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Ia[ul se
prinde 
de coad\ [i 
se-nvârte 
`n cerc

C\t\lin Hopulele

Ia[ul va miza `n cursa
pentru Capital\ Cultural\
European\ exact pe ace-
lea[i elemente care l-au
ajutat s\ ob]in\ multe
dintre proiectele eu-
ropene care au v\rsat
milioane de euro la vest
de Prut – rela]ia cu
Moldova [i Ucraina, com-
ponenta aceasta
transfron talier\ [i faptul
c\ este cel mai estic ora[
din Uniunea European\.
~ns\ conceptul propus de
Florin C`ntic, director al
Arhivelor Na]io nale Ia[i [i
vicepre[edinte al Fun -
da]iei Ia[i Capital\ Cul-
tural\ European\, a fost
criticat de ie[eni tocmai
din acest considerent –
c\ se folose[te de un lim-
baj de lemn care, `n loc
s\ stimuleze ideea de ori -
ginalitate a ora[ului, tri -
mite c\tre acelea[i titluri
pompoase de pro iecte
europene care ascund un
con]inut mediocru.

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-11

Dac\ nu am fi dezam\gi]i
de prea mul]ii mini[tri ai
Culturii din ultimii 25 de
ani postcomuni[ti, ar fi o
pl\cere s\-l citim pe Ionu]
Vulpescu. Actualul [ef al
ministerului nu doar c\
pune singur degetul pe
r\nile care `i dor atât de
mult pe oamenii de cultur\,
dar face [i numeroase
promisiuni care sun\ bine 
[i necesar. Dar, tocmai 
pentru c\ `n România 
drumul de la promisiuni 
la fapt\ e atât de lung, e
firesc s\ privim declara]iile
sale de inten]ie cu o 
anumit\ reticen]\. Chiar [i
Ionu] Vulpescu a remarcat
aceast\ ne`ncredere din
partea noastr\. 

INTERVIU CU IONU} VULPESCU, MINISTRUL CULTURII

Oamenii de cultur\ nu 
au protestat când mini[trii
au acceptat amputarea
bugetului Culturii
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CURSA PENTRU CCE 2021 — AU FOST LANSATE CONCEPTUL {I LOGO-UL

Ia[ul se prinde de coad\
[i se-nvârte `n cerc

C\t\lin Hopulele

Cu barca, de la
Chi[in\u la Cern\u]i

La conferin]a de pres\ care a avut
loc pe 17 aprilie la Palatul Rozno-
vanu, `n prezen]a primarului
Gheor ghe Nichita, a noului direc-
tor al funda]iei, Dan Dobo[, [i a in-
spectorului [colar general, Came-
lia Gavril\, Florin C`ntic a insis-
tat `n mod repetat asupra faptului
c\ acest concept al Ia[ului pentru
cursa din 2021 „nu este brandul
ora[ului“ [i c\ nu reprezint\ im-
aginea ora[ului de acum, ci cea ca-
re trebuie s\ fie pân\ `n 2021. De
altfel, Ia[ul nici nu pare `nc\ a fi
„Interfa]a R\s\ritean\ a Culturii

Europene“ sau versiunea `n en-
glez\ a sloganului lansat de Fun-
da]ia Ia[i Capital\ Cultural\
European\ – „Easterly Hub
of European Culture“.
„Conceptul trebuie s\
fie clar, limpede [i
u[or de ]inut minte,
s\ arate elementele
componente care
structureaz\ do-
sarul [i s\ poat\
trimite la ]inta fi-
nal\ a progra-
mului. El pleac\
de la identitatea
cultural\ a ora -
[u lui, se axeaz\
pe argumente spe -
cifice, identific\
un orizont de ac ]iu -
ne“, a explicat Flo-
rin C`ntic. Practic, ̀ n
jurul acestui concept
lansat s\pt\mâna tre-
cut\ de c\tre funda]ie, se
va construi `ntreg dosarul
de candidatur\ care trebuie s\
fie finalizat pân\ la sfâr[itul anu-
lui, iar toate proiectele trebuie s\
fie ghidate pe aceast\ linie –
rela]ia cu Chi[in\ul [i Cern\u]iul. 

Acesta este [i punctul forte al
conceptului `n ochii primarului

Ia[ului, Gheorghe Nichita, care a
vorbit la conferin]a de pres\ de -
spre faptul c\ ora[ul trebuie s\ `[i
deschid\ „por]ile culturale“ c\tre
Chi[in\u [i Republica Moldova.
„Denumirea de «Ia[i 2021 – Inter-
fa]a R\s\ritean\ a Culturii Euro-
pene» este o idee pe care am lan-
sat-o mai demult [i pe care am
identificat-o `n discu]iile purtate
cu numero[i oameni de cultur\.
Chiar actualul pre[edinte al Ro-
mâniei, pe atunci primar al Sibiu-
lui, spunea c\ Ia[ul ar avea o
[ans\ foarte mare dac\ ar deveni
un vector de cultur\ c\tre Moldo-
va [i Ucraina, mai precis Chi -
[in\u [i Cern\u]i, ora[ele `nfr\]i -
te cu Ia[ul“, a spus primarul, pre-
cizând c\ u[a este `nc\ deschis\

celor care sunt interesa]i s\ aduc\
propuneri de `mbun\t\]ire a idei-
lor lansate de funda]ie.

Culturile din Sibiu 
[i hub-urile ie[ene

Cum s-a ajuns la ideea acestui
concept? Florin C`ntic explic\ fap-
tul c\, pe lâng\ consultarea docu-
mentelor de participare ale Comi-
siei Europene [i reglement\rile
na]ionale, s-a discutat atât formal,
`n cadrul unor dezbateri, cât [i in-
formal, cu managerii culturali ai
institu]iilor publice din Ia[i, antre -
prenori culturali, arti[ti, ONG-uri
de profil, dar [i cu oameni cu expe-
rien]\ „din domeniul indus trii  lor
creative sau al managementului

cultural european“. Florin C`ntic
a mai precizat c\ s-a a[teptat ela-
borarea conceptului [i rezultatele
Barometrului cultural prezentat
de Asocia]ia AXIS `n martie 2015,
`ns\ niciunul din felurile `n care
vedeau ie[enii reprezentat ora[ul
lor nu s-a reg\sit `n rela]ia con-
cept-slogan-sigl\. ~n barometrul
realizat de AXIS, ie[enii au votat
c\ `ntr-o sintagm\ care s\ caracte-
rizeze ora[ul ar trebui s\ existe
cuvintele cultur\, studen]esc, isto-
ric, `ns\ la momentul respectiv,
Florin C`ntic a argumentat c\ ast-
fel de elemente „se g\sesc [i ̀ n toa-
te celelalte ora[e candidate din
România“ [i c\ Ia[ul trebuie s\ se
promoveze „prin originalitatea
conceptului“. 

~n afar\ de hub-ul sau interfa]a
culturii europene, au mai existat
[i alte propuneri care s\ delimite-
ze conceptul strategiei Ia[ului
pentru cursa din 2021. Una dintre
acestea a fost ridicat\ inclusiv `n
a[a-numita „campanie de teasing“,
`n care funda]ia a vorbit despre
„Trecutul ne recomand\, viitorul
ne apar]ine“ . Apoi au mai fost
luate `n considerare atât o propu-
nere mai veche de brand al ora -

[ului, „Ia[i – ora[ul inspi ra]iei“,
cât [i o propunere din partea
directorului firmei Rofilco, re-
gizorul [i profesorul universi-
tar Alex Condurache, care a su-

gerat c\ Ia[ul este legat `ntot-
deauna de ideea aceasta de timp,

de la tradi]ie la istorie. Astfel,
acesta din urm\ a propus un slo-
gan „Take your time/Oleac\ de
r\gaz“, la care s-a renun]at `n pro-
cesul de selec]ie. A mai existat [i

propunerea directorului Muzeu-
lui Literaturii Române din Ia[i,
scriitorul Dan Lungu, care a su-
gerat `ncercarea g\sirii unei
„problematiz\ri graduale `n ju-
rul ideii de «ospitalitate»“. Flo-
rin C`ntic a respins ̀ n conferin]a
de pres\ aceast\ idee, aducând
iar\[i argumentul originalit\]ii,
f\când trimitere la faptul c\ toate

ora[ele care candideaz\ la aceas t\
pozi]ie `n 2021 se pot recomanda
ca fiind ospitaliere. Acesta a mai
spus [i c\ s-a renun]at la pro -
punerea ini]ial\ de slogan – „Let’s
cross the borders“ –, considerat\ a
fi improprie `n contextul agresiu-
nilor Rusiei [i al r\zboiului din
Ucraina. 

~n fine, una dintre cele mai con-
crete propuneri ale societ\]ii civi-
le a venit din partea firmei Namo-
go, concretizat\ sub dou\ sloga-
nuri – „Ora[ul pentru care to]i oa-
menii sunt frumo[i“ [i „Ura nu
are loc `n cultur\“. De[i reprezen-
tan]ii Namogo nu au mai dorit s\
comenteze subiectul, c=nd au fost
contacta]i de „Suplimentul de cul-
tur\“, la `nceputul lunii martie,

Ia[ul va miza `n cursa
pentru Capital\ Cultural\
European\ exact pe
acelea[i elemente care 
l-au ajutat s\ ob]in\
multe dintre proiectele
europene care au v\rsat
milioane de euro la vest
de Prut – rela]ia cu
Moldova [i Ucraina,
componenta aceasta
transfrontalier\ [i faptul
c\ este cel mai estic ora[
din Uniunea European\.
~ns\ conceptul propus de
Florin C`ntic, director al
Arhivelor Na]ionale Ia[i 
[i vicepre[edinte al
Funda]iei Ia[i Capital\
Cultural\ European\, a
fost criticat de ie[eni
tocmai din acest
considerent – c\ se
folose[te de un limbaj 
de lemn care, `n loc s\
stimuleze ideea de
originalitate a ora[ului,
trimite c\tre acelea[i
titluri pompoase de
proiecte europene care
ascund un con]inut
mediocru.
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când au lansat conceptul, au pre-
cizat c\ ini]iativele oficiale „pot fi
fundamental `mbun\t\]ite“ [i c\
„orice discu]ie despre viitorul cul-
tural al ora[u lui nu poate ignora
faptul c\ ora [ul are experien]a
unei tragedii produse printr-o gra -
v\ pr\bu[ire moral\ [i cultural\ –
Pogromul din 1941. Astfel, r\nile
trecutului trebuie dep\[ite [i folo-
site ca un prilej de `mbr\]i[are a
unei culturi [i a unei educa]ii cu o
profun d\ dimensiune umanist\“.
Ace[ tia au considerat c\ identita-
tea ora[ului nu ar trebui construi -
t\ pe un element comod, pozitiv,
„u[or de ̀ mpachetat [i de comuni-
cat“, ci pe aceste aspecte care sunt
mai dificile, pentru a demonstra
c\ exist\ resursele unei eventuale
schimb\ri. „Demon str\m c\ avem
resurse interioare pentru a trans-
forma, prin cultur\, acest r\u [i ti-
pul de gândire care l-a provocat
sau `nlesnit `n surs\ de regenera-
re a binelui din noi. Scopul aces-
tui demers este ca tot mai mul]i
ie[eni s\ priveasc\ diversitatea
persoanelor, etniilor [i grupurilor
culturale ca normal\, benefic\ [i
un prilej de `mbog\]ire spiritual\
pentru to]i“, au mai spus cei de la
Namogo.

~n 2007, la candidatura pentru
Capital\ Cultural\ European\, Si-
biul a propus [i a p\strat ca slogan
„Sibiu – City of Culture, City of
Cultures“/„Sibiu – un ora[ al cul-
turii, un ora[ al culturilor“. Mer-
gând pe aceast\ tem\ a multicul-
turalit\]ii [i a felului ̀ n care aceas -
ta se reg\se[te `n via]a ora[ului,
Sibiul a avut un slogan foarte apre -
ciat de c\tre presa vremii [i care a
devenit cumva unul dintre moto-
urile ulterioare ale ora[ului. Sub
aceast slogan, `n Sibiu s-au desf\ -
[urat peste 2.000 de evenimente
culturale, din toate domeniile. 

La drum cu 
Sfânta Parascheva

~n cadrul prezent\rii organizate la
Prim\ria Municipiului Ia[i, Flo-
rin C`ntic a ]inut [i s\ defineasc\
acest concept, pentru a oferi un ca-
dru de care s\ se ]in\ cont atunci
când se vor depune viitoarele pro-
iecte. Acesta a insistat de mai mul-
te ori asupra faptului c\ acest con-
cept nu reflect\ starea actual\ a
ora[ului, iar fiindc\ „titlul de ca-
pital\ nu se acord\ pentru ceea ce
este ora[ul, ci pentru ceea ce `[i
propune s\ devin\“, conceptul a
fost gândit s\ fie unul „proiectiv“.
„Conceptul trebuie s\ fie proiec-
tiv, s\ dea o alt\ dimensiune ofer-
tei culturale existente, s\ o dezvolte
[i s\ o diversifice. Criteriul dimen -
siunii europene a programului
cultural propus este esen]ial. E de
ajutor, deci, dac\ raportarea la
Europa apare explicit `n titlu. Ca-
litatea [i specificitatea programului

cultural fac diferen]a ̀ ntre compe-
titori, conceptul trebuie, a[adar,
s\ arate, `nc\ din slogan, cum se
diferen]iaz\ Ia[ul de ceilal]i com-
petitori [i care este ]inta pentru
2021“, a precizat Florin C`ntic. 

Acesta a spus c\ rolul Ia[ului
trebuie gândit, ̀ n acest concept, ca
fiind un ora[ ce are o bun\ tradi]ie
[i o ofert\ consistent\ a evenimen-
telor culturale la nivel european,
fiind nevoie ca pân\ `n 2021 s\ de-
vin\ un punct de comunicare `n -
tre Uniunea European\ [i Est.
Acesta a argumentat c\ Ia[ul ar fi
cea mai estic\ metropol\ a UE [i
c\ specificitatea european\ `i d\ o
pozi]ie unic\. „Exist\ dou\ di-
mensiuni care individualizeaz\
Ia[ul `n raport cu al]i competitori
din ]ar\ – deschiderea transfron-
talier\ c\tre Chi[in\u [i Cern\u]i
[i organizarea celui mai impor-
tant pelerinaj spiritual r\s\ritean
`n jurul c\ruia s-au construit S\r -
b\torile Ia[ului [i care aduce anual
un milion de vizitatori ̀ n decursul
câtorva zile“, a ad\ugat C`ntic.

Vicepre[edintele funda]iei a
`ncercat s\ explice [i folosirea cu-
vântului interfa]\, hub din engle -
z\, descris de multe persoane du -
p\ lansarea conceptului ca fiind
unul greoi, dificil de digerat [i ca-
re nu ar trebui folosit `ntr-o sin-
tagm\ ca un slogan, care trebuie
s\ fie atr\ g\tor [i simplu de re]i -
nut. Florin C`ntic a argumentat c\
termenul ar sugera un punct de
conexiune, un nod de re]ea, de
conectare a surselor diferite [i de
dialog. „~n tocmai acest dialog ne
poate ajuta“, a spus acesta, preci-
zând c\ Ia[ul trebuie s\ devin\ o
interfa]\ pentru regiunea Moldo-
vei, atât `n ]ar\, cât [i pe partea
cealalt\ a Prutului.

Proiectele se pot
depune `ncepând 
cu 4 mai

La acela[i eveniment, vicepre[e -
dintele funda]iei a precizat [i
agenda din perioada urm\toare,
specificând c\ s-au stabilit inclu-
siv datele la care se poate `ncepe
depunerea de proiecte. Pân\ pe 30
aprilie, funda]ia [i Prim\ria [i-au
luat angajamentul de a g\si un par -
tener pentru identitate vizual\ [i
care s\ redacteze [i un program de
comunicare cu ie[enii, dar [i s\
angajeze un director executiv al fun-
da]iei. Scrierea dosarului pentru
candidatur\ va `ncepe pe 4 mai [i
se va `ncheia la sfâr[itul aceleia[i
luni, când o firm\ specializat\ va
fi angajat\ atât pentru redactare,
cât [i pentru selectarea evenimen-
telor pentru agenda anu lui 2021.
Proiectele se pot depune de pe 4
mai pân\ la finalul lunii iulie, do-
sarul de candidatur\ se va scrie
pân\ pe 31 august [i se va definitiva

pân\ la finalul lui septembrie, iar
luni, 5 octombrie, acesta trebuie
depus la Ministerul Culturii. 

Conform conceptului [i strate-
giei prezentate, orice institu]ie de
cultur\ sau de educa]ie, public\
sau privat\, ONG-uri, antrepre-
nori creativi sau arti[ti individuali
pot s\ depun\ proiecte culturale
pentru agenda anului 2021. Ace[tia
`ns\ trebuie s\ `ndeplineasc\ o se-
rie de condi]ii. Proiectele trebuie
s\ `nclud\ o dimensiune euro-
pean\, fie prin parteneriate, copro-
duc]ii, public-]int\ din mai multe
]\ri, s\ genereze o dezvoltare c\tre
Chi[in\u [i/sau Cern\u]i sau s\
stabileasc\ parteneriate cu institu -
]ii din ora[ele acestea, s\ urm\ -
reasc\ o ]int\ educativ\ sau forma-
tiv\ pentru public, s\ propun\ pro-
iecte de industrii creative care s\
ajute la dezvoltarea regiunii [i s\
contribuie la promovarea pe plan
european a crea]iilor ie[ene. „Având
`n vedere poten]ialul creativ al
Ia[ului, recomandabile `n configu-
rarea identit\]ii vizuale a dosaru-
lui de candidatur\ sunt folosirea
crea]iilor originale ale arti[tilor
ie[eni [i evitarea utiliz\rii elemen-
telor serializate, impersonale, obi[ -
nuite `n publicitatea comer cial\“,
se precizeaz\ `n prezentarea con-
ceptului. 

Orice proiect depus trebuie s\
ating\ trei ramuri ale conceptului
gândite de organizatori – memo-
ria responsabil\ (care cuprinde
activit\]i ce privesc istoria ora[u -
lui, identitatea regional\), cultura
vie (evenimentele culturale, aici
este dat ca exemplu Festivalul 

Interna]ional al Educa]iei) [i spi-
ritualitatea implicat\. Pentru aceas -
ta din urm\, funda]ia propune rea -
lizarea de proiecte care s\ pun\ `n

eviden]\ turismul de patrimoniu,
cel religios [i p\strarea leg\turi-
lor cu comunit\]ile de lân g\ mâ -
n\ stirile Ia[ului.

Cu ocazia prezent\rii conceptului, a fost realizat [i
un logo care ar urma s\ `nso]easc\ Ia[ul peste tot
`n prezent\rile oficiale pentru cursa din 2021.
Acesta a fost realizat de Felix Aftene, directorul
Uniunii Arti[tilor Plastici din România, Filiala Ia[i,
[i are o simbolistic\ cel pu]in `ncifrat\. Desenul,
mai explicativ ̀ n versiunea sa orginal\, ca pictur\,
[i nu `n varianta stilizat\ prezentat\ de funda]ie,
`ntruchipeaz\ un om cu aripi care se contorsio-
neaz\ pe spate, `ncercând s\ `[i ating\ cu mâinile
degetele de la picioare, existând un mic spa]iu
pân\ la a face asta ̀ n partea dreapt\ a imaginii, ca-
re ar simboliza deschiderea c\tre Est, implicit c\ -
tre Chi[in\u [i Cern\u]i. „Este o imagine stilizat\
a lui Cronos, a timpului [i istoriei, un timp circu-
lar, mitic, spiritualizat. Este, de asemenea, o ima -
gine care nu exclude elementele de umanitate ale
culturii [i care arat\ conexiunea spiritual\ a
`ntregului proiect [i, nu ̀ n ultimul rând, deschide-
rea c\tre Est“, a deslu[it reprezentarea grafic\
Florin C`ntic. Primarul Ia[ului s-a ar\tat oarecum
rezervat `n o comenta logo-ul la conferin]a de
pres\, precizând doar c\ se mai pot face modific\ri
asupra acesteia pân\ la `nceperea scrierii proiec-
tului. 

Primarul nu este `ns\ singurul rezervat cu pri-
vire la forma [i reprezentativitatea logo-ului res-
pectiv pentru Ia[i [i pentru cursa din 2021. Contac-
tat de c\tre „Suplimentul de cultur\“, artistul vi-
zual Dan Perjovschi a precizat c\ logo-ul pare `n -
ve chit [i metaforic. „Putea fi ceva nasol de tot, a[a,
logo-ul este, pentru mine, un cerc ̀ nchis (nu zic vi-
cios, nu zic mu[cat degetele de la picioare [i nici
autosuficient). Un b\rbat `n cerc cu arip\. Arat\
pu]intel `nvechit [i metaforic... A[ fi preferat ceva
contemporan, viu, deschis [i colorat (a]i v\zut
vreodat\ logo-urile Barcelonei?). Ia[ul are arti[ti
excep]ionali, cu ochi [i viziune actual\ [i global\.
Ar fi putut s\ `i foloseasc\. A[a, pare un logo pen-
tru Ia[i – Capitala Moldovei anii ’80. Iar aripa aia
parc\-i un pumnal `nfipt `n spate. Sau poate \sta-i
clenciul [i nu m-am prins eu“, a spus Dan Per-
jovschi.

Prins\ `n aceast\ metafor\ a timpului, repre-
zentat\ de acel Cronos contorsionist, cursa pentru
Capital\ Cultural\ European\ a capitalei Moldo-
vei pare c\ urmeaz\ un traseu similar – `ncearc\
s\ se prind\ de coad\ [i ajunge s\ se `nvârt\ `n
cerc.

De-a dura cu Cronos
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To]i ace[ti speciali[ti pretind,
m\car ̀ n sinea lor – dac\ nu cu vo-
ce tare, la lumina zilei –, c\ [tiu
mult mai bine decât tine ceea ce
`nseamn\ o carte. {i se comport\
ca atare. To]i se vor crede specia -
li[ti, mai pu]in autorul care, de ce-
le mai multe ori, e v\zut drept un
banal [i oarecum stângaci presta-
tor de servicii, a[teptându-se de la
el doar s\ respecte principiul
„Clientul nostru, st\pânul nostru“.

Ori altfel spus: „Slug\, casc\ gura,
bele[te ochii la ce vrea boierul ca-
re te ]ine `n via]\“. {i – subliniez,
numai dac\ e[ti incredibil de no-
rocos, altfel te pânde[te o indife-
ren]\ cât neantul – boierii vor
`ncepe s\-]i dea, sf\to[i, lec]ii. 

Mai `ntâi `]i vor lua la disecat
numele. Cine e[ti tu? Dac\ nu s-a
auzit des de tine `n pres\, `n spe-
cial la televizor, ̀ n topurile blogge-
rilor, ̀ n gura profilor de literatur\,

nu exi[ti. Dac\ nu faci parte dintr-un
top de maximum zece nume pe ca-
re le re]in f\r\ s\ se uite pe ceva
agen]ii de vânz\ri, librarii [i pu-
blicul larg, `n general, n-ai nici o
[ans\. C\ vinzi 200 de c\r]i, c\
vinzi 2.000, tot scriitor de cartier
mori. Aproape c\ nici nu merit\
s\-]i mai ba]i capul, f\r\ s\ vii cu
altceva (`n schimb, dac\-]i [tiu nu-
mele de undeva, po]i s\ publici [i
instruc]iunile de folosire a fieru-
lui de c\lcat. Oricum te cump\r\,
chit c\ te citesc sau nu, c\ `n]eleg
ceva sau nu).

Altceva care s\ conteze ar pu-
tea fi titlul (con]inutul e doar o
anex\ neglijabil\). {i-l vor diseca
[i pe acesta. S\ nu fie unul banal.
Trebuie ceva ]ip\tor, ceva care s\
le zdruncine din temelii frigidita-
tea fa]\ de literatura autentic\. S\
fie ca un par `n moalele capului.
S\ le gâdile pân\ la hohote, pân\
la lacrimi, orgoliul. S\-i fac\ s\ se
cread\ cool, de[tep]i. Apropo de
asta, ofer gratis un pont: orice car-
te, indiferent de calitatea [i de ge-
nul ei, va avea vânz\ri duble decât
`n mod obi[nuit, dac\ va cobor` la
maximum de scabro[enie [i de
disperare pentru a atrage aten]ia,

parodiind un bestseller al zilelor
noastre: Suge-o, Ramona!. Pun pa-
riu: orice autor, indiferent ce scrie,
va vinde de dou\ ori mai mult de-
cât `n mod obi[nuit, dac\ `[i va in-
titula cartea Suge-o, Andrei! (p\s -
trând numele faimosului autor cu
„peste un milion de cititori online“).

Dac\ e[ti extrem de norocos [i
te `ncadrezi `n parametrii corec]i
de nume [i/sau titlu, e posibil s\
ai parte de acestea: 

Editorii te vor publica de`n -
dat\. Redactorii [i tehnoredacto-
rii vor ]ine cont [i de p\rerile tale.
Agen]ii de vânz\ri nu-]i vor mai
trece cartea la categoria „para [u -
te“, vor avea grij\ s\ cear\ un re-
print când 70-80 la sut\ dintre
exemplare se epuizeaz\ `n dou\-
trei luni. Librarii nu te vor mai
plasa `n cel mai `ntunecat col] al
afacerii lor, nu te vor refuza pen-
tru c\ faci parte din colec]ia de
„c\r]i-mici-[i-albe-sau-mari-[i-ne-
gre-care-nu-se-vând“ [i te vor con-
sidera „un-dan-puric-o-mihaela-
r\du lescu-un-feng-shui-de-pus-`n-
vitrin\“. PR-i[tii nu-]i vor mai ex-
plica de ce nu e bine s\ publici o
carte vara, de ce nu-i momentul
potrivit s\ apari acum. Ziari[tii

nu te vor mai `ntreba cu mil\, dar
isteric: „Cât, cât câ[tigi din scris?“.
Criticii literari nu te vor mai c\u -
ta de profunzime [i de valoare es-
tetic\, ca pe g\in\ de ou\. Tradu -
c\torii nu vor mai a[tepta s\ te cu-
noasc\ personal ca s\-]i citeas c\,
la doi ani dup\ asta, o carte. Citito-
rii nu te vor mai judeca `n func]ie
de sim]urile lor tocite de cli[ee [i
de filme hollywoodiene, `n func]ie
de „nu-m\-`ntrista-distreaz\-m\“,
de „nu-m\-plictisi-bag\-mai-mul -
t\-ac]iune-sau-dragoste“, nu se
vor mai trage cu tine de [ireturi
pe Facebook, pentru simplul fapt
c\ le-ai acceptat „cererea de prie-
tenie“. Rudele se vor gândi de
dou\ ori `nainte s\ te chestioneze
retoric de ce te ocupi de literatur\
[i nu de ceva serios. ~n general,
dac\ au auzit de numele t\u la te-
levizor, dac\ ai titlul potrivit, mai
ales dac\ s-a f\cut un film dup\
cartea ta, to]i speciali[tii se vor
pretinde mai pu]in speciali[ti. Nu
pân\ `ntr-acolo `ncât s\ accepte c\
tu, autorul, te pricepi mai bine la
c\r]i decât ei, dar, ori[icât, vor re-
cunoa[te c\ ai ceva de zis ̀ n ap\ra-
rea ta.

Astfel [i altfel, `n condi]ii nor-
male, dac\ te p\strezi un om cu ca-
pul pe umeri, ajungi s\-]i explici
la un moment dat de ce bucuria de
a publica o carte se poate transfor-
ma `ntr-o imens\ grea]\, indife-
rent dac\ ai sau nu succes cu ea. 

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

Pe prima copert\, deasupra vul-
pii, se anun]\ c\ urmeaz\ un
basm islandez `ntunecat, plin de
umor [i lirism. Sub vulpe se
g\se[te un citat din `ndr\gita
cânt\rea]\ Bjork: „Vulpea al-
bastr\ e un roman magic“. Bjork
este citat\ fiindc\ autorul „roma-
nului magic“, Sjón (Sigurjon Bir-
gir Sigurdsson), este unul dintre
textierii s\i. Sjón mai este [i dra-
maturg [i, fire[te, cum `i st\ bine
unui domn din Reykjavik, cât se
poate de poet.

Pe ultima copert\, „The Ti-

mes“ descrie ceea ce deja s-a citit
drept un roman-parabol\, comic
[i liric, despre natura lucrurilor.
„The Independent“ trateaz\ car-
tea tot drept roman, mai exact „un
roman translucid, ̀ n care cititorul
simte cum, dincolo de suprafa]\,
se mi[c\ lucruri stranii [i lumi-
noase, ce las\ `n urm\ o serie de
mici capcane ascunse“. Apoi, da c\
nici speciali[tii nu se pot hot\ r`... 

Exist\ totu[i câteva certitu-
dini: ac]iunea se petrece `n anul
1883, `n Islanda. Exist\, totodat\,
mai multe pove[ti care se `ntre -
p\trund. Exist\ pastorul Baldur,
exist\ o vulpe albastr\ (sau poate
c\ mai multe), exist\ un botanist –
Fridrik B. Fridjonsson –, o tân\r\
cu sindromul Down, care a fost
salvat\ dintr-un naufragiu, a adus
bucurie `n vie]ile mai multor oa-
meni, a murit, iar acum este `n -
mormântat\. 

Cred c\, pân\ la urm\, ca din
orice carte mare, [i de la acest

Sjón ia fiecare ce vrea:  textul Vul-
pea albastr\ e [i parabol\, e [i
basm, e [i roman, e [i translucid, e
[i liric, e [i `ntunecat, e [i postmo-
dern [i vechi `n acela[i timp, com-
plex, paradoxal [i, cel mai impor-
tant, frumos. Are ceva din adân-
curile `n care navigheaz\ Hemin-
gway `n B\trânul [i marea, re-
zum\, destul de bine, câteva din-
tre tarele fundamentale ale omu-
lui, acest animal limitat, lacom,
criminal [i vis\tor. Desigur, ca `n
orice istorie care-[i propune
`n]elepciunea, vân\torul ajunge
s\ fie vânat. 

Personal, prefer portretul târz-
iu al unui personaj absolut secun-
dar: Solvi Helgason, descris drept
vagabond [i om bun la toate. G\ -
sesc scandaloase asem\n\ri `ntre
via]a lui Solvi [i via]a mea ade v\ -
rat\. {i el tr\ia `n[irând bârfe de
prin alte ]inuturi. Era deci un po-
vestitor [i un distribuitor de [tiri,
era ochelarist [i `nzestrat cu jude-
cat\ dreapt\. Era un culeg\tor de
harfe. 

Mai departe: Vulpea albastr\ e,
`n egal\ m\sur\, o constatare foar-
te trist\ a eforturilor pe care tre-
buie le `ntreprind\ omul pentru
suprave]uire, o epopee a acestei
lupte `n egal\ m\sur\ ridicol\ [i
amuzant\, absurd\ [i tragic\, un
continuu amestec de comedie [i
durere. 

Vulpea albastr\ se apropie,
chiar dac\ ocolind [i ab\tându-se
prin teologie [i combaterea elec-
tricit\]ii [i Evangheliei dup\ Edi-
son, se apropie, deci, periculos de
mult de r\spunsul groaznic, dar
adev\rat la mai vechea `ntrebare
„Ce este omul?“. 

Dar scrie frumos Sjón. Scrie
foarte frumos. Fragment: „Printre
crestele dinspre apus se z\re[te o
buc\]ic\ de cer pe care str\lucesc
trei stele din constela]ia Lebedei. 

Norii atârn\ greu deasupra
v\ii.

Ninge pân\ a doua zi spre
prânz.

Cerul e senin, iar prima scli -
pire sângerie a zorilor str\punge

`ntunericul adânc al miezului de
iarn\“.

Poate c\, `n definitiv, estetrica
asta e toat\ treaba cu Vulpea al-
bastr\. Poate c\ Vulpea albastr\ e
doar o z\pad\ care cade [i cade [i
cade [i acoper\ tot p\mântul, as-
cunzând o tain\ care s-ar putea
afla, dar la fel de bine s-ar putea s\
nu se afle niciodat\. 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Am citit [i eu, ca toat\
lumea, Vulpea albastr\ a
lui Sjón `n toamn\, când 
a ap\rut `n „Biblioteca
Polirom“. P\strez de
atunci o t\cere
`ndelungat\ asupra c\r]ii.
Nu sunt foarte sigur c\
[tiu ce e. 

Autorul [i speciali[tii

Taina

Dup\ ce ai terminat de scris o carte, dac\ ai noroc 
cu carul, aceasta va fi preluat\ de o armat\ `ntreag\
de speciali[ti. Editori speciali[ti, redactori speciali[ti,
tehnoredactori speciali[ti, agen]i de vânz\ri
speciali[ti, PR-i[ti speciali[ti, librari speciali[ti, 
critici speciali[ti, ziari[ti speciali[ti, traduc\tori
speciali[ti, agen]i literari speciali[ti, cititori
speciali[ti. Ba chiar te vei trezi c\ ai rude [i prieteni
speciali[ti, care `]i vor explica cum trebuia s\ fie mai
bun\ cartea ta, via]a ta care, `ntr-un fel saul altul, 
]i-a sc\pat printre rânduri. 



PNL [i PSD au fiecare peste 35 la
sut\. Cifrele variaz\ de la sondaj la
sondaj, `ns\ `n nici o m\su r\ toare
cele dou\ forma]iuni nu coboar\
sub 35 la sut\. Liberalii se `nvârt
`n jurul barierei de 40 (sondajele
galbene dau partidul chiar la 45-
47), `n timp ce PSD nu reu[e[te s\
urce la 40 la sut\, acolo unde se
afla `nainte de preziden ]iale. 

Dup\ du[ul rece din noiembrie,
PSD pare s\ fi atenuat c\derea, iar
m\surile anun]ate de c\tre guvern,
cu TVA-ul redus, noul Cod Fiscal,
dar [i alte cado uri ale lui Ponta
c\tre români, par s\-[i arate roa -
dele pentru un partid de guvern\ -
mânt aflat ̀ n al treilea an de mandat.

PSD [tie s\ comunice, echipa
din jurul lui Ponta fiind f\r\
`ndoial\ cea mai performant\ la
acest capitol din `ntreaga istorie a
social-democra]ilor. Pân\ [i N\s -
tase poate fi invidios pe mai tâ -
n\rul s\u tovar\[, fostul premier
nereu[ind la vremea lui s\-[i as-
cund\ arogan]a `n fa]a oamenilor,
dar mai ales `n fa]a camerelor de
luat vederi. Ponta a `mprumutat
ceva din mi[toc\reala lui N\stase,
`ns\ echipa de imagine din preaj-
ma sa reu[e[te s\-i ]in\ `n frâu
ie[irile [i s\ puncteze la capitole
care pân\ acum n-au fost nicio-
dat\ favorabile PSD-ului.

Spre deosebire de guvernele

anterioare, Victor Ponta a avut [i
norocul unei ierni blânde, f\r\
prea mult\ z\pad\ [i drumuri blo-
cate, ma[ina de propagand\ ro[ie
putând lucra `n lini[te, f\r\ bruia-
je, adaptându-se din mers la si tua -
]ia din teren.

PSD pare a fi sc\pat, cel pu]in
`n actuala sesiune parlamentar\,
[i de amenin]area c\derii guver-
nului. Osta[ii lui Gabriel Oprea
r\mân fideli stângii, iar PC [i PLR
n-au alt\ solu]ie decât s\ r\mân\
lâng\ PSD, pentru a mai fi la gu-
vernare. Pe moment, meciul din
Parlament pare `nchis, iar dife -
ren]a de 70-80 de voturi este una li-
ni[titoare pentru social-demo cra]i.

E adev\rat c\ nici PNL n-a dat
asaltul decisiv la guvernarea actu-
al\. Iohannis a stat cuminte la
Cotroceni, f\r\ a emite semnale
clare `n favoarea unui nou execu-
tiv croit ̀ n jurul liberalilor, ̀ n timp
ce Gorghiu [i Blaga n-au avut pu -
terea de a schimba raportul de
for]e din Parlament.

La ad\postul guvern\rii, PSD
merge `n continuare pe mâna lui
Victor Ponta, chiar dac\ acela[i
Ponta a f\cut partidul de ru[ine la
preziden]iale. Nici m\car marile
dosare de corup]ie din ultima

vreme n-au afectat prea mult PSD-ul
din punct de vedere electoral,
cazurile {ova [i Vâlcov nefiind `n
m\sur\ s\ schimbe op]iunea sim-
patizan]ilor acestui partid. 

La PNL, liderii Alina Gorghiu
[i Vasile Blaga dau semnalul
preg\tirii partidului pentru loca -
lele de anul viitor. Ambii [efi li -
berali recunosc c\ `n prezent sunt
pu]ine [anse pentru r\sturnarea
guvernului, de[i Blaga le-a dat re-
cent o raz\ de speran]\ celor din
teritoriu. Marea `ncle[tare, spune
Buldogul, ar putea veni `n toam -
n\, dar nu este clar dac\ nu cum-
va e doar o declara]ie banal\ de
opozi]ie sau Vasile chiar [tie c\
alt fel se va pune problema când
vine vremea recoltei.

~n orice caz, pierderea guver -
n\rii de c\tre PSD cu 6-8 luni
`nainte de alegeri ar fi o catastrof\
pentru social-democra]i. Liderii
din jude]e s-ar vedea dintr-odat\
sco[i de la manete, iar unii [efi de
filiale `[i vor aduce aminte cu si -
guran]\ inclusiv de e[ecul lui
Ponta de la alegerile din noiem-
brie 2014. Dac\ PNL preia gu-
vernarea, aproape sigur PSD va
intra nervos `n alegerile de anul
viitor, iar Ponta va avea de dat 

socoteal\ nu opozi]iei, ci propriu-
lui partid.

Dac\ ̀ ns\ nu se ̀ ntâmpl\ nimic
la Palatul Victoria, PSD [i PNL
vor avea `n prim\vara anului vi-
itor câte un atu. PSD se va l\uda
cu rezultatele guvern\rii, `n timp
ce liberalii vor sta la umbra pro-
centelor lui Iohannis. Chiar dac\
actualul [ef al statului va mai
sc\dea la capitolul `ncredere (mai
e un an pân\ la alegeri!), neam]ul
va r\mâne locomotiva ce va aduce
PNL-ului câteva puncte `n plus.

~n spatele PSD [i PNL e un gol
imens. UDMR-ul e `n zona pragu-
lui electoral, iar `n rest, nici un alt
partid nu d\ semne c\ s-ar putea
bate cu gigan]ii. 

Cât prive[te disputa PSD-PNL,
e posibil orice anul viitor. Lo-
calele sunt `ns\ extrem de impor-
tante, pentru c\ forma]iunea cu
cei mai mul]i primari va avea pri-
ma [ans\ la generalele din toam-
na lui 2016. PSD [i PNL par s\-[i fi
`mp\r]it sferele de influen]\ `n
teritoriu. Liberalii vor domina
Ar dealul, iar PSD `n special jude -
]ele s\race. Alegerile se vor câ[ti -
ga (sau pierde!) ̀ n func]ie de rezul-
tatele de la Suceava, Prahova,
Constan]a sau Ia[i.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Asta se vede peste tot, dar nu os-
tentativ – de[i mai vezi câte un
domn c\runt [i elegant, cu o
e[arf\ de m\tase la gât, condu-
când relaxat o ma[in\ sport BMW
sau Porsche. Marile firme de hai-
ne, de bijuterii, de parfumuri au
magazine sau reprezentan]e `n

ora[. Nu mai vorbesc de produ -
c\torii de ceasuri de lux, de vreme
ce oricum aici e ]ara ceasurilor. {i
a bijuteriilor. {i, cum spuneam, a
ma[inilor elegante [i scumpe –
dar care parc\ nu sar atât de tare
`n ochi `n atmosfera curat\ [i
prosper\ de aici, fiindc\ un May-
bach `n Ferentari se vede mult
mai strident decât un Maybach pe
o strad\ medieval\, proasp\t re-
novat\, cu macadam `ngrijit [i
apartamente de un milion de do-
lari. Aici am v\zut, de exemplu,
pentru prima dat\ un Ferrari
ro[u (cum altfel?) stând cuminte
`ntr-o parcare de firm\ imens\, `n

care se amesteca printre ma[ini
de toate soiurile, de la Mercede-
suri [i BMW-uri pân\ la Skode [i
chiar o Dacia Duster. {i tot aici
am avut satisfac]ia m\runt\ – dar
satisfac]ie! – s\ v\d cum, `nc\ di-
nainte s\ calc pe trecerea de pie-
toni, `n dreptul meu opre[te cu-
minte un Lamborghini Aventa-
dor galben, condus de o tân\r\
concentrat\, sub privirea oare-
cum `ngrijorat\ a prietenului sau
so]ului ei, aflat al\turi.

Dar astea sunt doar elementele
care `i sar `n ochi unui est-euro-
pean, ̀ nv\]at s\ recunoasc\ atribu -
tele luxului ce au devenit populare

printre parveni]ii din societatea
lui. Mai l\muritoare [i mai impre-
sionante sunt `ns\ fe]ele oameni-
lor care se plimb\ pe strad\ sau pe
malul lacului, Zugersee, relaxarea
lor, lini[tea [i siguran]a pe care le
eman\. E o tihn\ a oamenilor
`mp\ca]i cu lumea ̀ n care stau, lu-
me a c\rei normalitate mi se pare
nefiresc de normal\. Dintr-un im-
puls meschin, uneori aproape c\
`mi doresc s\-i v\d ce ar face ̀ ntr-o
situa]ie de criz\.

Dac\ te ui]i cu [i mai mult\
aten]ie, vezi c\ nici aici nu e para-
disul burghez, nici nu are cum s\
fie, [i c\ printre oamenii a[eza]i
confortabil `n lumea lor se stre-
coar\ micii oropsi]i ai altor lumi.
Am trecut ̀ ntr-o duminic\ printr-o
pia]et\ din Zug, `ntre o [coal\ [i o
sal\ de concerte `n fa]a c\reia e
amenajat un teren de handbal-fot-
bal. Acolo am v\zut aduna]i câte-
va zeci de b\rba]i din cine [tie ce
]ar\ arab\, `mbr\ca]i cam ca ado-
lescen]ii români de la ]ar\ prin
anii optzeci-nou\zeci, cu panta-
loni de stof\ [i geci negre bufante,

cu pantofi din piele cu ciucuri [i
ciorapi albi, flau[a]i. Aveau o
minge de fotbal din piele [i [utau
pe rând la una din por]ile terenu-
lui: fixau mingea, `[i scoteau pan-
toful dintr-un picior, ca s\ nu-i
strice pielea, se balansau pe picio-
rul `nc\l]at [i apoi loveau mingea
cu cel ̀ ncior\pat. Distrac]ie de du-
minic\. Nu ar\tau a oameni care
s\ câ[tige [apte mii de franci pe
lun\. Dar, poate, copiii lor...

Iar azi, pe strad\, m-a salutat o
femeie [i eu m-am oprit. Ea a venit
repede lâng\ mine [i a `nceput 
s\-mi spun\, `ntr-o german\ stri-
cat\, c\ face cur\]enie [i menaj,
dac\ am nevoie... Avea fa]a aceea
obosit\, `mbrobodit\ [i cu ochi
obi di]i, de nevast\ balcanic-orto-
dox\ sau musulman\, b\tut\ când
[i când de so] [i muncit\ tot tim-
pul. Am r\spuns repede c\ nu
`n]eleg, c\ nu-s de-aici. Când m-a
`ntrebat, tot `n german\, de unde
sunt, am spus c\ din România.
Dup\ aceea am plecat [i a plecat [i
ea. Nu mai aveam nimic s\ ne
spunem.

Elve]ia e un loc bun de
tr\it. Nu spun o noutate,
dar e bine s\ [tim de
unde plec\m. Elve]ia e un
loc bun, iar Zug e chiar [i
mai bun. Aici venitul
mediu lunar pe cap de
locuitor e estimat la vreo
[ase-[apte mii de franci,
mult peste venitul din
cele mai prospere ora[e
europene. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Cum stau partidele 
cu un an `nainte de alegeri

Un loc bun

Scena politic\ româneasc\ este `ncremenit\ de luni
bune, ba mai mult, nimic nu pare a tulbura duelul `n
doi, liberalo-pesedist. Pân\ [i sondajele sunt amor]ite,
dând un avantaj u[or celor de la PNL `n fa]a rivalilor
de la PSD. Nimeni nu amenin]\ `n acest moment
suprema]ia celor doi colo[i politici. 
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La centenarul unei mari
pianiste: Monique de 
La Bruchollerie (1915-1972)

Alan Lompech [tie ce spune, el fi-
ind editorul [i comentatorul unui
excep]ional ([i unic pân\ acum)
CD ap\rut `n Fran]a, sub egida
INA, cu `nregistr\ri inedite din
anii 1959-1962, având ca bonus
dou\ piese de pe un disc 78 de tu-
ra]ii din 1947. Dintr-o asemenea
perspectiv\, este cu totul l\udabil
c\ la Radio România Muzical, `n
emisiunea „Arpeggio“, aniversa-
rea la 20 aprilie a marii pianiste
franceze – despre care Sviatoslav
Richter spunea c\ „este unic\, un
fenomen printre muzicienii, pia -
ni[tii vremurilor noastre“ – a f\ -
cut obiectul unei ample evoc\ri. 

Mai pu]in l\udabil\ mi s-a
p\rut, ascultând emisiunea RRM,
documentarea insuficient\, f\cu -
t\, aparent, `n fug\, de pe inter-
net, omi]ând pân\ [i s\ dateze
exemplific\rile sonore, una cel
pu ]in cert din arhiva Radioului
român, Concertul pentru pian [i
orchestr\ nr. 5 de Saint-Saëns,
cântat `n ultima ei apari]ie la Bu-
cure[ti, la 15 decembrie 1966. {i
aceasta cu atât mai mult cu cât
Monique de La Bruchollerie a
marcat, de la primul ei concert `n
România, `n 1947, istoria noastr\
cultural\, sfâr[itul carierei ei so-
listice pe scen\, `n 1966, când a
fost la un pas de moarte, dup\ ul-
timul ei concert public, la Cluj,
datorându-se inumanit\]ii func ]io -
narilor culturali români.

Despre prima ei apari]ie la Bu-
cure[ti, `n 1947, invitat\ de Insti-
tutul Francez, `nainte de `nchide-
rea lui brutal\ de c\tre comu -
ni[ti, [i gestul ei uman fa]\ de ar-
hitectul George M. Cantacuzino,
am avut ocazia s\ scriu („Supl. de

cultur\“, nr. 428/10 febr. 2014). Al-
te amintiri, surprinz\toare, de -
spre anul 1947, pot fi g\site ̀ n Jur-
nalul Monic\i Lovinescu. 

Despre apari]iile ei ulterioare
pe scenele române[ti, la Bucu re[ti,
Cluj, Timi[oara, ̀ n peste 40 de con-
certe [i recitaluri, practic nu
exist\ critic muzical român care
s\ nu se fi exprimat la superlativ.
La fel [i mul]i muzicieni, ultimul fi-
ind Nicolae Lic\re], `ntr-un inter-
viu `n februarie anul acesta:
„P\strez o amintire minunat\
unor oameni care m\ f\ceau feri-
cit ascultându-i. Eram `n clasa a
[aptea. Mi-amintesc de un concert
sus]inut aici de Monique de La
Bruchollerie, o pianist\ francez\
foarte iubit\ aici, concert dirijat de
George Georgescu. Am as cultat
Concertul nr. 2 de Rahmaninov...
~mi amintesc c\, la un moment
dat, la sfâr[itul concertului, toat\
lumea s-a ridicat `n picioare“. Ele-
vul Lic\re] asistase la concertul de
la 8 iunie 1958, când Monique de
La Bruchollerie impresionase pu-
ternic publicul cu, mai exact, al trei-
lea Concert pentru pian `n re minor
de Rahmaninov.

Ada Brumaru scrisese, un an
mai devreme, `n 1957, dup\ un re-
cital de la 8 mai, ce ar trebui s\
existe `n arhivele Radio: „O mare
artist\... `n interpret\rile ei exis t\
o vibra]ie de sentiment, o d\ ruire
sufleteasc\ atât de pasionat\, de
intens\, `ncât [...] pianista subjug\
[i cucere[te f\r\ rezerve“. (~n sem -
n\ri r\zle]e, vol. 2, Editura Muzi-
cal\, 2011). 

Ce a `nsemnat prezen]a ei `n
lumea cultural\ româneasc\ se
poate citi ̀ ntr-o cronic\ a Cellei De-
lavrancea, ̀ n s\pt\mânalul „Lucea -
f\rul“, la 17 decembrie 1966, dup\
concertul ultim de la Bucure[ti, la
Ateneu: „Semn\tura muzical\ a
lui Monique de La Bruchollerie es-
te cavalerismul. A concertat `n
]ara noastr\ de multe ori `n decur-
sul anilor. A `ncântat de fiecare
dat\, un public de care se lega prin
c\ldura unui temperament ce nu-
[i precupe]ea d\ruirea [i c\ruia i
se r\spundea cu constan]a unei
aprecieri `nr\ d\cinate. Se auzea:
«Vine Monique... vine Monique...», fa-
miliaritatea fiind expresia unui su-
prem omagiu. Ast\zi, Monique de

La Bruchollerie a atins culmea
artei interpretative. A dat la o par -
te capriciosul farmec al tinere]ii,
ca s\ exprime durabilul `n fluidi-
tatea sonor\, atât de anevoios
re]i nut\ `n scurgerea ei prin `n -
s\[i struc tura ei. {i-a dezvoltat cu
precizie astronomic\ [tiin]a pianis-
tic\, ob]inând de la instrument
po  sibilit\]i orchestrale rar auzite“.

Dac\ vre]i s\ o asculta]i `nce-
pe]i cu CD-ul Ina, Inédits 1959-1962
(IMV063/2005), continua]i cu cel
Meloclassic, Recital Chartres 05
September 1959 (MC1005/2013) [i
cu cele dou\ seturi Doremi, Le-
gendary Treasures (vol. 1/DHR-
7842/3 [i vol. 2/DHR-7857/8) [i în-
cheia]i cu Imperialul beethove-
nian pe Tahra (TAH 712-13). Un
nou CD Meloclassic a fost anun ]at
de muzicologul Frédéric Gau ssin
`ntr-o excep]ional\ emisiune ra-
dio new-yorkez\, de evoc\ri `n
dialog cu James Irsay. 

Dup\ ultimul concert de la
Cluj, la 18 decembrie 1966, Moni-
que de La Bruchollerie trebuia 
s\-[i continue turneul la Zagreb,
dar nu a c\p\tat biletul de avion
pre v\zut de contractul cu auto ri -
t\ ]ile române. A cerut atunci unul
din Mercedes-urile oficiale v\zute
la Cluj, dar nu l-a c\p\tat. A fost
suit\ `ntr-o mic\ ma[in\, condus\
de un [ofer pu]in ̀ ndemânatec, ca-
re, pe un drum plin de polei, a
f\cut un accident, ce a l\sat-o `n
com\. „A fost salvat\ in extremis,
amintea muzicologul francez, a
supravie ]uit, dar nu a mai putut
cânta niciodat\.“ Avea doar 51 de
ani! Statul român nu i-a pl\ tit ni-
ciodat\ suma de bani la care s-a
angajat oficial [i care urma s\ aco-
pere scumpele cheltuieli medica-
le. O fi mult oare ca ast\zi la Bucu-
re[ti s\ i se dedice m\car un disc,
`n memorie, cu `nregistr\rile p\s -
trate `n arhiva Radio?

~n ultima sa carte, Marii 
Piani[ti ai secolului XX
(Buchet Chastel, 2012), pe
urmele unui text mai
vechi, Alain Lompech, un
cunoscut critic muzical
francez, comenta soarta pe
care o are ast\zi Monique
de La Bruchollerie, de la a
c\rei na[tere s-au `mplinit
s\pt\mâna aceasta o sut\
de ani. „Nu este de mirare
c\ numele acestei pianiste
a disp\rut `ncetul cu `nce-
tul `n Fran]a, acesta fiind
destinul acelora care nu au
l\sat multe urme sonore
ale artei lor `n catalogul
caselor de discuri“.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Robben Ford s-a n\scut parc\ pre-
destinat s\ fie chitarist. Dar, cu
toate c\ tat\l s\u, Charles Ford,
era chitarist el `nsu[i, Robben a
`nv\]at singur cum s\ „scarpine“
cele [ase fire magnifice, a c\ror re-
zonan]\ a pus `n vibra]ie lumea
ultimelor trei p\trimi de secol. Ba
mai mult, `ntr-un gest de frond\
juvenil\, s-a considerat „elevul“
lui Mike Bloomfield, nu al p\rin-
telui. (Concep]ia tat\lui trebuie
apreciat\ `ns\: n-a impus copiilor
ce s\ fac\, i-a l\sat s\ priceap\ sin-
guri ce le place!) Totu[i, spiritul de
familie a fost mai puternic decât
individualismul. Cei trei fra]i Ford:
Robben, Mark [i Patrick, au for-
mat [i `ntre]in `nc\, de la `nfiin -
]area `n 1969 [i pân\ azi, The Ford
Blues Band, trup\ cu vreo dou\-
trei discuri oficiale, dar cu nenu -
m\rate presta]ii ̀ n concert – deliciul
amatorilor de `nregistr\ri pirat.

Talentul promi]\tor al tân\ru-
lui n\scut `n Ukiah, California, [i
mutat `n San Francisco la apogeul
epocii flower-power, a fost remar-
cat, `ntre al]ii, de Charlie Mussel-
white, care l-a recrutat `n trupa de
acompaniament. ~nzestrarea sa pu -
 tea r\mâne inutil\ dac\ omul [i-ar
fi b\tut joc de harul primit. O via -
]\ plin\ de excese p\rea fireasc\ la
tinere]e, atunci [i acolo. Nimeni 
n-ar fi observat dac\ de pe firma-
ment mai disp\rea o stelu]\. Dar
tân\rul Robben a rezistat bine is-
pitelor celei mai frumoase perioa-
de din câte a traversat omenirea
(sic!). Seriozitatea l-a impus ca mu -
zician de studio [i, `n aceea[i m\ -
sur\, ca echipier de turneu. Dup\
Musselwhite, Robben Ford a cules
aprecieri cântând cu Jimmy Whi-
terspoon, George Harrison, Joni
Mitchell, Bob Dylan, Bonnie Raitt,
Phil Lesh, Tom Scott, Larry Carl -
ton, Sadao Watanabe, `ncununa-
rea colabor\rilor fiind aceea cu

`nsu[i Miles Davis, pe la jum\ta-
tea anilor 1980. Din [irul numelor
(mult mai lung decât ce-am con-
semnat frugal) se deduce rapid c\
Robben Ford este un muzician
ver satil [i consistent, tainic [i „vi-
zibil“ `n egal\ m\sur\. Calit\]ile
astea sunt necesare `ntr-o compa-
nie select\, precum cele men]iona-
te, unde protagonist e altcineva.
Nu faci figura]ie, nici nu iei fa]a
unui Bob Dylan; stai la locul t\u, ̀ n
stânga sau `n dreapta vocalistului,
un pas ori doi mai ̀ n spate. Altfel te
faci de râs, ba te treze[ti [i conce-
diat pe la jum\tatea turneului!

Modestia se exclude din „natu-
relul“ oric\rui chitarist adev\rat,
chiar dac\ e jucat\ conving\tor.
Nici Robben Ford nu s-a putut ]i -
ne la umbra propriei cump\t\ri.
Câteva tentative de-a cânta `n tru-
pe s-au soldat cu discuri notabile,
mai greu de ascultat pentru nep\ -
tima[ii tainelor jazz-bluesului. Fi-
indc\ jazz-blues e genul cultivat
de Robben Ford, `n tradi]ia West-
Coast, cu (e)fuziuni de pop sau rock
cât s\ coloreze textura clasic\. Jing
Chi, Renegade Creation [i Yellow-
jacketts sunt numele sub care con-
tribu]ia lui Ford se integreaz\
f\r\ efort [i se distinge cu ele-
gan]\. Proiectele personale, destu-
le, n-au s\rit de linia sub]ire ce
desparte, `n showbiz, marea foar-
te talenta]ilor de firmamentul pe
care str\lucesc ([i deseori crap\)
stelele de prim\ dimensiune. Rob-
ben Ford nu este sclipitor ca Ste-
vie Ray Vaughan, nici minimalist
ca Mike Stern, nici p\tima[ pre-
cum Coco Montoya, nici adictiv ca
Sonny Landreth, nici tradi]iona-
list, cum sunt Keb’ Mo’ [i Lee Rite-
nour, fiecare ̀ n felul s\u. El are câ-
te ceva din toate acestea [i le com-
bin\ `ntr-un stil unic, a c\rui ca-
racteristic\ a[ spune c\ r\mâne
discre]ia str\lucitoare.

Cariera de peste patru decenii
num\r\ vreo 35 de albume pro-
prii, f\r\ colabor\ri. Ultimul sosit
pe list\, al treilea de când a sem-
nat contractul cu Provogue, se nu-
me[te Into the Sun (2015, Mascot).
11 piese „inginerite“ de vechiul
prieten sunetist Niko Bolas, la
Sound Emporium Studios, Nas-
hville, TN, cu invita]i de calibru
(vede]i lista lor pe copert\). De as-
cultat când se ̀ ngreuneaz\ inima...

Discretul
str\lucitor
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Fire[te, m\ voi referi la ceea ce am
v\zut la ramp\ `n seara primei re-
prezenta]ii, `ns\ nivelul estetic
atins tr\deaz\ multe din proble-
mele semnalate de actori `ntr-un
memoriu trimis Ministerului Cul-
turii [i presei. E chiar hazliu, de
pild\, dar s-a dovedit total contra-
productiv, c\ regizorul Hadji-Cu-
lea a trebuit s\ lucreze, `n faze de
maxim zbucium institu]ional, cu
câ]iva dintre contestatarii mana-
gerului Hadji-Culea! Lipsa abili -
t\]ilor de comunicare [i a intere-
sului pentru dialog, care-i erau 
repro[ate, se „citesc“ ̀ n insufi cien -
 ]ele realiz\rii artistice. Ca regizor,
te exprimi prin interpre]i [i cum
`i po]i aduce pe ace[tia la viziunea
ta [i la unison, ̀ n condi]iile ̀ n care
dialogul nu exist\? E un risc ne-
dep\[it, tradus aici `n stilul de joc
expediat, pripit, ratând multe din
poantele servite de text. E, apoi,
problema rela]iilor dintre cama-
razii de distribu]ie `n[i[i, unii apar -
]inând taberei revolta]ilor, cei lal]i,
indiferen]i ori mul]umi]i punctual
c\ un primit un rol [i c\-[i pot face
meseria. Jucatul en froid e vizibil
`n momente când actorii nu se as-
cult\, `[i fur\ fraza, nu au r\bdare
unul cu cel\lalt. Ten siunile din eta-
pa repeti]iilor au afectat produsul

artistic, devenind una dintre cau-
zele, mai sunt [i altele, inegalit\]i -
lor de tot soiul ce caracterizeaz\
sub aspect valoric Colivia. Ironic,
trupa ie[ean\ s-a aflat prin acest
proiect repertorial, cu un fil a la patte,
captiv\ ̀ n propriile probleme acuti-
zate prin nerezolvare. 

Am s-o spun de pe-acum, negli-
jând canonul jurnalistic, conform
c\ruia locul concluziei e `n ulti-
mele rânduri (rugându-v\ s\ citi]i
totu[i pân\ la final!), c\ spectaco-
lul e dens ca `ntâmpl\ri, persona-
je, figuran]i, decor, obiecte sceni-
ce, costume, agita]ie, dar râdem
prea pu]in! Sigur, publicul se amu -
z\ [i aplaud\ la un gest `ngro[at,
la o sc\l\mb\ial\ ori o `njur\tur\,
dar pân\ la comedia haut niveau e
cale lung\! Premisele existau: vo-
devilul lui Feydeau e un material
dramaturgic generos, cu situa]ii
amuzante `n cascad\, bine con-
struite narativ, cu linii comice
`nl\n]uite de  caractere cu puter-
nic\ `nc\rc\tur\ comic\! ~ns\ `n
drumul lor dinspre pagina de lite-
ratur\ (traducerea lui Gabriel
Avram e foarte riguroas\!) c\tre
public via scen\ apar sincope. ~n
primul rând, se `ncepe la o tura]ie
prea ridicat\, de unde nu se mai
poate urca. Câteva grade, pu]ine,

pe scala unei comedii ce dureaz\
dou\ ceasuri e insuficient, cu con-
secin]a secven]elor liniare. For]a
de `naintare nu e la nivelul dema-
rajului! Regizoral, solu]iile ce ]in
de mijloacele tipic scenice de spo-
rire a umorului sunt modeste, ga-
gurile imaginate ca plus la Fey-
deau sunt previzibile [i devalori-
zate prin repetare insistent\. ~n
lista insuficien]elor artistice se
adaug\ nunta cu manechine, care
e pur [i simplu grotesc\, nepotri-
vindu-se logicii [i registrului dra-
matic! Decorul lui {tefan Caragiu
e activ, „joac\“ [i el, se mi[c\, dar
intr\ `n proces de dezmembrare
prea devreme, necontrolat, expu-
nând solu]ia de mai târziu [i sur-
priza. Teatralizarea ma[ini[tilor
nu `mbog\]e[te mizanscena; nici
atât, cele dou\-trei `ncerc\ri ale
ac torilor de a se adresa direct spec -
tatorilor cu inten]ia de implicare
emo]ional\ suplimentar\. Aparté-
urile, tehnic\ de baz\ a farsei, 
nu sunt exploatate interpretativ,
e[uând stilistic. Marionetizarea
personajelor `n `ncheierea repre-
zenta]iei e ineficient\, r\pind pu-
blicului pl\cerea de a ̀ n]elege asta
singur, ca atunci când cineva ne-
priceput la spus bancuri, dup\ ce
lanseaz\ poanta, ]i-o [i explic\, s\
fie sigur c-ai priceput-o, dar ampu-
tându-i farmecul! 

~n raport cu textul dramatur-
gului francez, Cristian Hadji-Cu-
lea s-a pozi]ionat foarte cuminte,
mul]umindu-se s\ respecte supus
indica]iile din didascalii. O plasare
comod\ artistic, confirmând lipsa

de implicare ca element al manie-
rei sale generale de lucru.    

Alegerea Coliviei lui Feydeau e
justificat\: un vodevil aduce lume-n
sal\; piesa francezului ofer\ acto-
rilor buni partituri ample, pe care
pot construi creator, celorlal]i,
[ansa de a-[i face profesiunea. Ma-
joritatea au jucat precipitat, neso-
cotind eviden]a c\ graba nu `n -
seamn\ `n sine ritmul cel mai
bun. Unii [i-au ̀ mbog\]it persona-
jele, ad\ugându-le linii surprin z\ -
toare, potrivite profilului ̀ nchipuit
de dramaturg. Al]ii le-au s\r\cit,
nepricepându-se s\ le `ntruchipe-
ze m\car a[a cum le-a croit teatral
Feydeau. Indiscutabil, dou\ au
atras pozitiv aten]ia: Bouzin al lui
Horia Verive[ [i Generalul lui
C\lin Chiril\. Horia Verive[ arti-
culeaz\ identitatea caracterial\ a
„textierului de voca]ie“ pe care-l
realizeaz\ printr-un mix de expre -
sivitate corporal\, mimic\, gaguri,

chiar dac\ unele [arjate, ̀ n tr-o abor-
dare ce aminte[te de [coa  la co-
mic\ francez\. Efectul e c\ la fie -
care apari]ie ̀ l urm\re[ti, zâmbe[ti,
râzi. ~ntr-un cu totul alt fel, C\lin
Chiril\ `[i impune Generalul deli-
mitându-l de grup printr-o culoare
atitudinal\ [i lingvistic\ de sor-
ginte latino-american\ (his pano-
portughez\), explodând ener getic
la toate intr\rile ̀ n cadru. Prin con-
trast, cea mai neconvin g\toa re pres -
ta]ie a fost a Adei Lupu/Vivia ne, ex-
cesiv\, inadecvat\ personajului,
cu accente [i striden]e vocale ne-
motivate, al c\ror rezultat este arun-
carea cuvintelor `nspre public. 

Repro[ul fundamental cu care
trebuie s\ se confrunte Colivia de
la TNI e c\, pe parcursul s\u, doze-
le de umor sunt rare. Frumoasa
„povar\“ a declan[\rii bunei dis-
pozi]ii `n partea neluminat\ a
s\lii a r\mas cvasi-exclusiv ̀ n sea-
ma vodevilului lui Feydeau. Sco-
pul comediei e unic, dar metodele
difer\, iar echipa de realizatori a
cam l\sat totul `n sarcina fante-
ziei [i ingeniozit\]ii lui Feydeau,
s\-[i fac\ singure treaba.  

Comedia nu-i o glum\!
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Ai zice c\ o comedie este drumul sigur c\tre succes,
dar realit\]ile te contrazic, c\ci nu se petrec
`ntotdeauna a[a. Destinat\ `nveselirii, de [i odat\ cu
personajele ei, piesa de gen [i mecanismele ei
spectaculare reclam\ creativitate [i munc\ serioas\.
Altfel spus, cu o comedie nu-i de glumit! {i cel mai
elocvent exemplu e premiera Colivia de la Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri“ din Ia[i, al c\rui manager,
Cristian Hadji-Culea, `n plin scandal cu o parte a
trupei, nemul]umit\ de leadership-ul s\u, a `nceput
repeti]iile cu acest text al lui George Feydeau. 
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INTERVIU CU IONU} VULPESCU, MINISTRUL CULTURII

Oamenii de cultur\ nu au protestat
când mini[trii au acceptat
amputarea bugetului Culturii

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

Fostul ministru al Cultu -
rii, Puiu Ha[otti, declara
pentru „Suplimentul de cul-
tur\“, `n 2012, c\ Ministerul
Culturii nu are nici o strate-
gie. De atunci au trecut trei
ani, s-au schimbat mai mul]i
mini[tri, iar institu]ia nu
pare s\ aib\ `nc\ o direc]ie
clar\. Care este strategia dum -
neavoastr\ la conducerea
Ministerului Culturii?

Dac\ `mi permite]i, a[ `ncepe
r\spunsul invitându-i pe cititorii
dumneavoastr\ s\ se gândeasc\
dac\ nu cumva exist\ o leg\tur\
direct\ `ntre schimbarea atâtor
mini[tri [i absen]a unei strategii
culturale na]ionale. ~n opinia mea,
aceast\ leg\tur\ exist\. {i nu o
spun doar eu, o spun [i al]ii. Nu cu
mult timp `n urm\, un grup de re-
flec]ie britanic publica un studiu –
mai degrab\ avertisment – `n
leg\tur\ cu consecin]ele deselor
schimb\ri `n fruntea institu]iilor
publice asupra performan]ei lor [i
a bunei guvern\ri. Studiul fusese
cerut de Camera Lorzilor, `ngrijo-
rat\ de starea serviciului public
englez. Nu v\d de ce concluziile
acelui studiu nu ne-ar da [i nou\
de gândit. Proasta performan]\
era legat\ direct de desele schim -
b\ri din fruntea ministerelor [i in-
stitu]iilor publice, care ajunse-
ser\ [i la trei-patru pe an. Nu po]i
construi nimic `n câteva luni.

Din p\cate, nu s-au f\cut progre -
se de atunci, din 2012, [i asta toc-
mai din cauza acestor schim b\ri
permanente ̀ n fruntea ministerului.

~n acest moment, abordarea mea
este una ofensiv\, s\ zicem a[a, `n
sensul `n care primul pas spre ge-
nerarea acelei a[teptate strategii
este s\ creez [i s\ lansez cadrul `n
care oamenii de cultur\ reprezen-
tativi – din uniunile de crea]ie,
din Academia Român\, din marile
biblioteci [i muzee, din teatre [i ci-
nematografie, din principalele

universit\]i – s\ construiasc\
aceast\ strategie. De ce ei? Pentru
c\ am mai avut strategii `n diver-
se domenii (dau exemplul `nv\]\ -
mântului), create de comisii nu-
mite ad-hoc, pe criterii politice, [i
alc\tuite din oameni politici, nu
din profesioni[ti, care au fost res-
pinse de speciali[tii din do meniu. {i,
`n consecin]\, au r\ mas neaplicate.

~n al doilea rând, voi `ncerca s\
reechilibrez balan]a (nu numai fi-
nanciar\) ̀ ntre patrimoniul mate-
rial [i cel imaterial. Altfel spus,
`ntre restaur\ri [i crea]ia cultu-
ral\ vie: literatur\, arte plastice,
teatru, film, dans. Pân\ acum, in-
teresul preponderent, inclusiv fi-
nanciar, a mers c\tre restaur\ri.
Cultura vie a primit extrem de

pu]in\ aten]ie din partea ministe-
rului [i la fel de pu]ini bani. O lege
cum este cea a finan]\rii principa-
lelor reviste culturale trebuia ela-
borat\ `n urm\ cu cel pu]in zece
ani, mai ales c\ implic\ un efort
bugetar absolut ne`nsemnat.

~n al treilea rând, voi pune ac-
centul pe cele câteva manifest\ri
culturale, cum sunt Festivalul In-
terna]ional „George Enescu“, Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru de
la Sibiu sau TIFF (enumerarea
poate continua), care reprezint\,
in clusiv pe plan extern, excelen]a
cultural\ româneasc\ [i care, 
`n acela[i timp, aduc cultura `n
centrul aten]iei societ\]ii române[ti.

Doresc, de asemenea, ca anu-
mite institu]ii din subordinea
Ministerului Culturii s\ fie aduse
la menirea lor ini]ial\. Nu e admi-
sibil ca `ntre c\r]ile premiate de
Uniunea Scriitorilor [i de Acade-
mia Român\ s\ se afle, ani `n [ir,
at=t de pu]ine volume finan]ate de
AFCN sau ca `ntre filmele româ-
ne[ti premiate la mari festivaluri
interna]ionale s\ nu se reg\seasc\
de multe ori nici o finan]are a
CNC. Pentru ce mai exist\, atunci,
aceste institu]ii?

~n fine, mi-ar pl\cea ca Ministe-
rul Culturii s\ fac\ mai mult pentru
promovarea reu[itelor culturale
române[ti, pentru informarea pu-
blicului cu privire la evenimente-
le care au loc, zi de zi, `n institu]ii-
le noastre de cultur\. Dac\ s-ar fi
f\cut asta, ̀ n mod sistematic, indi-
ferent cine ar fi fost la putere, timp
de dou\zeci de ani, acum cultura
ar fi ocupat, cu siguran]\, alt\
pozi]ie `n societate.

Strategia, pe care sper s\ o pu-
tem defini, `n liniile sale principa-
le, `n cursul acestui an, poate s\

Dac\ nu am fi dezam\gi]i de prea mul]ii
mini[tri ai Culturii din ultimii 25 de ani
postcomuni[ti, ar fi o pl\cere s\-l citim pe
Ionu] Vulpescu. Actualul [ef al ministerului
nu doar c\ pune singur degetul pe r\nile
care `i dor atât de mult pe oamenii de
cultur\, dar face [i numeroase promisiuni
care sun\ bine [i necesar. Dar, tocmai
pentru c\ `n România drumul de la
promisiuni la fapt\ e atât de lung, e firesc
s\ privim declara]iile sale de inten]ie cu o

anumit\ reticen]\. Chiar [i Ionu] Vulpescu a
remarcat aceast\ ne`ncredere din partea
noastr\. ~n cele patru luni care au trecut
deja din mandatul s\u, ministrul a reu[it s\
readuc\ banii Loteriei Române c\tre
Administra]ia Fondului Cultural Na]ional.
Demnitarul crede c\, al\turi de legea privind
finan]area revistelor de cultur\, votat\ `n
decembrie anul trecut de Parlament,
aceast\ reu[it\ reprezint\ un pas important
spre o mai bun\ sus]inere financiar\ a

domeniului. R\mâne de v\zut. Momentan,
cel mai mare du[man al lui Ionu] Vulpescu
este timpul. Din 2012 `ncoace, politicienii
din fruntea Ministerului Culturii au fost
schimba]i, `n medie, o dat\ la cinci luni. De
altfel, domnia sa e con[tient de asta [i o
repet\ de mai multe ori pe parcursul
interviului. Un interviu lung, dar care merit\
citit pân\ la cap\t pentru c\ este aproape o
platform\ program a actualului
administrator al Culturii din România.
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poarte [i un nume: „Afirmarea prin
cultur\“. Sper c\ am dep\[it faza
rezisten]ei prin cultur\, de[i, sin-
cer, multe dintre luptele de atunci,
din totalitarism, trebuie purtate [i
azi, `n democra]ie. Nu mi se pare
c\ luptele acestea ar fi o condi]ie
esen]ial\ pentru crea]ie. Ceva tre-
buie s\ se schimbe fundamental.

Un alt ministru, Kelemen
Hunor, se plângea anul tre-
cut de faptul c\ Ministerul
Culturii nu are suficien]i
bani pentru proiectele cul-
turale. Nici `n 2015 bugetul
Culturii nu arat\ str\lucit.
Care sunt domeniile care vor
r\mâne anul acesta subfi-
nan]ate?

Crede]i c\ exist\ domenii ̀ n Ro-
mânia care beneficiaz\ de bani su-
ficien]i? S-a repro[at mereu mi -
ni[trilor Culturii c\ nu cer bani
mai mul]i de la buget. Nu e a[a. Din
p\cate, toate sistemele publice
sunt subfinan]ate. Pân\ [i ap\ ra -
rea na]ional\ lucreaz\ pe fonduri
mult mai mici decât `n alte state [i,
`n orice caz, insuficiente `n raport
cu nevoile. Nu mai vorbesc despre
educa]ie [i s\n\tate. O mai puter-
nic\ sus]inere public\ pentru cul-
tur\ s-ar vedea [i `n buget. ~n fond,
cet\]enii spun cum s\ cheltuim ba-
nii publici [i care sunt priorit\]ile.

~n al doilea rând nu-mi amin -
tesc s\ fi auzit proteste, `n rândul
oamenilor de cultur\, când diver[i
predecesori ai mei au acceptat se-
nin amput\ri bugetare masive [i
`mpingerea bugetului Culturii

spre cote ridicole. Cel pu]in nu `n
ultimii 5-6 ani. Dar poate m\ ̀ n[el.

Apoi, exist\ `n abordarea aces-
tei spinoase probleme, a finan]\rii
culturii, o eroare de abordare, ca-
re persist\. Se confund\ bugetul
Ministerului Culturii cu bugetul
culturii ̀ n România. {i bugetul In-
stitutului Cultural Român, [i bu-
getul Academiei Române, [i buge-
tul DRRP (`n parte), ca [i bugetele
locale alocate activit\]ilor cultu-
rale tot finan]area culturii ̀ nseam -
n\. ~nsumate, ele sunt mai `nsem-
nate decât par luate separat. Mi-
nisterul nu are control asupra lor,
`ns\ n-ar fi r\u s\ ̀ ncerc\m m\car
s\ ne coordon\m eforturile, pen-
tru a putea folosi mai eficient
ace[ti bani, pentru a elimina para-
lelismele [i proasta folosire a ba-
nilor publici. ~n special cu factorii
responsabili din administra]ia lo-
cal\ a[ dori s\ avem o structur\
permanent\ de coordonare, pen-
tru c\ ̀ n teritoriu, cu fonduri de la
administra]ia local\, se realizeaz\
activit\]i culturale remarcabile.
Ele trebuie popularizate, iar re-
sursele trebuie bine dr\muite [i
sincronizate, astfel `ncât ce nu
poate ministerul, s\ fac\ prim\ria
sau consiliul jude]ean, [i invers.

Nu banii sunt principala
problem\ `n cultur\

Cum se pot aduce mai mul]i
bani pentru cultur\?

O certitudine este aceea c\ se
pot g\si mai mul]i bani pentru fi-
nan]area actelor culturale. Dar

nu-mi fac iluzii c\ ei vor veni ex-
clusiv de la buget, chiar dac\ m\
voi lupta, ̀ n guvern, pentru o cre[ -
tere a aloc\rilor. Trebuie s\ ne
uit\m [i `n alte direc]ii.

Ce m-a surprins, când am `n -
ceput, ca parlamentar, s\ analizez
activitatea Ministerului Culturii a
fost c\ niciodat\ pân\ acum minis-
terul nu a creat o structur\ care s\
`nceap\ s\ promoveze manifes -
t\rile de vârf [i s\ atrag\ bani din
spa]iul privat. Exist\ `n România
numeroase mari companii care pot
sprijini cultura. Unele manifest\ri
reu[esc, pe cont propriu [i cu efor-
turi considerabile, s\ atra g\ bani
priva]i, dar ministerul, care de]i -
ne argumentul bonit\]ii apriorice
a statului, nu. Inten]ionez, deci, s\
lucrez `n primul rând la atragerea
[i consolidarea parteneriatelor pu-
blic-privat pentru finan]area pro-
iectelor culturale de anvergur\
na]ional\. De asemenea, trebuie
s\ depunem mai multe eforturi
pentru a atrage bani europeni. 

Sper, `ns\, c\ nu v\ contrariez
din cale-afar\ dac\ spun c\ nu ba-
nii sunt principala problem\ `n
cultur\. Sunt o problem\ dure-
roas\, o problem\ de zi cu zi, dar
se puteau face mult mai multe cu
pu]inii bani pe care `i prime[te
cultura, cu un management mai
bun [i cu profesioni[ti acolo unde
e nevoie de ei. Dac\, de exemplu,
nu am fi numit ingineri minieri la
conducerea muzeelor na]ionale
de arheologie, cum s-a `ntâmplat
nu cu mul]i ani `n urm\, probabil
c\ marginalizarea culturii nu ar fi
fost atât de drastic\.

Parteneriatul public-privat este
o solu]ie. Nu miraculoas\, nu sal-
vatoare, pentru c\ are, ca orice pe
lumea asta, [i limitele ei. Dar ex-
tinderea sa ar elibera resurse pen-
tru acele domenii culturale care
nu sunt atractive pentru sectorul
privat, dar care sunt esen]iale pen-
tru domeniu, `n ansamblul s\u.

A]i declarat c\ a[tepta]i spri-
jin din partea `ntregii clase
politice pentru „chestiunile
culturale“, de[i clasa politic\
nu a dovedit pân\ acum 
un interes deosebit pentru
acestea. Vorbi]i, totodat\, de
ne vo ia unui consens. De ce
cre de]i c\ ve]i reu[i s\ con -
vin ge]i clasa politic\, dezin-
teresat\ de cultur\ [i dezbi-
nat\, s\ v\ ajute?

Aceast\ clas\ politic\, „dezin-
teresat\ de cultur\ [i dezbinat\“,
a votat `n unanimitate Legea pri-
vind finan]area principalelor re-
viste de cultur\. Este doar un
exemplu. Apoi, [tiu [i eu, poate c\
nici oamenii de cultur\ nu au
reu[it s\ se fac\ `n]ele[i de politic,
au tratat politicul ca pe ceva cu ca-
re nu e bine s\ intri ̀ n contact. De-
mocra]ia `nseamn\ [i politici pu-
blice. Care sunt elaborate de poli-
tic [i aplicate tot de el. Asta e: dia-
logul [i cooperarea devin obligato-
rii pentru ambele tabere.

Consensul depinde, de aseme-
nea, foarte mult de cel care `l pro -
pune [i de termenii `n care este
propus. Nu-mi propun s\ `i oblig
pe oamenii politici s\ se angajeze
c\ vor aloca, de acum `ncolo, 10%
din PIB pentru cultur\. Dar `mi
propun s\ ̀ i conving s\ accepte câ-
teva principii de ac]iune `n cul-
tur\ care sunt de un bun-sim] atât
de evident, `ncât s-ar descalifica
dac\ le-ar refuza.

Nu uita]i ̀ ns\ c\ mandatul meu
este limitat de mandatul guvernu-
lui din care fac parte. Voi lansa
aceste ini]iative de repozi]ionare
a culturii `n societate. Nu `nseam -
n\ `ns\ [i c\ voi avea neap\rat
timpul s\ le finalizez.

A]i activat ca publicist [i a]i
scris despre problemele din
administrarea culturii `n Ro -
mânia. Acum ave]i, s\ spu -
nem a[a, putere de decizie.
Care dintre problemele iden-
tificate de dumneavoastr\ ca
jurnalist crede]i c\ au nevoie
de o rezolvare imediat\? Cum
spera]i s\ le rezolva]i?

{tiam, pentru c\ mai lucrasem
`n sistemul public, c\ este o diferen]\
`ntre analiza rece, din exterior, [i
priorit\]ile care-]i apar `n mo-
mentul ̀ n care ocupi o func]ie exe-
cutiv\. Astfel, dificult\]ile cu care
se confrunt\ presa cultural\ [i

editurile mi se p\reau o priorita-
te. Când am ajuns la minister, am
aflat `ns\ c\ exist\ mai multe in-
stitu]ii culturale na]ionale sau lo-
cale care-[i au sediul `n cl\diri
aflate `n pericol de pr\bu[ire. In-
clusiv Muzeul Na]ional de Istorie
a României, care este vizitat zilnic
de sute de turi[ti str\ini.

Pornesc de la nevoia stabilirii
unei liste de priorit\]i, care pân\
acum a lipsit `n minister, [i, evi-
dent, de la corecta lor ierarhizare,
pentru c\, nu-i a[a, fiecare crede
c\ prioritatea lui trebuie s\ fie pri-
ma pe list\. A[a ajungem la un alt
punct nevralgic: criteriile dup\
care o alc\tuim. Lista de prio ri -
t\]i, ierarhizarea activit\]ilor `n
func]ie de resurse [i distribu]ia
responsabilit\]ii `n func]ie de in-
teresul na]ional [i de competen]e
reprezint\ principala prioritate a
oric\rui mandat la Ministerul
Culturii. Nu are leg\tur\ nici cu
ideologia guvernului, nici cu pro-
centele din PIB alocate. Are `ns\
leg\tur\ cu responsabilitatea noas -
tr\ fa]\ de cultur\ [i de viitorul ei.

Nu voi mai accepta
numiri de persoane
incompetente
profesional

Sunt voci care sus]in c\ sta -
tul ar trebui s\ `[i diminueze
implicarea `n cultur\, pentru
c\ de multe ori face mai mult
r\u (prin numiri politice `n
fruntea unor institu]ii `nve-
chite, prin direc]ion\ri dis-
cre]ionare de fonduri). Care
ar trebui s\ fie rolul statului
`n administrarea culturii?

Nu cred c\ trebuie s\ invent\m
noi apa cald\ [i mersul pe jos. Mai
toate ]\rile europene c\tre care
privim cu admira]ie au un Minis-
ter al Culturii, sub o form\ sau al-
ta, [i `n toate statul joac\ un rol,
atât `n administrarea culturii, cât
[i `n sus]inerea ei. Cred c\ la noi
statul a f\cut prea pu]in, atât `n ce
prive[te sus]inerea culturii, cât [i
`n ce prive[te administrarea ei.
Bunurile culturale – de la muzee
la reviste [i de la edituri la teatre
[i biblioteci – reprezint\ o bog\]ie
a acestei ]\ri. Avem dreptul s\
l\s\m s\ se risipeasc\ aceast\
bog\]ie? Ce punem ̀ n locul revistei
„Via]a româneasc\“, s\ zicem, ca-
re apare de la 1906 [i a fost esen -
]ial\ `n via]a public\, nu doar `n
cea cultural\, a României, ̀ n toate
etapele existen]ei ei istorice? Sta-
tul `[i retrage modestul sprijin
acordat pân\ acum, direct [i indi-
rect, iar revista ̀ [i ̀ nchide por]ile.
Ce câ[tig\ România, cet\]eanul
(chiar cel care nu cite[te!), din asta?

Continuare `n pagina 10

A]i spus „Nu“ unui muzeu al comunismului.
Pe blogul dumneavoastr\ scrie]i c\ „tema
unui muzeu al comunismului este contro-
versat\, nu numai `n România“. De ce nu
este un om de stânga, cum v-a]i declarat des -
chis, de acord cu un astfel de muzeu?

Nu sunt partizanul distrugerii ideilor bune ale
competitorilor politici, nici nu am mania de „cti-
tor“, de a ̀ nfiin]a institu]ii cu orice pre]. Un embri-
on extraordinar al unui asemenea muzeu al oro -
rilor comunismului exist\ deja `n România. Este
vorba de Memorialul Sighet, organizat de Fun -
da]ia Academia Civic\ [i coordonat de Ana Blan-
diana [i Romulus Rusan. Pe scheletul Memorialu-
lui Sighet, prin simpla extindere a structurilor
acestuia, se poate construi un muzeu al ororilor co-
munismului, cu extensii `n Capital\ [i `n alte lo-
curi `n care represiunea [i-a avut sedii (la Aiud, la
Râmnicu S\rat, la Pite[ti [.a.). Fortul 13 Jilava este
un alt loc emblematic c\ruia trebuie s\-i acord\m

toat\ aten]ia noastr\. Nu am spus „Nu“ niciodat\
unei asemenea idei. Nu-mi atribui]i gesturi [i ati-
tudini care nu-mi apar]in.

De altfel, legat de acest muzeu, exist\ ̀ n Parlament
o ini]iativ\ legislativ\ care se adreseaz\ acestei pro-
bleme. Ea are un parcurs bine definit de Constitu]ie
[i de legi. Exist\ o dezbatere public\ pe aceast\ tem\.
Noi construim o nou\ institu]ie. Care trebuie s\ fie
inclus\ `n buget, c\reia trebuie s\-i g\ sim un sediu,
trebuie s\-i facem o organigram\, un regulament de
func]ionare. Dac\ vreuna dintre institu]iile statului
are ceva de spus despre vreun aspect al acestui pro-
ces, o poate face institu]ional. Nu folose[te nim\nui
inventarea unor inexistente conflicte ̀ ntre institu]ii.
Dezbaterea public\ nu este un conflict, este un meca-
nism de func]ionare a democra]iei.

Eu sper sincer c\ va ie[i o lege bun\. {i c\ insti-
tu]ia `[i va atinge scopul propus, acela de a aminti
mereu românilor care a fost pre]ul e[ecului demo-
cratic din secolul trecut [i de ce este important s\
r\mânem o democra]ie.

Nu am spus „Nu“ unui
muzeu al comunismului
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„Democratizarea accesului
la cultur\ este o prioritate“,
a]i declarat de asemenea. Ce
`nseamn\, `n viziunea dum-
neavoastr\, aceast\ demo -
cratizare?

Cultura român\ a rezistat, `n
ace[ti ani foarte dificili, `n primul
rând la nivel de elit\. {i este bine
c\ a rezistat la nivel de elit\, c\ci
f\r\ elit\ nu exist\ cultur\. ~ns\,
pe de alt\ parte, la nivelul cet\]ea-
nului obi[nuit, accesul la cultur\
[i nevoia de cultur\ au sc\zut dra-
matic. Nu face]i gre[eala de a sub -
estima aceast\ nevoie de cultur\.

Manelele satisfac, fals [i dramatic
din punct de vedere artistic, toc-
mai o asemenea nevoie cultu-
ral\. Pentru mul]i, din motive eco-
nomice, dar [i de educa]ie, mane-
lele sunt singurul palier cultural
accesibil lor. Nu este obligatoriu
s\ r\mânem la aceast\ constatare,
ci s\ le deschidem [i lor orizontul
de cunoa[tere, de `n]elegere. Asta
presupune o abordare pro-activ\,
implicare a tuturor celor care fac
parte din sistem.

~mi propun, deci, s\ colaborez
cu Ministerul Educa]iei pentru a re -
vizui formarea cultural\ a copiilor,

care mi se pare precar\. Al]ii stu-
diaz\ Beatles ̀ n licee, noi nu vrem
s\  mai studiem nici m\car Bach
[i Beethoven, dup\ care ne mir\m
c\ se ascult\ manele.

Apoi, a[ dori s\ reflectez, `m -
pre u n\ cu oamenii de cultur\, cu
editurile, teatrele [i muzeele, la
modalit\]i de a facilita accesul la
cultur\ printr-o colec]ie de carte
ieftin\ [i de calitate, prin concerte
[i expozi]ii educative, prin siste-
me de gratuit\]i `n muzee. V\ re-
pet c\ ]intesc `n primul rând copi-
ii [i tinerii care, mai ales dac\ pro-
vin din familii defavorizate (adic\

aproximativ un sfert din familiile
din România), nu au nici o [ans\
de a se `ntâlni vreodat\ cu cultura
adev\rat\.

Nu m\ gândesc la nimic de ge-
nul defunctei „culturi de mas\“!
Ci la modalit\]i democratice, lega-
le, de a facilita accesul la cultura
adev\rat\ [i la o educa]ie cultura -
l\ corespunz\toare.

Ce [anse v\ acorda]i pentru
transformarea acestor pro -
mi siuni `n realitate?

Privindu-m\ ̀ n oglinda ̀ ntre b\ -
rilor dumneavoastr\, am impresia

c\ vorbim de alt ministru. N-am
f\cut multe promisiuni, am vorbit
doar despre ce st\ ̀ n puterea mea –
iar eu zic c\ era [i responsabilita-
tea tuturor predecesorilor mei –
s\ fac.

Mai `ntâi, nu vreau s\ asist ca
un contabil neutru la ruina insti-
tu]iilor culturale ale ]\rii. Am
sus]inut revotarea cât mai rapid\
a Legii pentru finan]area princi-
palelor reviste de cultur\.

Voi analiza critic [i voi lua
m\surile necesare `n cazul unor
institu]ii din subordine care nu-[i
justific\, pân\ acum, menirea [i

Continuare din pagina 9

Singurul care, de 25 de ani `n -
coace, a finan]at cât de cât crea]ia
`n mod constant – `ntre]inând re-
viste, subven]ionând tabere de
crea]ie, sus]inând `nv\]\mântul
artistic etc. – a fost statul. Cine spu -
ne c\ statul trebuie s\ se retrag\ e
o persoan\ f\r\ leg\tur\ cu me-
diul cultural. ~nc\ ceva: una din-
tre marile probleme ale momentu-
lui, cu consecin]e grave asupra
modului `n care func]ioneaz\ atât
statul, cât [i societatea, o reprezin -
t\ judecarea func]iilor [i perfor -
man]elor lor cu criteriile cu care

judec\m func]iile [i perfor man ]ele
unei structuri economice. Aceas-
ta din urm\ trebuie doar s\ ob]in\
profit. Statul, societatea nu sunt o
multina]ional\, iar „profitul“ lor
nu se m\soar\ `n bani.

Mai mult, anul trecut a fost
lansat un Apel pentru compe-
ten]\ `n institu]iile publice
de cultur\, `n care se cer cri-
terii de egibilitate mai clare
[i transparen]\ `n organiza -
rea concursurilor de ma na -
gement `n institu]iile pu bli  ce.
Cum ve]i rezista inevi tabi -
lelor presiuni pentru numiri

politice `n fruntea unor ast-
fel de institu]ii?

A[a cum trebuiau s\ reziste
to]i predecesorii mei! Nu numai
c\ nu voi mai accepta numiri de
persoane incompetente profesio-
nal `n fruntea institu]iilor de cul-
tur\ care depind de minister, dar
m\ gândesc chiar (dac\ mandatul
mi-o va permite, repet) la o lege a
admisibilit\]ii ̀ n func]iile culturale,
care s\ stipuleze precis compe-
ten]ele obligatorii pentru ocupa-
rea posturilor.

Precizez c\ nu e obligatoriu ca o
persoan\ numit\ politic s\ fie incom-
petent\. Competen]a profesional\

este problema, nu procedeul nu-
mirii. Dac\ exist\ competen]\,
eventuala afiliere partinic\ n-ar
tre bui s\ constituie un impediment
sau s\ provoace scandal. Titu Ma-
iorescu era, de pild\, conservator:
s-ar opune cineva, azi, numirii lui
la Biblioteca Central\ Universi-
tar\ sau la Biblioteca Na]ional\?

A]i declarat, la scurt timp
dup\ ce a]i fost numit minis -
tru al Culturii, c\ este momen-
tul afirm\rii României prin
cultur\. Crede]i c\ ]ara nu s-a
afirmat prin cultur\ [i pân\
acum? Cum se va produce
aceas t\ afirmare de acum `na -
inte [i, mai ales, `n fa]a cui?

Nu cred c\ România s-a afir-
mat [i se afirm\ prin cultur\, de[i
are un poten]ial semnificativ `n
aceast\ direc]ie. Eu zic c\ e cazul
s\ fim reali[ti. Nu numai c\ nu
avem un Premiu Nobel pentru Li-
teratur\. Suntem mult mai pu]ini
cunoscu]i pentru cultura noastr\,
fa]\ de cât suntem de cunoscu]i
pentru corup]ie sau scandaluri
politice. {i nu este cazul s\ se `n -
tâmple a[a ceva. Pentru c\ am avea
cu ce ne face cunoscu]i prin cul-
tur\, dac\ ar exista o ac]iune co-
erent\ `n aceast\ direc]ie. Gestu-
rile individuale conteaz\, dar im-
pactul lor este nesemnificativ.

Nu numai c\ nu ne-am afirmat
cultural `n fa]a lumii. Nu ne-am
afirmat cultural nici m\car ̀ n fa]a
noastr\ `n[ine! Altfel cum v\ ex-
plica]i c\ p\rin]ii cer sistematic
Ministerului Educa]iei s\ „simpli-
fice“ curricula [colar\ la materii-
le „neimportante“, adic\ limba [i
literatura român\, istoria, muzi-
ca, desenul?...

Oamenii de cultur\ nu sunt sufi-
cient de stima]i `n societatea româ-
neasc\ actual\. ~n afar\ de actori,
oamenii de cultur\ apar extrem de
rar pe micul ecran, la radio sau `n
presa scris\. A[ aminti aici c\ oa-
menii de cultur\ „supravie]uiesc“
prin puterea lor de exprimare `n
mediul online, pe site-uri [i bloguri
de cultur\, singura scen\ pe care
oamenii din acest mediu o au, ne-
condi]ionat, pentru c\ o gestionea -
z\ singuri de cele mai multe ori.
„Revolu]iile“ de pe re]elele de socia-
lizare arat\ c\ exist\ oameni dor-
nici de a primi informa]ii din me-
diul cultural. Cu toate acestea, res-
ponsabilii de grilele TV sus]in c\
num\rul acestora este mic.

Afirmarea prin cultur\ trebuie
s\ `nceap\ cât mai repede, dac\
nu dorim s\ fim percepu]i ca o
na]iune acefal\ [i acultural\. Ea
trebuie s\ `nceap\ printr-o ac]iu-
ne concertat\ a institu]iilor cultu-
rale, ac]iune `n care rolul ministe-
rului trebuie s\ fie cel de organi-
zator [i de promotor. {i ̀ nc\ o pre-
cizare: trebuie s\ `nceap\ din [i
prin [coal\! Dac\ nu form\m citi-
tori, degeaba subven]ion\m c\r]i
[i reviste. Dac\ nu form\m oa-
meni care au nevoie de arte plasti-
ce, degeaba sus]inem UAP.

A]i fost membru al consiliu-
lui de conducere al Institutu-
lui Cultural Român. Cum
eva lua]i activitatea actual\ a
institu]iei?

Am fost o foarte scurt\ peri oa d\,
`n toamna lui 2012, membru al con-
siliului de conducere al ICR. Nu es-
te menirea mea, ca ministru al Cul-
turii, s\ evaluez activitatea ICR, ca-
re se afl\ `n subordinea Senatului.

Accesul la cultur\ [i nevoia 
de cultur\ au sc\zut dramatic
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banii pe care i-au `nghi]it. Voi co-
recta din mers numirile necores-
punz\toare f\cute `n fruntea unor
institu]ii importante. Voi frecven-
ta regulat toate genurile de insti-
tu]ii culturale din subordinea Mi-
nisterului Culturii, de la muzee [i
teatre pân\ la biblioteci [i [anti-
ere arheologice, a[a cum am f\cut-o
[i `nainte de a fi ministru. Voi ie-
rarhiza logic, `n func]ie de resur-
se, activit\]ile. Dac\ acestea sunt
„promisiuni“, `nseamn\ c\ ne
afl\m `ntr-un dezacord lingvistic.

Eu nu cred c\ e nevoie de cine
[tie ce „[anse“ pentru a lua aceste
m\suri, pentru c\, `n fond, asta 
este treaba unui ministru. Nu
lua]i iner]ia unora dintre predece-
sorii mei, indiferen]a lor fa]\ de
soarta culturii drept norm\. Mi-
nistrul Culturii trebuie s\ fie,
`nainte de toate, principalul pro-
motor [i avocat al culturii `n so-
cietatea româneasc\. Iat\, cad `n
p\catul de care m\ suspecta]i f\r\
motiv [i v\ fac aici o promisiune:
atât cât va dura mandatul meu, n-o
s\ fiu ministru doar cu numele!

Nu `n ultimul rând, a[ vrea s\
reamintesc necesitatea intensifi -
c\rii demersurilor noastre pe pa-
lierul cooper\rii interna]ionale `n
domeniul cultural. Exist\ un po-
ten]ial `nc\ neexploatat suficient
la nivelul cooper\rii `n acest do-
meniu cu partenerii no[tri din
UE, cu partenerii regionali etc. Am
s\ dau un singur exemplu, pentru
c\ am vorbit de Sarmisegetusa Re-
gia. Spa]iul românesc, cultural [i
lingvistic, beneficiaz\ de cea mai
solid\ autoritate pe componenta
latinit\]ii [i a romanit\]ii `n re-
giunea Balcanilor. Exist\, ̀ n aceas -
t\ regiune, un patrimoniu mate-
rial imens de sorginte romanic\,
strâns legat de originile [i de gene-
za poporului nostru, care este din
p\cate complet necunoscut tinere-
lor genera]ii din România. Putem
organiza vacan]e pentru elevi la
Nisipurile de Aur, dar `n drum
am putea face un popas [i la cas-
trul roman de la Nicopole ad Is-
trum, pentru a sublinia originile
romane ale poporului român [i di-
mensiunea european\ a latinit\]ii
noastre. O cooperare cultural\ cu
partenerii no[tri din regiune pe
aceast\ tem\ ar reprezenta un lu-
cru benefic nu numai pentru Ro-
mânia, ci [i pentru patrimoniul
cultural comun european.

Cred, `n concluzie, c\ dimeniu-
nea interna]ional\ a culturii ro-
mâne, profilul ei `n concertul va-
lorilor mondiale reprezint\ o re-
surs\ considerabil\ [i `mi propun
s\ accentuez prezen]a [i statutul
nostru cultural la nivel inter na -
]ional.

La finalul lui februarie, a]i
anun]at c\ Administra]ia

Fondului Cultural Na]ional
va reprimi acel procent de
2% din `ncas\rile Loteriei
Române, o alocare `ntrerup -
t\ `n 2012. Cum a]i reu[it s\
„reporni]i“ acest transfer vi-
tal de fonduri?

Procentul de 2% din `ncas\rile
Loteriei Române reprezint\, ̀ ntr-un
an mediu, circa 4-5 milioane de eu-
ro. Suma e mic\ `n raport cu fon-
durile alocate pentru auto str\zi,
s\ zicem, dar am convingerea c\
se vor face multe proiecte de cali-
tate, care se vor vedea, cu ace[ti
bani. Mai ales c\ nu consider deci-
zia de atribuire a acestui procent
drept o `ncheiere, ci un `nceput:
`nceputul atragerii directe de fon-
duri de la marii agen]i economici,
de stat sau priva]i.

Când am preluat mandatul, `n
condi]iile `n care bugetul pentru
cultur\ era deja f\cut, cum deja
am amintit, iar procentul din PIB
atribuit ministerului era ridi col de
mic, am solicitat, plecând de la
realitatea cre[terii economice [i
pe temeiul solidarit\]ii guverna-
mentale, sprijin pentru identifica -
rea de fonduri suplimentare.
{tiam c\ Loteria Român\ nu a fost
`nfiin]at\ doar pentru ca oamenii
s\ aib\ unde juca, iar statul s\
fac\ profit. Monopolul pe care Lo-
teria `l are presupune [i obliga]ii
speciale, nu numai privilegii. {tiam,
de asemenea, c\ Regele Carol 
al II-lea, când a reformat Funda]ii-
le Culturale Regale [i le-a `ncre-
din]at lui Alexandru Rosetti, a dis-
pus ca 10% din profitul anual al
Loteriei Române s\ sus]in\ pro-
gramele culturale ale acestei insti-
tu]ii.

A[adar, argumentele au con-
vins guvernul s\ reia finan]area
Fondului Cultural Na]ional din
profitul Loteriei. 

Precizez c\ banii nu vor intra
`n consumul curent al ministeru-
lui sau `n „investi]ii“ invizibile.
Ei vor alimenta conturile Fondu-
lui Cultural Na]ional [i vor fi-
nan]a, `n condi]iile prev\zute de
lege, proiectele gestionate de
AFCN. Deci vor merge la creatori.

Institutul Na]ional pentru
Cercetare [i Formare Cultu -
ral\ a publicat `n luna martie
Barometrul de Consum Cul-
tural 2014. Cifrele prezentate
`n acest studiu au fost `n -
tâmpinate diferit de oamenii
de cultur\. Pe de o parte, unii
au fost dezam\gi]i de gradul
`nc\ ridicat de non-consum
cultural la majoritatea cate-
goriilor cercetate. Pe de alt\
parte, Federa]ia Editorilor
din România a contestat ve-
hement cifrele publicate pen-
tru consumul de carte, afir-
mând, prin vocea directoru-
lui executiv Mihai Mitric\,
inclusiv c\ informa]iile sunt
„scoase din pix“. Cum vi se
par dumneavoastr\ datele de
consum cultural, a[a cum
reies din acest barometru?

~n privin]a cifrelor `n sine, am
spus chiar la prezentarea baro -
metrului c\ din ele lipse[te una
fundamental\: procentul de 0,08%
din PIB alocat Ministerului Cultu-
rii. E o cifr\ care, pe de-o parte, ex-
plic\ neajunsurile consumului
cultural `n România, dar, pe de 

alta, depune, paradoxal, m\rturie
despre nivelul cultural ridicat din
]ara noastr\. Pentru c\, dac\ ra-
port\m ce se face `n chip efectiv la
resursele derizorii alocate, ob]i nem

un rezultat mai mult decât onorabil.
Totu[i, cifrele sunt `n[el\toare,

dac\ nu le aplic\m [i o analiz\ ca-
litativ\. Ele atest\ c\ `n Europa
al]ii stau [i mai r\u decât noi ([i
m\ refer chiar la ]\ri cu tradi]ie,
`n care se cite[te sau se merge la
teatru mai rar decât `n România),
`ns\ ascund profunda polarizare a
consumului de cultur\. ~ntre o mi-
noritate care consum\ intens cul-
tur\ de `nalt nivel [i o majoritate
care nu consum\ deloc cultur\, de
nici un fel, se `ntinde o pr\pastie.
Care explic\, de pild\, maneliza-
rea, domina]ia divertismentului
trivial `n detrimentul culturii au-
tentice. Cultura adev\rat\ nu este
una de mas\, `ns\ a priva masele
de cultur\ nu reprezint\ o politic\
`n]eleapt\. ~n acest sens am vorbit
despre democratizarea accesului
la cultur\. Refuz s\ cred c\ manea -
ua este singura form\ de cultur\
pe care o putem oferi celor mul]i.

~n orice caz, e bine c\ exist\
acest barometru [i c\ am instituit
o form\, perfectibil\, desigur, de
evaluare a pie]ei culturale româ-
ne[ti. El ne va ajuta s\ identific\m
[i s\ circumscriem problemele [i
va contribui la con[tientizarea so-
ciet\]ii române[ti `n privin]a ne-
cesit\]ii investi]iei `n cultur\.
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Premiere na]ionale la BIFF —
Autoportretul unei fete
cumin]i [i Re]eaua

Iulia Blaga

Ana Lungu a debutat `n lungme-
traj cu Burta balenei (2010), unde
semna regia `mpreun\ cu Ana
Szel. Cu primul lungmetraj f\cut
singur\ ([i produs de Mandrago-
ra), ea aprofundeaz\ combina]ia
de real [i fic]iune, interogându-se
asupra rela]iilor pe care cinemaul
le poate crea cu realitatea. La `n -
tâlnirea cu publicul de dup\ pro-
iec]ia de la Cinema Studio, Ana
Lungu a m\rturisit c\ filmul e `n
parte autobiografic pentru c\
prie tenii eroinei sunt prietenii ei,
iar p\rin]ii ei sunt propriii ei p\ -
rin]i. Doar povestea e fictiv\. Cris -
tiana (Elena Popa) r\mâne singur\
`n casa unde a locuit pân\ atunci
cu p\rin]ii, iar `n `ncercarea ei de
maturizare (tardiv\, are 30 de ani)
bifeaz\ ideea de a-[i cump\ra un
câine foarte scump (tat\l bogat nu
i-a permis niciodat\ s\ aib\ câi-
ne), dar [i decizia de a rupe rela]ia
cu un b\rbat `nsurat. 

Tablourile din care e alc\tuit
filmul [i camera fix\ din fiecare
dintre ele dau senza]ia unui pre-
zent continuu, mai ales c\ scenele
sunt inten]ionat lungite [i o sen-
za]ie de vag\ plictiseal\ se creeaz\

de multe ori. A[a ar fi [i existen]a
eroinei ̀ nc\ indecis\ asupra vie]ii
ei. Combina]ia de actori neprofe-
sioni[ti [i actori profesioni[ti e ris -
cant\, dar interesant\ – [i inevita-
bil\ pentru acest demers. Unii ne-
profesioni[ti au probleme de dic ]ie,
dar al]ii pot improviza bine [i fi
conving\tori (cazul tat\lui regizoa-
rei care, a spus aceasta, n-a vrut s\
`nve]e scenariul [i a decis s\ joace
cum dore[te). Dintre actorii profe-
sioni[ti, foarte bun e Emilian Oprea
(amantul) care aduce scenariului
doze consistente de infatuare [i mi-
toc\nie („Nu `mi plac femeile fru-
moase“, `i spune Cristianei). 

Filmul intr\ `n cinematografe-
le române[ti `n 25 septembrie, iar
la ̀ nceputul anului viitor va fi dis-
tribuit `n Brazilia. Discipol\ a lui
Cristi Puiu c\ruia i-a fost asistent\
de platou la Moartea domnului
L\z\rescu, Ana Lungu propune un
gen aparte de cinema, `n care gra -
ni]ele dintre real [i fic]iune sunt
alunecoase [i incerte [i care pro-
voac\ spectatorul s\ construiasc\
singur portretul unei genera]ii
printr-o poveste care e [i nu e auto-
biografic\. Titlul poate oferi o che-
ie la fel de alunecoas\ de lectur\
pentru c\ e ambivalent [i ludic.

Re]eaua `ncrederii

Documentarul lui Claudiu Mitcu
e din alt\ paradigm\. Filmat `n
România, Ungaria [i Viena, pro-
dus de Parada Film [i bazat pe in-
vestiga]ia jurnalistic\ a lui Vlad
Mixich publicat\ pe HotNews.ro,
el merge pe urma re]elei prin care

medicamente citostatice au fost
aduse `n ultimii trei ani `n Româ-
nia din Austria [i Ungaria dato-
rit\ ini]iativei lui Vlad Voicules-
cu. Acesta, un tân\r inimos care
lucreaz\ la o banc\ austriac\, a
`nceput prin a cump\ra [i trans-
porta singur astfel de medicamen-
te, pretextând la aeroport c\ sunt
pentru apropia]i. Filmul urm\ re[ -
te mai multe personaje. Porne[te
de pe imaginea acestui extraordi-
nar Vlad Voiculescu (care nu a do-
rit s\ apar\ cu fa]a pe ecran) [i
continu\ urmârind `n paralel po-
vestea unei tinere din Timi[oara
care a beneficiat de Re]ea [i al c\ -
rei cancer s-a remis, precum [i pe
cea a unui simpatic taximetrist ca-
re preia de la Otopeni medicamen-
tele [i le duce gratis la pacien]i. La
Q&A-ul de dup\ proiec]ie, Clau-
diu Mitcu a m\rturisit c\ realiza-
rea acestui documentar nu a fost
u[oar\. „Cred c\ `n primul an de
film\ri nu prea m-a primit nimeni
s\ stau de vorb\ cu autorit\]ile...
A fost foarte dificil. (...) Am `ncer-
cat s\ stau de vorb\ cu directorul
Unifarm, dar n-a acceptat. {i cu
Eugen Nicol\escu a[ fi vrut s\
stau de vorb\, dar n-am reu[it de-
cât s\ intru `n posesia unui inter-
viu dat pe un hol.“ 

Vlad Voiculescu a spus c\ `[i
dore[te ca acest film s\ ne fac\ s\
avem mai mult\ `ncredere unii `n
al]ii. „Când am aflat despre lipsa
citostaticelor, nu aveam pic de `n -
credere. Nici ̀ n medic – ̀ n medicii
din România `n special –, nici `n
ONG-uri, pentru c\ [tiam din anii
’90 c\ sunt folosite ca s\ `nregis-
trezi ma[ini f\r\ s\ pl\te[ti taxe,
iar `n taximetri[ti nici atât. Când
am aflat de lipsa acestor medica-
mente de la o fost\ coleg\ de liceu,
am crezut c\ vorbe[te prostii, iar
când [efa sec]iei de onco-pediatrie
de la Institutul Oncologic din Bu-
cure[ti mi-a dat o listu]\ cu ele,
am crezut c\ [i ea vorbe[te prostii
[i c\ folose[te medicamente care
`n alte ]\ri nu se mai folosesc.
Când am aflat c\ e vorba de medi-
camente foarte ieftine, m-am gân-
dit c\ e o conspira]ie a industriei
farmaceutice, pân\ când un me-
dic austriac mi-a ar\tat schemele
de tratament. Dup\ toate aceste
verific\ri am `nceput s\ cap\t

`ncredere. Am mers la o farmacie
[i am convins o farmacist\ s\ aib\
`ncredere `n mine [i s\ `mi dea
medicamente cu o rete]\ româ-
neasc\. M-am dus la aeroport cu
medicamentele `n rucsac [i i-am
convins pe oamenii de acolo s\ m\
lase s\ trec, spunând c\ sunt pen-
tru un frate (frate nu am, a[a ca 
m-am sim]it OK cu minciuna). La
Bucure[ti, cei de la Asocia]ia PA-
VEL [i medicii de la Institutul On-
cologic au avut `ncredere c\ sunt
medicamente reale. Apoi am con-
vins [i alte farmaciste din Aus-
tria, am mers ̀ n Ungaria unde me-
dicamentele erau mult mai iefti-
ne, am convins mai mul]i oameni
s\ le transporte [i mai mul]i me-
dici s\ le cear\ pe re]et\. (A treia
oar\ când m-am dus la farmacia
interna]ional\ din Viena, doamna
de acolo mi-a f\cut un discount
special dup\ ce i-am spus despre
ce e vorba.) Apoi Vlad Mixich a
avut `ncredere `n noi, noi am avut
`ncredere `n el s\-i spunem poves-
tea, dumneavoastr\ a]i avut ̀ ncre-
dere ̀ n povestea pe care a spus-o [i
asta a dus la o schimbare.“

Ideea documentarului i-a venit
lui Claudiu Mitcu dup\ ce Radu
Jude i-a trimis link-ul materialu-
lui publicat de Vlad Mixich pe
HotNews.ro unde vorbea despre
criza citostaticelor [i lipsa unor
medicamente pe care statul ar fi
trebuit s\ le ofere gratuit bolnavi-
lor de cancer. La premiera filmu-
lui, Mixich s-a referit la faptul c\
solidaritatea celor care au trans-
portat benevol citostatice din
str\in\tate a reu[it s\ schimbe o
lege. „E o poveste despre putere ̀ n
cel mai bun sens al cuvântului

pentru c\ oamenii ace[tia au creat
o re]ea, `ncepând cu Vlad Voicu-
lescu [i terminând cu al 400-lea
om care a transportat medicamen-
te sau care s-a `nscris pe site-ul
medicamente-lipsa.ro. Oamenii
ace[tia au reu[it s\ fie mai puter-
nici decât ditamai statul român.
Ei au reu[it s\ schimbe `n ultimii
doi ani o lege `n a[a fel `ncât ce a]i
v\zut s\ nu se mai repete cel pu]in
pentru cele 24 de medicamente
pentru care s-a repetat timp de doi
ani [i jum\tate-trei. Acum lipse[te
un medicament, Cosmegen, dar e
unul fa]\ de multe altele. De la
Vlad Voiculescu a `nceput totul [i
de la Vlad lucrurile au continuat
prin jurnali[ti care lucreaz\ la
Realitatea TV, la TVR, la Româ-
nia TV, la B1 TV, ̀ n marea majori-
tate a televiziunilor atât de tabloi-
dizate din România, dar care au
f\cut atunci emisiuni [i zgomot
despre acel lucru. Apoi a trecut
prin avoca]i [i prin IT-i[ti care 
ne-au ajutat dezinteresat, [i prin -
tr-un om din minister, [i tot acest
lan] de oameni a fost puternic.“

Pentru Vlad Voiculescu, aceas -
t\ putere e echivalent\ cu ideea de
succes. „Azi am avut discu]ia de -
spre bonus cu [eful meu [i `ntr-o
astfel de discu]ie e vorba despre
m\surarea succesului. ~n avionul
care m-a adus la Bucure[ti m-am
gândit la cum se m\soar\ succe-
sul pentru cei din re]ea sau al]ii
care lucreaz\ ̀ n ONG-uri sau sunt
medici. Succesul se m\soar\ `n
ajutorul dat altora. ~n perioada as-
ta de timp cât am plimbat medica-
mente – noi [tim pentru c\ am f\ -
cut un tabel –, pân\ `n toamna lui
2012 erau 1.500 de pacien]i care au
primit medicamentele prin rucsac.“

A XI-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Film Bu-
cure[ti (20-26 aprilie) a in-
clus [i dou\ premiere na]io -
nale – Autoportretul unei
fete cumin]i, de Ana Lungu,
[i documentarul Re]eaua,
realizat de Claudiu Mitcu. 

Autoportretul unei fete cumin]i,
de Ana Lungu



Am sub ochi o fotografie, de bun\
calitate, pe care am g\sit-o `n lada
cu comori a internetului.

C\utam o imagine reprezenta-
tiv\ cu partea artistic\ româneas -
c\ a lui Brâncu[i, creatorul care
ne-a lichidat complexele de inferio-
ritate. Acel Brâncu[i care, plecat
din Hobi]a, a devenit poate cel mai
important artist al secolului tre-
cut. Acel Brâncu[i de care tinerii
din fotografie sunt foarte mândri.

~ncercând s\ „citesc“ fotografia
lor de grup, le v\d mândria, din
priviri [i din limbajul corporal.
Acesta din urm\ se converte[te, la
unul dintre ei, `n „atitudine“. {i-a
l\sat ochelarii de soare pe ochi [i
pune un picior peste altul, tr\gând
totodat\ de umeri, s\ stea cât mai
drep]i. Colegul din dreapta, `n
schimb, este pu]in obosit [i are 

naturale]ea de a nu poza atunci
când se trage-n poz\. La fel b\ie]ii
din stânga, dintre care unul ̀ n pla-
nul cel mai `ndep\rtat. Fetele din
prim-plan stau cam `n aceea[i po -
zi]ie, de parc\ s-ar fi sincronizat
mental `n fa]a obiectivului. Mai
mult ca sigur, un alt tân\r din
grup e `n spatele aparatului de fo-
tografiat care-i imortalizeaz\.

S\ ne `n]elegem: individual [i
per ansamblu, grupul mi se pare
OK. Sunt ni[te tineri dr\gu]i [i fi-
nu]i, de o anumit\ condi]ie, iar nu
ni[te specimene a c\ror neverte-
brare intelectual\ s\ li se citeasc\
pe fa]\. E un grup simpatic de ti-
neri simpatici care fac `mpreun\
o fotografie care ar fi trebuit s\ fie –
[i ea – simpatic\.

Din nefericire pentru grupul
nostru, fotografia lor e departe de

a fi simpatic\. A[ spune c\-i ho t\ -
rât antipatic\, dac\ antipatia, ca
[i simpatia, n-ar depinde prea mult
de umorile receptorului. Poza lor
de grup e `n afara diagramei de
simpatii [i antipatii personale. Fo-
tografia pe care o „citesc“ acum
este, independent de ce sim]im eu,
sau tu, sau el, o oroare.

Ace[ti tineri care se fotogra-
fiaz\ cu Masa T\cerii a lui Brân-
cu[i nu stau ̀ n fa]a capodoperei; ci,
la propriu, pe ea. {ase „scaune“
pen tru [apte turi[ti (c\ci doi `[i
`mpart unul); s-ar fi g\sit locuri li-
bere [i pentru mai mul]i! Elemen-
tul central, `n care se vede o fisur\
(v\ spuneam doar c\ fotografia e
de bun\ calitate), a r\mas ̀ ntr-o go-
liciune melancolic\, `n spatele ti-
nerilor mândri. Ei [i-ar fi putut pu-
ne hainele pe „mas\“, ca s\ fie mai
degaja]i `n mi[c\ri, ori mobilele [i
gadget-urile electronice. Când am
fost la Târgu Jiu [i am vizitat an-
samblul brâncu[ian, am v\zut cu
ochii mei, pe Masa T\cerii, firimi-
turi de pâine [i urme de unt. Se lua-
se un prânzi[or acolo, nu cu multe
minute ̀ n urm\. Pe tinerii din foto-
grafie nu-i cred capabili de a[a ce-
va. Dar ei, ei `n[i[i cum se cred?

Le-a dat prin minte c\ poza lor
de grup denot\ o mentalitate sub-
cultural\ [i o igien\ deplorabil\ a

comportamentului individual? Sunt
doar incon[tien]i stând cu fundu-
rile pe o oper\ de art\ de patrimo-
niu, cum tind eu s\ cred, sau vor
s\ braveze huliganic, s\ arate c\,
iat\, pot face ceea ce n-ar trebui s\
se poat\ face?

{i unde sunt paznicii care ar fi
s\ vegheze la acel „please, don’t
touch“ pus `n toat\ lumea civili-
zat\ `n dreptul oric\rei piese de o
anumit\ valoare cultural-istori -
c\? {i unde sunt asiguratorii aces-
tor capodopere brâncu[iene la ca-
re orice vandal cu o imagina]ie pe
m\sura lui poate veni `ntr-o noap-
te, cu ciocanul, s\ ia f\râme din
ele acas\? {i unde este cordonul
minimal de securitate? Ce e opor-
tun la Stonehenge [i ̀ n zeci de alte
locuri e inadecvat la Târgu Jiu?

Mi se va spune c\ Brâncu[i `n -
su[i a dorit s\ fie a[a. Fals. Mi se
va replica atunci c\ arta aceasta
„de for“ este prin natura [i con-
ceptul ei mai deschis\ c\tre inte-
rac]iunea cu publicul. Cât de des-
chis\? Pân\ unde merge deschide-
rea? Probabil, pân\ acolo unde
merge [i nesim]irea consumato-
rului de cultur\. La o adic\, pe
Masa T\cerii am putea juca [i ta-
ble, `ntru cre[terea coeziunii so-
ciale a grupului de vizitatori.

Aceast\ fotografie m\ oripileaz\

tocmai pentru c\ [tiu c\ ea nu
semnaleaz\ o excep]ie de la regu -
l\. Ea nu e fructul unei ̀ ntâm pl\ri,
al unui accident, al unei conjunc-
turi nenorocite `n care, s\ zicem,
paznicul ̀ [i f\cea nevoile, asigura-
torul d\duse faliment, iar cultura
din zon\ tocmai `[i schimba cu-
loarea politic\. Poza aceasta este
dincolo de `ntâmplarea care a ge-
nerat-o. Ea nu-]i arat\ o ac]iune
huliganic\ penetrând regulile s\ -
n\ toase ale sistemului. Ea-]i arat\
chiar sistemul.

Sistemul `n care casele de pa-
trimoniu sunt demolate pentru a
se face loc unor complexe mai ren-
tabile [i `n care statuile sunt mu-
tate pentru a se face parc\ri. Siste-
mul deplâns ipocrit la anivers\ri
[i comemor\ri, pe forumurile zia-
relor [i `n conversa]ia cotidian\,
dar care nu se schimb\ [i nu se va
schimba decât prin reguli tot sis-
temice aplicate strict.

Ar fi atât de comod s\ c\ut\m,
dimpreun\ cu „forurile“, un vino-
vat [i s\-l scoatem ]ap isp\[itor pe
un biet paznic de capodopere.

~ntrebarea mea e la fel de sim -
pl\ ca r\spunsul la ea. Care este so-
lu]ia structural\ pentru ca pe Ma-
sa T\cerii a lui Brâncu[i nimeni s\
nu mai poat\ sta `n fund, picior
peste picior [i cu fa]a spre viitor?
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Nu da]i vina
pe paznic

De aproape un an de zile, la mod\
sunt birourile de stat `n picioare.
F\r\ scaun, f\r\ pernu]e pentru
spate, f\r\ suport pentru ca ge-
nunchii s\ fie corect ̀ ndoi]i. La bi-
rourile ̀ n picioare se st\ ̀ n picioa-
re. Ca la bar, numai c\ trebuie s\
munce[ti.

Statul la birou d\uneaz\ grav
s\n\t\]ii. Este demonstrat. {i nu,
nu este vorba despre oameni care
sunt destina]i s\ fie chiulangii de
la munc\, ci despre statul jos, pe
scaun. Cât st\m a[eza]i la birouri-
le noastre, [ase-opt ore pe zi, sân-
gele circul\ mai greu, cre[te glice-
mia, mu[chii `[i pierd flexibilita-
tea. Pozi]iile incorecte de la birou
aduc omenirea, `ncet `ncet, la pos-
tura neandertalilor, cu toate pro-
blemele de s\n\tate aferente. Cei

mai „st\tu]i“ la birou dintre noi
au risc de boli cardio-vasculare de
trei ori mai mare decât persoane-
le cu meserii active. Pe site-urile
cu sfaturi despre cum s\ tr\ie[ti
mai bine, mai fericit [i mai pro-
ductiv, statul la birou este deja pe
acela[i palier de periculozitate cu
fumatul.

Din toate aceste motive, au fost
inventate birourile `n picioare.
Din punct de vedere ingineresc,
filosofic, ergonomic [i administra-
tiv, acestea reprezint\ exact ceea
ce le spune numele: birouri `nalte
la care stai `n picioare cât 
]i-e serviciul de lung. Ca far -
ma ci[tii, coafezele [i come -
di an ]ii, cu beneficiul Face-
book-ului `n fa]\. De[i exist\
`nc\ din anul 2011, folosirea lor

a `nceput s\ devin\ un fenomen
de mas\ abia `n ultimul an, moda
c\l\torind din Sillicon Valley di-
rect `n mediul corporatist româ-
nesc. Pentru cei care aleg s\ lucre-
ze din picioare, masa ajunge la
`n\l]imea taliei, iar monito-
rul este plasat la nivelul
ochilor, `n a[a fel `ncât co-
loana s\ r\mân\ dreapt\
`n timpul lucrului. Prin-
tre beneficiile birourilor
`nalte se num\r\: `mbu -
n\t\]irea tonusului mus -
cular, a pozi]iei coloanei,
arderea unui num\r mai
mare de calorii pe or\ –
`ntr-un an, se acumu-
leaz\ echivalentul aler -
g\rii la zece maratoane.
Printre dezavantaje se
num\r\: statul `n pi-
cioare.

Dup\ trecerea valului ini]al de
entuziasm privind birourile f\r\
scaun, au ap\rut [i critici. A r\ -
mâne ̀ n picioare la birou ̀ n seamn\
s\ renun]i la sentimentul de pro-

tec]ie pe care ]i-l d\ piesa de mo-
bilier din fa]a ta [i s\ ̀ [i sacri-
fici cei câ]iva metri p\ tra]i
peste care te sim]i perfect

st\pân atâta

timp cât lucrezi. Lipsa unui perete
sau a unui paravan `n spate, pe
lâng\ faptul c\ este ne-feng-shui,
te las\ neprotejat privirilor isco-
ditoare ale celorlal]i, fie ei [i [efi.
~ntr-un mediu de lucru haotic sau
permanent agitat, a fi a[ezat la un
birou `]i confer\ un sentiment de
calm [i `]i permite s\ te concen-
trezi. ~n sfâr[it, anumite proble-
me de s\n\tate pot fi agravate de
perioade prelungite de stat `n pi-
cioare.

Pentru ca lucrurile s\ nu fie
prea monotone, au ap\rut [i va-

ria]ii ale birourilor ̀ n picioare.
Un exemplu `l reprezint\ bi-

rourile cu band\ alerg\toare, da-
torit\ c\rora se pot combina plim -
b\rile cu fi[a postului. Au fost in-
ventate [i birourile ajustabile, ca-
re pot fi folosite atât din picioare,
cât [i din pozi]ie [ezut\. O alt\ ino -
va]ie, de la `nceputul acestui an,
este placa de echilibristic\ pentru
birou: un suport de picioare pe ca-
re centrul de greutate trebuie
ajustat permanent, prin modifica-
rea posturii. Chiar a[a. Birourile
`n picioare erau „prea 2014“, anul
2015 `i apar]ine surfingului la lo-
cul de munc\.

De la biroul meu, cu scaun confortabil cu sprijin
arcuit pentru spate, cu suport de `ncheietur\ cu gel
pe mousepad, de la distan]a regulamentar\ de 47 cm
fa]\ de ecran, `nclinat la unghiul potrivit [i peste care
lumina cade exact perpendicular, ei bine, de la super-
biroul meu ergonomic m\ simt ca ultima fraier\. ~mi
este chiar ru[ine c\ stau s\ scriu acest articol.
Oamenii cu adev\rat cool acum stau la birou `n
picioare. Voluntar. 

Toat\ lumea sus! De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea
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{i asta, spune „Slate“, fiindc\
atentatele de la 11 septembrie [i
conflictele care au urmat au ar\ -
tat c\ exist\ o fractur\ uria[\ `n -
tre America [i lumea arabo-mu -
sul man\. Dincolo de ac]iuni mili-
tare, Casa Alb\ a fost silit\ s\ reac-
tiveze toate resorturile diplomati-
ce, dar, pe de alt\ parte, guvernul
`ncearc\ [i „un discurs de seduc]ie“

pentru care are nevoie de cei mai
buni speciali[ti `n pove[ti ai ]\rii.

„Slate“ spune c\, `n ceea ce pri-
ve[te diploma]ia, America nu a
reu[it prea mare lucru. Unul din-
tre personajele importante `ns\r -
cinate cu imaginea SUA acum,
ima gine afectat\ de ac]iunile ISIS
[i de propaganda Kremlinului, este
Richard Stenger, jurnalist, fost [ef
la „Time“, care `n 2013 a devenit 

subsecretar de stat `ns\rcinat cu
„Public Diplomacy and Public Af-
fairs“ pentru administra]ia Obama.
Spre deosebire de predecesorii
s\i, care au mizat pe dialog inter-
cultural [i finan]area posturilor
TV de propagand\, Stengel s-a `n -
tors spre unul dintre alia]ii istorici
ai Washington-ului, Hollywood-ul.

~ntre 26 august [i 15 septembrie
2014, Stengel a scris o serie de
email-uri lui Michael Lyton, pa-
tron al studiourilor Sony [i mem-
bru `n Council Foreign Relations,
un puternic think tank liberal spe-
cializat `n politic\ extern\.

„Mi se cere s\ lucrez la un mesaj
`mpotriva Statului Islamic“, scrie
Stengel. „~ntrebarea mea este: cine
ar putea fi un Bob Geldof musul-
man? Cum s-ar putea realiza un
concert/video de tipul «We are the
world» musulman, anti-ISIS? Ar
trebui s\ participe arti[ti musul-
mani [i staruri hip-hop. Nu poate
[i nu trebuie s\ fie o ini]iativ\ a gu-
vernului american, dar ar putea
avea impact `n `ntreaga lume.“

„Cat Stevens“ a fost r\spunsul
patronului Sony. Cat Stevens a
fost o mare vedet\ pop rock brita-
nic\, convertit\ la mahomeda-
nism ̀ n 1977 [i care tr\ie[te ̀ n Du-
bai sub numele Yusuf Islam.

Un alt email al lui Richard
Stengel este foarte explicit `n ceea
ce prive[te inten]iile SUA: „Avem
numeroase provoc\ri `n a contra-
cara propaganda ISIS `n Orientul
Mijlociu [i cea ruseasc\ ̀ n Europa
de Est [i Central\. ~n ambele ca-
zuri, milioane de oameni sunt

hr\ni]i cu o versiune deformat\ a
realit\]ii. Iar Departamentul de
Stat nu poate contracara aceast\
propagand\ cu mijloacele pe care
le are la dispozi]ie. Ca urmare a
conversa]iei noastre, mi-ar pl\cea
s\ strângem un grup de executivi
din media care s\ ne ajute s\ g\ -
sim modalit\]i mai bune de a r\s -
punde acestor provoc\ri. Este o
conversa]ie despre idei, despre con -
]inut, despre produc]ie [i posibi-
lit\]i comerciale.“

Ca r\spuns, Lynton a `ntocmit
o list\ de nume din care fac parte
pre[edintele Walt Disney Interna-
tional, fostul CEO de la Turner
Broadcasting [i un [ef de la 21st
Century Fox.

Acelea[i mesaje, scrie „Vice“,
sugereaz\ c\ guvernul american a
mai apelat la Sony pentru promo-
varea unei imagini bune a State-
lor Unite [i `n Fran]a. Ele arat\ o
anume apropiere `ntre studiouri
[i Casa Alb\, o realitate lejer dife-
rit\ de ceea ce s-ar fi b\nuit dup\
un schimb de mesaje publice ̀ ntre
Sony [i Obama.

O rela]ie de succes

Atacul asupra serverelor Sony (`n
urm\ c\ruia aceast\ corespon-
den]\ a ajuns, `n cele din urm\, pe
Wikileaks) a avut loc `n noiem-
brie anul trecut, provocat, pare-se,
de apropiata premier\ a filmului
The Interview, o comedie despre o
`ncercare de asasinare a liderului
nord-coreean. Speria]i sau pre -
cau]i, cei de la Sony au anulat pen-
tru scurt\ vreme premiera filmu-
lui, ceea ce a atras o admonestare

public\ din partea pre[edintelui
Obama, pentru „cedare `n fa]a te-
rori[tilor“. ~n replic\, Michael
Lynton a declarat c\ „este deza -
m\git de remarcile lui Obama“. 

Dar ideea colabor\rii dintre
Hollywood [i Casa Alb\ nu este
nou\ [i a mai fost pus\ `n practic\
[i `n trecut, cu succes.

Hollywood-ul, de exemplu, a in-
trat „`n r\zboi“ cu nazismul `nc\
din 1939, `nainte ca America s\ se
implice `n r\zboi, iar actori [i
mari regizori precum Frank Capra
sau John Huston au contribuit la
efortul propagandistic american. 

Pe urm\, rela]iile dintre Holly-
wood [i Washington s-au r\cit,
mai ales `n perioada lui Maccar-
thy. Iar `n anii ’70, filmele ameri-
cane au fost mai degrab\ critice
cu privire la marea politic\ ameri-
can\.

Ronald Reagan `ns\, fost actor,
odat\ ajuns la Casa Alb\, nu s-a
dat ̀ napoi ̀ n a folosi cinematogra-
fia `mpotriva a ceea ce el numea
„Imperiul R\ului“, prin filme pre-
cum Moscow on the Hudson (1984)
sau Top Gun (1986).

Armata american\, pe de alt\
parte, a colaborat regulat la mari-
le produc]ii `n care era nevoie de
ajutorul s\u (de exemplu, Pearl
Harbor) pentru a beneficia de o
imagine public\ pozitiv\.

Dup\ atentatele de la 11 sep-
tembrie, echipa lui George W.
Bush a anun]at, pe 17 octombrie
2001, crearea unui „Arts and En-
tertainment Task Force“, având
ca scop coalizarea for]elor Holly-
wood-ului ca r\spuns la atentatele
teroriste.

Pe 16 aprilie, Wikileaks a
publicat arhivele Sony (le
g\si]i la adresa
https://wikileaks.org/sony
/press/), mai precis tot
ceea ce pira]ii au furat
(coresponden]\,
documente etc.) din
serverele Sony Pictures
Entertainment (SPE) `n
noiembrie, anul trecut.
Printre altele, aceste
arhive arat\ [i felul `n
care SPE [i alte organi -
za]ii de la Hollywood
sunt gata s\ colaboreze
cu administra]ia Obama
`n lupta cu „du[manii
Americii“.

Casa Alb\ `nroleaz\ Hollywood-ul
`n lupta propagandistic\

Suplimentul lui Jup  



Trailerul a fost lansat cu ocazia
Festivalului Star Wars Celebra-
tion, la Anaheim, `n California, [i
a fost difuzat live pe starwars.com
[i pe canalul YouTube al francizei.

Reac]iile au inundat re]elele de
socializare, iar trailerul a b\tut
toate recordurile de vizionare: `n
primele 24 de ore a fost v\zut de
peste 88 de milioane de p\mân-
teni, mult peste cele 62 de milioa-
ne care au vizionat trailerul de la
Furious 7.

Asta nu poate decât s\ dove-
deasc\ ceea ce produc\torii de la
Lucasfilm [i Disney sperau [i, `n
acela[i timp, [tiau: la patru dece-
nii de la lansare, seria R\zboiul
stelelor este o for]\ de temut `n in-
dustria entertainmentului. Iar
dac\ noul R\zbun\torii, Era lui
Ultron, care are premiera `n
aceast\ s\pt\mân\, se va dovedi
unul dintre cele mai de succes 
filme din istorie, noul Star Wars
are toate [ansele s\ amenin]e 

suprema]ia Avatarului lui James
Cameron.

Excita]ia zecilor de milioane de
fani s-a translat imediat `n citade-
la financiar\ mondial\, iar valoa-
rea ac]iunilor Disney a crescut
brusc cu 2 miliarde de dolari. „Pri-
mul film din serie, cel din 1977, a
strâns pân\ acum 1,1 miliarde de
dolari“, comenteaz\ CBS Money
Watch. „Anali[tii a[teapt\ ca isto-
ria s\ se repete când noul episod
din serie va fi lansat ̀ n decembrie.
Keith Simanton, managing editor
la imdb.com, crede c\ filmul va
strânge 225 de milioane de dolari
numai `n weekend-ul de lansare.“

Anali[tii prezic pentru The
Force Awakens `ncas\ri totale
`ntre 1,2 [i 1,8 miliarde de dolari,
sub Titanic [i Avatar, dar ultimul
cuvânt `l va avea for]a fanilor [i a
ma[inii de promovare Disney.

Punctul culminant al noului
trailer a fost cel `n care, pe ecran,
apar imagini cu veteranii seriei,
moment ce a inflamat la cote ma-
xime emo]iile fanilor.

„A fost uluitor“, descrie Kathleen
Kennedy, pre[edintele Lucasfilm,
clipa `n care trailerul a fost pre-
zentat `n premier\ la Star Wars
Celebration. „Când Harrison Ford
[i Chewbaca apar pe ecran, iar
Harrison spune: «Chewie, suntem
acas\!“, cei aproape 8.000 de oa-
meni din sal\ au s\rit `n picioare
[i au strigat. N-am mai v\zut a[a
ceva decât la concertele rock!“
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Lou Reed a decedat `n 2013, iar
sâmb\t\, 18 aprilie, a fost introdus
`n Rock and Roll Hall of Fame. ~n

timpul discursului de la ceremo-
nie, so]ia artistului, Laurie Ander-
son, a declarat c\ ultimul album al

lui Reed, Lulu, faimoasa colabora-
re a acestuia cu Metallica, a fost o
adev\rat\ provocare. Când a fost
lansat, Lulu a fost primit cu ostili-
tate atât de critici, cât [i de fani –
[i cei ai lui Reed, [i cei ai lui Me-
tallica. Laurie Anderson a dez -
v\luit faptul c\ Lulu are `ns\ un
mare fan: pe David Bowie. Acesta
i-ar fi spus, dup\ moartea lui Re-
ed: „E cel mai bun album al lui
Lou. E o capodoper\. O s\ vezi, se
va `ntâmpla cum s-a `ntâmplat cu
Berlin, oamenii au nevoie de timp
ca s\-l `n]eleag\“.

Albumul Berlin al lui Lou Reed
a fost lansat `n 1973, fiind la fel de
criticat `n epoc\, pentru a fi recu-
noscut ani mai târziu drept o
oper\ major\.

Noul trailer al filmului Star Wars: The Force Awakens
a fost lansat la sfâr[itul s\pt\mânii trecute [i a
aruncat internetul [i fanii `n delir.

David Bowie are gusturi aparte



— S\ru’ mâna!
— Fiule, mie nu trebuie s\-mi

spui a[a.
— Cum adic\? Eu a[a spun

când v\d un p\rinte. S\ru’ mâna [i
fac cruci]\. 

— Nu [i atunci când vezi un
preot autonom. Mie trebuie s\-mi
spui s\ru’ cealalt\ mân\. 

— Auto cum?
— Autonom.
— Adic\ mergi cu ma[ina?
— He he, e mai complicat de atât. 
— P\i v\d c\ ai [i matale ve[ -

minte de pop\. Asta e sutan\, nu?
— Teoretic da, dar este o sutan\

autonom\. Dac\ te ui]i mai cu aten -
]ie, o s\ observi c\ este cu jum\tate

de centimetru mai lung\.
— N-am observat. Bun, dar da c\

matale e[ti autohton din \la, nu
e[ti tot pop\?

— Autonom. Ba sunt, dar noi
facem ritualurile altfel.

— Adic\ cum?
— De exemplu, cum face cruce

un preot ortodox?
— Uite a[a: pac, pac, pac [i pac.
— Ei, uite, noi facem a[a.
— P\i e la fel.
— Nu e la fel, noi folosim mi[ -

c\ri mai ample [i ap\s\m mai tare
cu degetele. E o cruce mai bine f\ -
cut\. {i respect\m cu stricte]e un-
ghiul de 90 de grade al cotului.

— De ce?

— E unghiul drept, unghiul
drept\]ii, al c\ii celei drepte.

— Ia stai a[a. Pff, eu nu pot dac\
nu-l strâng mai tare, nu-mi ajunge
mâna pe frunte. Uite, ̀ mi ating doar
urechea stâng\. 

— Ia ̀ nclin\ capul pu]in pe stân -
ga. Mai tare. Mai tare! A[a, vezi c\
po]i?

— Aoleu, m-a luat cârcelul. Ca -
lea dreapt\ cu capul strâmb. 

— Apas\ mai tare.
— A[a? Dac\ mai ap\s, cad pe

spate.
— E bun, acum du mâna jos, s\

faci al fiului. Ai grij\ cu unghiul.
— Pot s\ `ndrept capul?
— Ia vezi, po]i?
— Nu prea. A[a, deci duc mâna

jos.
— Apas\ cât po]i tu de tare.
— M\ cam doare.
— {tiu c\ doare, dar o s\ te `n -

v\] o [mecherie. Noi, cei ini]ia]i,
folosim buricul. Dac\ ape[i `n bu-
ric, intr\ degetele mai mult.

— Eu am hernie ombilical\, c\
am ridicat ni[te saci cu ciment anul
trecut. Oriunde ap\s, iese mai tare
`n afar\. Ar trebui s\ m\ operez.
Voi sunte]i `mpotriva opera]iilor?

— Nu neap\rat, doar protest\m
un pic, ca s\ se team\ doctorul [i
s\ fie atent. {i de regul\ alegem
medici cu nume de sfânt. Acum tre’
s\ faci mi[carea a treia. Aici e mai
complicat. Uite.

— N-am v\zut nimic.
— Da, p\i totul ]ine de vitez\.

Nu se poate men]ine unghiul, a[a
c\ o faci cât de repede po]i, ca [i
cum ai plesni o musc\, s\ nu ob-
serve nimeni c\ nu-s 90 de grade.
Dac\ nu ai vitez\, ar\]i cu mâna
stâng\ spre ceva, ca lumea s\ pri-
veasc\ `ntr-acolo [i, cât nu e aten -
t\, faci mi[carea trei. Apoi, dup\
cum o s\ observi [i singur, mi[ca-
rea de amin este u[or de realizat.

— Am `n]eles. 
— Hai, s\ te v\d cum faci.
— Deci: unu, au! Doi, au! Uite

p\s\rica! {i patru.
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Prin aceast\ „mantr\“ (cum o nu-
me[te) el a intuit, spune azi, [i
ni[te puncte comune cu idolul
s\u. „Nici mie nu mi-a pl\cut
[coala; pe urm\ am aflat c\ el n-a
terminat liceul“ ar fi unul dintre
ele. (Altul ar fi r\d\cinile italiene
[i latura p\tima[\ care vine de
aici). Pân\ la urm\, Cannavale
chiar a ajuns s\ fac\ teatru cu Pa-
cino [i, odat\ cu Danny Collins,
au ̀ mp\r]it ̀ n premier\ [i platoul
de filmare. ~n roluri de tat\ [i fiu.
Nu cred c\ mi s-a p\rut: Cannava-
le i-a furat lui Pacino scenele, dar
cred c\ [i Pacino l-a l\sat. Pentru
ceea ce e pân\ acum rolul vie]ii
sale – un b\rbat cu o situa]ie grea,

o so]ie gravid\ [i un diagnostic
de cancer care, colac peste pu -
p\z\, se mai `ntâlne[te [i cu tat\l
care l-a ignorat o via]\ –, Bobby
Cannavale cred c\ s-a preg\tit ca
pentru doctorat. Asta nu se vede
pe ecran, unde interpretarea lui e
f\r\ cusur. Super-t\ios [i hiper-
sensibil `n rolul unui tip lovit ca-
re `ncear c\ s\ ]in\ scutul ridicat,
sugerând o sensibilitate neb\ -
nuit\ `n spatele rolurilor de ma-
cho italo-american de pân\ acum. 

Altfel, Al Pacino dorea de mult
s\ joace o vedet\ rock, de[i recu-
noa[te c\ regizorul Dan Fogel-
man nu l-a `ntrebat dac\ [tie s\ [i
cânte atunci când i-a propus rolul.

G\selni]a cu starul care afl\ 40 de
ani mai târziu c\ John Lennon i-
a scris o scrisoare l\sându-i
num\rul de telefon [i spunându-i
c\ depinde doar de el s\ separe ce-
lebritatea de integritatea artis-
tic\ e real\. I s-a ̀ ntâmplat lui Ste-
ve Tilston, un folkist din Marea
Britanie care avea 21 de ani când
Lennon i-a scris, `n 1971: „Being
rich doesn’t change your expe-
rience in the way you think“.
Când `l vezi pe Pacino preg\tin-
du-se de concert cu camera ur -
m\rindu-l din spate intrând pe
scen\, `n fa]a a mii de oameni
(piesa respectiv\ a fost tras\ `n 20
de minute `n pauza unui concert
Chicago), sim]i [i emo]ia actoru-
lui care se reg\se[te `ntr-o pos-
tur\ pe care [i-o dorea, dar de ca-
re `i e team\. (El m\rturisind `n -
tr-un interviu c\ nu i se pare ni-
mic mai nasol decât s\ ui]i versu-
rile unui cântec atunci când e[ti
pe scen\.)

Debutul scenaristului Dan Fo-
gelman `n lungmetraj flirteaz\ cu
disponibilitatea spectatorului de
a identifica personajul central cu
protagonistul atunci când ̀ ntre ei
exist\ puncte comune. Cu specifi-
carea c\ Pacino nu e semi-decre-
pit [i ridicol `n felul cum se `m -
brac\, [i c\ [i-a p\strat integritatea

artistic\, de[i, dup\ ce a devenit
celebru, a mai jucat [i pe pilot au-
tomat. Cum noi, p\mântenii, sun-
tem sensibili la pove[ti despre
showbiz pentru c\ avem senza]ia
c\ intr\m `n culise (tot o ima gine
prefabricat\), Danny Co llins mai
bifeaz\ un punct câ[tigat. Mai
mult de atât `ns\, el e exact genul
de film care trece ecra nul prin
combina]ia uman\ de dram\ [i
comedie, la fel cum f\ceau Cuvin-
te de alint/ Terms of Endearment
sau Mai bine nu se poate/ As
Goos as It Gets, ambele regizate
de James L. Brooks. 

Am detectat un singur mo-
ment care ar mai fi putut fi trimat
(Danny Collins alias Al Pacino [i
Mary, managerul hotelului, alias
Annette Bening bând `mpreun\
[i ̀ mprietenindu-se). ~n rest, câte-
va scene cu risc de melodram\
sunt dezamorsate de interpre]i [i
de capacitatea scenariului de a
furniza situa]ii credibile [i de a
g\si resurse comice chiar [i `n si-
tua]iile grave.  Filmul are [i un fi-
nal bun, t\iat la milimetru, de[i
ajungi s\ te obi[nuie[ti cu eroii [i
s\ fii dispus s\ mai stai o ]âr\ cu
ei. Of, am uitat s\ scriu [i despre
Christopher Plummer, care `l
joac\ pe managerul lui Danny
Collins. La 85 de ani are aceea[i
privire tân\r\ pe care a avut-o
`ntotdeauna. ~mi place la nebunie
de el. Nu l-am v\zut nici m\car o
dat\ pe picior gre[it sau `ntr-un
rol `n care nu era credibil. Tare
mi-ar pl\cea s\-l cunosc! 

Danny Collins. Regia: Dan Fogelman.
Cu: Al Pacino, Annette Bening, Bobby
Cannavale, Jennifer Garner,
Christopher Plummer

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Dedica]ii
Acum câteva zile, am primit `n
sfâr[it aprobarea de-a consulta
ni[te dosare de la CNSAS de care
aveam nevoie pentru o documenta-
re. Am mers la sediul din Bucure[ti
[i-am aflat c\, de fapt, dosarele care
m\ interesau cel mai mult sunt la
Pope[ti-Leordeni. Nu-i nimic, am
zis, o s\ r\mân totu[i s\ cercetez
pu]in Opera]iunea Eterul. Opera -
]iunea Eterul era ̀ ns\r cinat\ cu as-
cultarea emisiunilor de la posturile
de radio „ostile“ care „inoculeaz\
confuzia ideologic\ `n con[tiin]ele
ascult\torilor“ (Europa Liber\, BBC,
RFI, Vocea Ame ricii), cu suprave-
gherea oricui ar fi avut leg\turi cu
jurna li[tii de la posturile respecti-
ve sau ar fi `ncercat s\ transmit\
mesaje din ]ar\ [i cu „compromite-
rea [i anihilarea“ tuturor oameni-
lor care se str\duiau s\ vorbeasc\
despre ce se `ntâmpl\ de fapt `n Ro-
mânia. Unul dintre dosarele pe ca-
re le-am citit adun\ rezultatele tu-
turor emisiunilor urm\rite, `n pe-
rioada ianuarie-martie 1988. Sute
de file de rezumate, de tipul „`n
emi siunea X, Y a vorbit despre si-
tua]ia refugia]ilor români din Gre-
cia“ sau „Z a discutat tenden]ios
Premiile Academiei“ etc. etc. Prin-
tre emisiunile ascultate de pâlniile
Securit\]ii, erau [i dedica]iile din
]ar\, primite, desigur, cu pseudo-
nim. Mi-am notat urm\toarele, res-
pectând ortografia securistului:
„din partea lui gipsy qeen din cra-
iova pentru rob hartford, dio clip,
danel, black scorpions, bruce di -
ckinsson, sora, fata din blocul ace-
la, rony, dark eyes si suparatul“,
„pentru john stewart din medias“,
„de la tutankamon“ pentru cineva,
„de la sara bernard pentru richard
wagner“, „pentru acei bravi tineri
care la 15 noiembrie au strigat la
brasov jos cu dictatorul din partea
lui cutuzov din bucuresti“, „o pies\
din partea grupului black-aut din
har ghita pentru prietenii care au
strigat cu indignare la brasov, iar
acum striga de durere in inchisori-
le din Romania“, „de la Mistretul in -
draznet“, „de la hanrry massini si
monte cassino pentru toti brasove-
nii care sufera“, „pentru ma[ina de
sp\lat alba lux nr. 9 brasov“. Sper
c\ au fost cu to]ii pe recep]ie, c\ [i-au
auzit dedica]iile [i c\ acum, aproa-
pe 30 de ani mai târziu, sunt bine. 

481

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Mai bine nu s-a putut

Autonomie 

Bobby Cannavale, care face teatru de 20 de ani (nu doar
film) [i care a ajuns la actorie f\r\ nici un fel de [coal\,
m\rturise[te `ntr-un interviu c\ timp de 20 de ani [i-a
spus `naintea fiec\rui spectacol: „Seara asta vine
Pacino“, sperând c\ `ntr-o zi o s\ joace al\turi de el. 
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