s\ rezulte succesul, dar [i istorii `nc\rcate de semnifica]ie.
Ana-Maria Onisei
~n tensionatul roman Virusul, o cronic\
a dezvolt\rii economice mondiale „pe
orizontal\“ – nu degeaba persona jul
principal e un programator indian care
p\r\se[te ]ara natal\ `n c\utarea „tuturor
posibilit\]ilor“ americane –, individul
devine el `nsu[i o materie flexibil\, ide al\ pentru scara valorilor ierarhice impus\ de, s\ zicem, orice multina]ional\.
Visele la pachet devin `n timpurile
noastre, dup\ cum ironic surprinde
Kunzru propriile „strategii“ de autodistrugere, alienare `n fa]a universului
globalizat. {i trebuie s\ recunoa[tem c\
subiectul unui astfel de roman poate fi
tentant, dac\ nu chiar „educativ“...
Mai pu]in tehnic din acest punct de
vedere, volumul Iluzionistul (Editura
Polirom, Colec]ia „Biblioteca Polirom“,
traducere din limba englez\ [i note de
Ileana Dinu) aduce tu[e de sensibilitate
[i introspec]ie, `ncerc`nd prezentarea
unei lumi (interioare) a falselor identit\]i.

Un autor care pledeaz\
pentru abandonarea
mentalit\]ilor `nchistate
Tocmai de aceea, liniile rasiste s`nt
`ngro[ate, iar ironia face ca dorin]a de a
te debarasa de propria origine, datorat\
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Volumul aduce tu[e de sensibilitate [i introspec]ie, `ncerc`nd
prezentarea unei lumi (interioare) a falselor identit\]i.

unor neobosite presiuni, s\ duc\ la o
uniformizare trist\ a spiritului. Pran
Nath, copil indian, al c\rui tat\ a fost
ofi]er al armatei coloniale britanice, e
for]at de aceste viziuni `nguste s\ p\r\seasc\ locul p\rintesc [i s\ `nfrunte
dorin]a de a supravie]ui prin altceva.
Repetatele sale c\ut\ri ale unei identit\]i false nu s`nt altceva dec`t s\ge]ile
moralizatoare ale autorului care pledeaz\ pentru abandonarea mentalit\]ilor `nchistate [i libertatea existen]ial\
`ntr-o lume a multiculturalismului.
Nu ar fi r\u s\ urm\ri]i transform\rile acestui indian etichetat drept infam, pentru a v\ confrunta cu propriile
prejudec\]i, uneori latente. C\ci frumuse]ea acestui autor vine din tonul s\u
discret, roman]at, literaturizat, `n favoarea
accept\rii individualit\]ii. {i diversit\]ii.

» „Unii oameni str`mb\ `nc\ din nas c`nd vine vorba de trenduri. ~mi e familiar\

aceast\ reac]ie. ~ns\ momentan nu pot dec`t s\ m\ bucur v\z`nd c`t de cool devine invazia culturii asiatice. ~n Anglia, s`nt o mul]ime de forma]ii asiatice la
mod\ acum, amestec`nd diferite stiluri. Exist\ chiar o trup\ rock al c\rei solist
e un indian old-fashioned, cu o apari]ie demn\ de un rock icon, un temperament de tip Led Zeppelin, care are posibilitatea de a se transforma permanent
`n orice `[i dore[te... Iar o astfel de deschidere cultural\ mi se pare fantastic\.
Nu putem subestima imboldul pe care `l d\ un astfel de exemplu tinerilor. {i,
oricare ar fi tendin]ele pe termen lung, important r\m`ne faptul c\ s-a g\sit
acest punct de pornire.“ – Hari Kunzru

Povestea bombei
Pe la `nceputul lui decembrie, a[ fi fost `n stare s\
jur c\ restric]ia la pocnitorile de S\rb\tori e f\cut\
de florile m\rului. Nu mic\
mi-a fost mirarea c`nd am
v\zut c\ a avut efect real.
Un bun exemplu, de[i minor, c\, dac\ te ]ii serios
de aplicarea unei legi, aceasta chiar `ncepe s\ dea
roade. Mi-a pl\cut foarte
mult campania „anti-pocnitori“ difuzat\ de televiziuni (cea cu trenul de copii care pleac\ la r\zboi,
av`nd drept „muni]ie“ pocnitorile furnizate de p\rin]i) [i mi-am adus aminte

de o poveste din copil\ria
mea. Cum `ncerc s\ m\
ab]in de la considera]ii mai
mult sau mai pu]in culturale
despre aderarea României
la UE (subiectul fierbinte al
`nceputului de an, de care
va fi plin\ presa), m\ g`ndesc s\ v-o spun.
~ntr-o prim\var\, c\utam prin p\m`ntul proasp\t arat cartu[e r\mase
dintr-al doilea r\zboi mondial, la concuren]\ cu g\inile care scormoneau dup\
r`me. Tocmai c`nd eram pe
punctul de a m\ l\sa p\guba[ de armamentul modern, hot\r`ndu-m\ s\ m\
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`ntorc la pra[tia mea primitiv\, palma mi-a alunecat
pe spatele unui obuz de
tanc, ca pe cel al unui pe[te.
Poetizez. De fapt, obuzul
era cam ruginit. {i ce m-am
g`ndit eu? N-ar strica s\-i
dau un lustru, frec`ndu-l de
trotuar. M-am apucat serios de lucru. A trecut mama
pe l`ng\ mine [i m-a `ntrebat `ntr-o doar\ ce me[teresc acolo. I-am r\spuns [i
eu tot `ntr-o doar\: „Uite
frec o bomb\!“. „Nesim]itule, a izbucnit ea, pocnindu-mi una dup\ cap. S\ nu
mai vorbe[ti prostii, c\ te
omor cu m`na mea.“

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
Florin L|Z|RESCU
Mersi, dar nu era nevoie.
M\ puteam descurca de
minune [i singur.
Mi-am luat bomba `n
bra]e [i m-am c\rat `n
drum, unde n-am avut nevoie de mult timp ca s\ se
adune spectatorii. B\ie]ii
au venit care mai de care
cu idei str\lucite: s\-i scutur\m rugina b\t`nd-o cu
un ciocan (doar nu eram
eu prost s\ turtesc cu ciocanul frumuse]e de bomb\!) ori s\ facem un foc
mare [i s-o arunc\m acolo

(peste poate; dac\ r\m`nem dup\ aceea numai cu
un pumn de cenu[\?!). N-am
apucat s\ ducem nici un
plan p`n\ la cap\t. A ap\rut un vecin, m-a luat de
dup\ ceaf\ [i mi-a confiscat-o f\r\ drept de apel.
M-am dus pl`ng`nd acas\ [i,
seara, dup\ ce s-a `ntors
tata de la serviciu, l-am trimis s\-mi recupereze bomba
proprietate personal\. Degeaba. Vecinul o aruncase
`ntr-un p`r`u, unde zace [i
acum, dac\ nu cumva o fi
putrezit. Asta a fost.
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