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|n 2007, un ora[ din Rom~nia (Sibiul) a 
fost declarat „capital` cultural` europea-
n`“. Nu [tiu ce s-a \n]eles din acest fapt, 
dar, dincolo de percep]ia pur formal`, con-
ven]ional` (care a reu[it s` atrag`, din 
c~te se pare, turi[ti, audien]`), singura 
„moral`“ de bun-sim] care ar putea fi tras` 
cred c` ar trebui s` fie urm`toarea: pentru 
a fi putut s`-[i sus]in` titulatura oficial`, 
temporar`, de „capital` cultural` europea-
n`“, p~n` [i un ora[ precum Sibiul, care be-
neficiaz` de un patrimoniu urbanistic [i ar-
hitectural substan]ial prin simpla sa struc-
tur` de burg medieval, cu „patin`“ istoric` 
deci, a avut, totu[i, nevoie de lucr`ri, de 
preg`tiri [i de eforturi intense, pe scurt 
spus, de reurbanizare (care oricum nu a pu-
tut cuprinde, \ntr-un termen at~t de scurt, 
\ntregul ora[).

|n momentul de fa]`, \n lumea civili-
zat`, binomul ora[-cultur` reprezint` o 
tautologie. Un adev`rat ora[ trebuie nu 
doar s` fie capabil s` ofere spre consum un 
patrimoniu cultural consistent [i, mai ales, 
bine sus]inut [i pus \n valoare prin eveni-
mente vii [i continue, nestridente, ci s` 
subsumeze el \nsu[i, \n toate detaliile sale 
de construc]ie [i de ne\ntrerupt` recon-
struc]ie, enorm de mult` cultur`, \n sensul 
cel mai extins [i mai cuprinz`tor al acestui 
termen doar aparent „sectorial“.

Totul, \ntr-un ora[ civilizat, este cul-
tur`, chiar [i ce nu se vede. Mai ales cultu-
ra care nu se vede, cultura integrat`, inclu-
s`, invizibil`, ascuns` \n am`nunte bana-
le, este cea care decide nu numai asupra 
caracterului cultural al unui ora[, ci pur [i 
simplu asupra caracterului s`u urban, a 
gradului s`u de urbanitate. O a[ezare ur-
ban` actual` nu poate fi definit` ca ora[
dec~t \n m`sura \n care ofer` [i presupune 
cultur`. |n ora[ele civilizate, \n ora[ele 
apar]in~nd cu adev`rat civiliza]iei actua-
le, ora[ul [i cultura sunt coextensive, cu 
neputin]` de separat.

Nu po]i pretinde s` vorbe[ti de ora[ \n 
deplinul sens actual al acestui cuv~nt, 
dac` decuplezi, a[a cum se \nt~mpl` la noi, 
ora[ul de cultur`, ca atribut de esen]` al 
urbanit`]ii contemporane. |n Rom~nia, 
ora[ele s-au dezvoltat noncultural, de-asta
[i sunt at~t de pu]in urbane. |n Rom~nia, 
cultura continu` s` fie \n]eleas` restrictiv 
[i pur ornamental, mai mult ca o povar` [i 
ca o tichie de m`rg`ritar, ca un lucru punc-
tual, ulterior [i ad`ugat, dec~t, cum spu-
neam, ca principalul atribut de esen]` al 
urbanit`]ii. Un ora[ este cultur`, este un 
ora[ cultural sau nu este deloc, sau nu mai 
mult dec~t o a[ezare sau o aglomerare ur-
ban`. {i a[a se \nt~mpl`, f`r` excep]ie, cu 
toate „ora[ele“ Rom~niei. Nu ne lipse[te 
patrimoniul urban, nu ne lipsesc nici pro-
duc`torii actuali de cultur`. Nu ne lipse[te 
dec~t viziunea, care continu` s` fie, \n mod 
nedeclarat [i incon[tient, una neintegratoa-
re, dualist-marxist`, care rupe ([i ierarhi-

zeaz`) „fenomenul social total“ al ora[ului-
cultur` \n „baz` material`“ (c`reia azi i se 
spune „infrastructur`“) [i „suprastructu-
r`“. P~n` [i cei mai liberali [i mai moderni-
zan]i dintre noi continu` s` g~ndeasc` cul-
tura ([i, deci, ora[ul) \n mod cripto-mar-
xist. Tocmai de aceea, cu toat` bun`voin]a 
lor (atunci c~nd exist`), proiectele unor ast-
fel de deciden]i nu pot s`-[i dep`[easc` 
caracterul strict voluntarist, neav~nd cum 
s` se „\mpl~nte“ eficient, cu adev`rat 
transformator, \n realitate.

De[i m-am v`zut silit s`-l pronun], \n 
r~ndurile de mai sus, de mai multe ori, dar 
numai ca adjectiv, termenul de civiliza]ie
a disp`rut, ca substantiv, din „canonul“ in-
terpretativ contemporan, din schema noas-
tr` de auto\n]elegere, fiind integral \nlocuit 
[i \nghi]it de cel de cultur`, de cele mai 
multe ori la plural: culturi.

Cu toat` ideologia diferen]ei [i a diver-
sific`rii, \ntre]inut` mai mult pentru efec-
tele sale politice (\n vederea \ntre]inerii 
gradului de conflictualitate, de pild`), efect 
sau nu al globaliz`rii economice [i compor-
tamentale, omul contemporan tr`ie[te sau 
]inte[te s` tr`iasc` pretutindeni la fel, la 
fel de cultural [i de cultivat urban.

Mediul de via]` al omului devine pre-
ponderent cel urban, chiar [i \n afara ora-
[elor propriu-zise. Iar \n ora[e, cultura in-
vizibil` care le sus]ine este cea tehnic`. O 
tehnic` discret`, invizibil`, care „culturali-
zeaz`“ implicit [i omogen ora[ele, de la (nu-
mai la noi celebrele) borduri [i trotuare 
p~n` la modul de configurare a spa]iului. 
O pia]` poate fi dreapt`, goal` [i pustie, de 
pild`, mediu indiferent, sau, dimpotriv`, 
s` combine spa]ii \nclinate care „dramati-
zeaz`“ subtil simpla trecere, simpla par-
curgere. La fel, gradul de cultur`, deci de 
urbanizare al unui ora[ se recunoa[te 
dup` materialele [i dup` designul mobilie-
rului [i ale accesoriilor urbane, care im-
pregneaz` mediul urban cu gra]ie, civili-
z~nd mersul [i v`zul, hr`nind „flaneria“, 
deci consumul, deci cre[terea, deci dezvolta-
rea, deci bun`starea. |n Bucure[ti, de 
pild`, nimic nu-l re]ine pe individ pe stra-
da propriu-zis`. |n Bucure[ti, ca \n toate 
ora[ele Rom~niei, trebuie s` fugi de spa-
]iul imediat urban, f`r` a avea, \ns`, de 
cele mai multe ori, unde s` te refugiezi. 
Pentru c` lucrurile merg \mpreun`, iar ora-
[ul este tocmai locul de predilec]ie al inte-
gr`rii umanului [i a culturii acestuia, deve-
nit` civiliza]ie.

|n locul adev`ratelor coregrafii urbane 
la care te \mpinge subtil ora[ul cultural 
contemporan, \n Bucure[ti, ca s` mergi pe 
strad`, trebuie s` pratici sporturi dintre 
cele mai brutale, un adev`rat wrestling
combinat cu atletism extrem.

{i tocmai despre aceste lucruri ar tre-
bui s` fie adus`, de fapt, vorba \n apropia-
ta campanie electoral` pentru alegerile lo-
cale!

BOGDAN GHIU
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ICR Budapesta la Festivalul 
de Prim`var` din Budapesta

Participarea ICR Budapesta la una dintre cele mai importante serii de 
manifest`ri culturale interna]ionale din capitala ungar`, reunite sub numele de 
Festivalul de Prim`var` (Tavaszi Fesztival, 14–30 martie), a fost asigurat` prin 
sus]inerea unui proiect prezentat anul trecut [i acceptat de organizatori: 
Sculpturi de f~n al artistului plastic clujean Ernö Bartha. 

Recomandat de exper]ii ICR, proiectul face parte din seria Natura \n ora[,
sculptur` monumental` din material perisabil, f~nul, sculptur` antropomorf` 
care reu[e[te s` scoat` arta din contextul artificial al muzeelor [i s` umanizeze 
spa]iile citadine monotone.

Tehnicile neobi[nuite, despre care criticul de art` Alexandra Rus spunea c` 
„promovarea de c`tre Ernö C. Bartha a acestei tehnici bl~nde, re]elare, are sensulö C. Bartha a acestei tehnici bl~nde, re]elare, are sensul C. Bartha a acestei tehnici bl~nde, re]elare, are sensul 
de a prinde, de a activa prin inovare surprinz`toare – ca material [i form` – 
ochiul con[tiin]ei de sine a omului actual“, combinarea de a[ezare fix` cu 
sculptura cinetic` face provocator ansamblul propus de sculptorul clujean.

Lucr`rile de f~n, precum [i zece statuete de bronz au fost expuse în Millenaris 
Park din Budapesta, asigur~nd artei rom~ne[ti o vizibilitate excep]ional`.

Ana Blandiana [i Nina Burton 
la Salonul de poezie 
de la ICR Stockholm

Salonul de poezie de la ICR Stockholm continu` mar]i, 15 aprilie, la ora 18.30, 
cu o \nt~lnire \ntre poetele Ana Blandiana [i Nina Burton. Pe scen` vor urca, de 
asemenea, actri]a Angela Kovács, care va recita din poemele Anei Blandiana tra-
duse \n limba suedez`, [i violonistul Mihai Cucu, care va interpreta un scurt pro-
gram de muzic` clasic`. Seara va fi moderat` de scriitorul [i jurnalistul Magnus 
Florin.

De-a lungul unei cariere de peste 40 de ani, Ana Blandiana s-a mi[cat cu ele-
gan]` \ntre diferite stiluri literare, de la poezie la eseistic`, de la romane la litera-
tur` pentru copii. Poemele sale au fost traduse \n 16 limbi. |n limba suedez` i s-au 
tradus trei volume de versuri: En kyrka full med fjärilar / O biseric` plin` de fluturi
(traducere de Ion Milo[; Editura Symposion, 1990), Med läppar blåsvarta av ord / 
Cu buze-nvine]ite de cuvinte (traducere de Dan Shafran [i Cecilia Lagerhorn; Editu-
ra Hypatia, 1995) [i Ofullbordad helhet / Un \ntreg nedes`v~r[it (traducere de Ion 
Milo[; Editura Gondolin, 1997). De asemenea, o parte dintre poemele Anei Blan-
diana au fost incluse \n antologiile bilingve de poezie contemporan` rom~n` [i 
suedez` Coresponden]e lirice [i Noi coresponden]e lirice (traducere de Dan Shafran; 
Editura Funda]iei Culturale Rom~ne, 1997 & 2002).

Profilul literar al Ninei Burton este asem`n`tor – a debutat ca poet, dar opera 
ei cuprinde, de asemenea, studii literare [i eseistic` de \nalt` clas`. A fost de dou` 
ori nominalizat` la Premiul August: \n 2005, la categoria „cea mai bun` carte de spe-
cialitate“, pentru Noul ora[ al femeilor, [i \n 1994, la categoria „beletristic`“, pentru 
volumul de eseuri Poezia, sora c`l`toriei. |n 2006 i s-a decernat prestigiosul Premiu
pentru eseistic` „Gerard Bonnier“. Din 1994 este membru al Academiei De Nio.

Salonul de poezie a debutat pe 19 februarie a.c. cu un r`sun`tor succes de pu-
blic [i pres`. Ultima etap` a programului din aceast` prim`var` va avea loc pe 14 
mai [i le va avea ca invitate pe Denisa Com`nescu [i Camilla Hammarström, de-
potriv` poete [i editori literari.

Viena cite[te Rom~nia!
• ICR Viena s-a asociat cu cea mai important` organiza]ie literar` din Austria 

pentru promovarea scriitorilor rom~ni contemporani. Încep~nd cu luna aprilie, 
ICR Viena [i Societatea Austriac` pentru Literatur` (Österreichische Gesellschaft
für Literatur – ÖGL) vor organiza în parteneriat programe cadru lunare, sub 
motto-ul „Viena cite[te Romania!“.

Societatea Austriac` pentru Literatur` este condus` de o reputat` personali-
tate a lumii literare austriece, Marianne Gruber, autoare a unor importante anto-
logii [i scriitoare. Pe 9 aprilie, sub motto-ul „Viena cite[te Rom~nia!“, seria pro-
gramelor lunare organizate de ICR Viena la sediul Societ`]ii Austriece pentru Li-
teratur` va debuta cu o prezentare a volumului Fata din casa vagon de Ana Maria 
Sandu, în lectura cunoscutei actri]e Katharina Stemberger.

Invitata ultimei edi]ii a matineului literar organizat pe 16 martie la sediul 
ICR Viena a fost Simona Popescu, cu romanul Exuvii.

Despre carte [i foto eveniment pe: http://www.kulturraumrumaenien.blog-
spot.com

• Programele ICR Viena de promovare a literaturii rom~ne contemporane
Ini]iate de ICR Viena în martie 2007, în colaborare cu editura Polirom, progra-

mele cadru lunare Matinee&Brunch, derulate la sediul ICR Viena, au reprezen-
tat un efort sus]inut [i coerent de promovare a literaturii rom~ne contemporane. 
El a fost dublat în 2007 de parteneriatul cu Institutul de Romanistic` din cadrul 
Universit`]ii Viena pentru introducerea în curricula universitar` a textelor auto-
rilor rom~ni, c`rora le-au fost organizate lecturi la ICR Viena, iar editura Poli-
rom a fost solicitat` s` doneze Institutului de Romanistic` volumele autorilor par-
ticipan]i în program. Tot în anul 2007, ICR Viena a organizat primul simpozion 
de traductologie, în vederea stimul`rii interesului pentru profesia de traduc`tor 
în r~ndul studen]ilor [i absolven]ilor din Austria [i a promov`rii programului de 
burse pentru traduc`tori, ini]iat de Institutul Cultural Rom~n.

ICR Viena a derulat, de asemenea, programe în parteneriat cu Kulturkontakt,
cea mai important` asocia]ie austriac` care sus]ine prin programe de reziden]` 
[i traduceri cunoa[terea literaturii rom~ne contemporane în spa]iul de limb` ger-
man`, cu editurile Zsolnay, Residenz, Drava, Braumueller, edition per procura.

În cadrul acestor parteneriate au fost lansate traducerile în limba german` ale 
unor autori importan]i ca Mircea C`rt`rescu, Daniel B`nulescu [i Dan Lungu.

În anul 2008, ICR Viena continu` programul cu promovarea literaturii femini-
ne, ini]iativ` foarte bine primit` de publicul austriac, de mediile literare [i organi-
zeaz` standul rom~nesc la cea de a 61-a edi]ie a T~rgului de Carte din Viena.

Autori promova]i în cadrul programelor ICR Viena:
• Matinee&Brunch la ICR Viena (2007/2008):
Ioan T. Morar – Lindenfeld
Vasile Ernu – N`scut \n URSS
Dan Lungu – Sunt o bab` comunist`
Radu Pavel Gheo – Adio, adio, patria mea cu î din I, cu ~ din A
Petre Cimpoe[u – Simion liftnicul
Florin L`z`rescu – Trimisul nostru special
Filip Florian [i Matei Florian – B`iu]eii
Lucian Teodorovici – Circul nostru v` prezint`:
Mircea C`rt`rescu – De ce iubim femeile
Gabriela Adame[teanu – Drumul egal al fiec`rei zile
Simona Popescu – Exuvii
• Viena cite[te Rom~nia (2008)
Ana Maria Sandu – Fata din casa vagon
Ruxandra Cesereanu – Na[terea dorin]elor lichide
Florina Ilis – Cruciada copiilor
Cecilia {tef`nescu – Leg`turi boln`vicioase
Maria Manolescu – Halterofilul din Vitan
Doina Rusti – Fantoma din moar`
Gabriela Gavril – Fiecare cu Budapesta lui

Prima sesiune a Programului 
Cantemir, edi]ia 2008

Institutul Cultural Rom~n anun]` deschiderea primei sesiuni a Programului
Cantemir – edi]ia 2008. Lansat \n 2006, Programul Cantemir are ca obiective 
cre[terea vizibilit`]ii culturii rom~ne[ti pe pie]ele culturale interna]ionale [i 
\ncurajarea cooper`rii \ntre arti[tii rom~ni [i cei str`ini.

|n prima sesiune, proiectele au fost depuse p~n` la 21 martie 2008. 
Urm`toarea sesiune va fi deschis` \n perioada 31 martie – 16 mai. Termenul 
limit` pentru desf`[urarea proiectelor este 31 octombrie 2008.

Programul cuprinde trei sec]iuni, cu obiective [i priorit`]i specifice: 
– Sec]iunea I – Festival/Culture by Request
– Sec]iunea II – Promovare /Culture to Go
– Sec]iunea III – Cooperare/Culture to Share
La Sec]iunea I, proiectele depuse trebuie s` vizeze participarea la festivaluri 

interna]ionale care se desf`[oar` \n str`in`tate, festivaluri dedicate arti[tilor 
profesioni[ti sau organiza]iilor culturale care au fost selectate \n vederea 
particip`rii de c`tre juriul festivalului. Sec]iunea II se adreseaz` proiectelor care 
promoveaz` crea]ia rom~neasc` prin realizarea unor materiale [i evenimente de 
promovare. La Sec]iunea III, proiectele trebuie s` \ncurajeze dialogul 
intercultural \ntre arti[tii rom~ni [i cei str`ini [i s` sus]in` schimburile de 
experien]` \ntre arti[ti pentru crearea de produse artistice noi. 

Finan]area se poate acorda pentru arti[ti sau creatori rom~ni, singuri sau ca 
parte a unui grup artistic f`r` personalitate juridic`, precum [i organiza]iilor publice 
sau private din Rom~nia, sub form` de grant de c`l`torie (Sec]iunea I), precum [i 
pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice din Rom~nia sau din 
str`in`tate (Sec]iunile II, II [i III), care doresc s` realizeze un proiect cultural.

Valoarea maxim` a finan]`rii este, la Sec]iunea I, de 17.100 RON pentru 
arti[ti-persoane fizice [i de 57.250 RON pentru persoanele juridice, iar la 
Sec]iunile II [i III de 190.000 RON.

Informa]ii despre condi]iile de participare, documenta]ie [i detalii: www.
programulcantemir.ro

Contact: cantemir@icr.ro

Scriitori rom~ni 
\n lume
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Distins \n 1998 cu Premiul USR pen-
tru debut, romanul Via]a [i faptele lui Ilie 
Cazane de R`zvan R`dulescu (1997) a 
trecut aproape nev`zut, fiind practic 
nedifuzat. Activitatea ulterioar` de sce-
narist a autorului [i revela]ia public` a 
\ndelung mo[itului Teodosie cel Mic l-au
\mpins suplimentar \n umbr`. Chiar [i 
nuvelele ap`rute \n diverse volume co-
lective, cum ar fi |nchipuita existen]` a lui 
Raoul Rizoiu [i Via]a lui Iosif B`liga par 
s`-i fi „luat fa]a“. Reeditarea [i relansa-
rea se impuneau.

Adev`rul e c` R`zvan R`dulescu a 
reu[it s`-i deruteze pe comentatori, 
care s-au gr`bit s` vorbeasc` despre 
„un nou realism“ sau despre o „nou` fic-
]iune politic`“. O face, pe coperta a pa-
tra a noii edi]ii, [i Bogdan Suceav`. 
Ceva-ceva adev`r e totu[i aici. Mim~nd 
rafinat mimesis-ul, \ngro[~nd parodic 
conven]iile („roman fantastico-politic“,
„roman rural despre obsedantul dece-
niu“, „biografie exemplar`“, „meta-ro-
man al copil`riei [i adolescen]ei \n co-
munism“), relief~nd, cu precizie diabo-
lic` de virtuoz, caracterul de artefact al 
lumii fic]ionale, dar nedenun]~ndu-l ex-
plicit, dup` obiceiul didactic al textua-
lismului, cartea este, \n fapt, un joc su-
perior al artei. O recondi]ionare mu-
tant`, oarecum postmodern`, a unei for-
mule „tari“: fic]iunea politic` postcomu-
nist`, obsedat` de Securist [i Securita-
te. Ceea ce primeaz` \n aceste pagini 
nu e nici pe departe metafic]iunea poli-
tico-istoric`, ci problematizarea metafi-
zic` a crea]iei, rela]ia dintre hazard [i 
necesitate pe fundalul unor destine ano-
nime, de marionet`. Jocul (serios) de-a
literatura dubleaz` jocul (ironic) de-a lu-
mea, c`ci auctorele \[i orchestreaz` ar-
tist [i savant universul, manipul~ndu-i
poncifele, conven]iile [i stereotipiile din 
pozi]ia unui Demiurg parodic, de o deta-
[are enigmatic`.

Incipit-ul („Ilie Cazane s-a n`scut pe 
6 septembrie 1962 la Bucure[ti, dintr-o 
\nt~mplare“) ne introduce, tacticos, \n 
datele unui ceremonial deliberat ana-
cronic, fals-balzacian, plin de ironie con-
]inut`. Na[terea fiului se deschide, \n 
raccourci, spre biografia tat`lui cu ace-
la[i nume. F`r` p`rin]i (a crescut la or-
felinat, printre cazanele cu m~ncare) [i 
f`r` ocupa]ie precis`, cuceritor prin far-
mecul personal (care-i permite ca \n 
plin stalinism s` aib` „cont deschis“ la 
multe c~rciumi...), Cazane-senior o cuce-
re[te spontan pe t~n`ra Georgeta Cos-
moiu din Liveni, sat moldovean din 
preajma Siretului, [i, dup` mariajul lor 
bucure[tean, \i uime[te pe s`teni prin 
h`rnicia lui [i prin ro[iile „c~t pepe-
na[ii“ pe care le cultiv`. O dela]iune 
despre „puterile supranaturale“ [i „mi-
nunile“ sale \l trimite \ns` pe m~na 
Securit`]ii. Nereu[ind s` smulg` de la 
el secretul tomatelor (nici Ilie nu-l
[tia!), omnipotenta institu]ie \i falsific` 
– diversionist – biografia. Mai concret: 
lanseaz` zvonul c` ar fi dat divor]... 
Gravid` \n luna a noua, Georgeta se re-
pede la Bucure[ti ca s` „fac` scandal“,
numai c` na[terea precipitat` \i sto-
peaz` elanul. Fatalitatea \[i vede, ne-
tulburat, de treab`: eliberat, pe nepus` 
mas`, de exasperatul colonel Chiri]`, 
dup` un an de temni]` [i torturi, Caza-
ne-senior e accidentat mortal \n aceea[i 

zi de un camion, victim` – probabil – a 
unei ma[ina]iuni puse la cale de locote-
nentul Preda. Scen` formidabil`: dup` 
\nmorm~ntarea anonim` a victimei la 
Cimitirul Str`ule[ti, colonelul [terge ur-
mele ro[iei, inciner~nd-o, misterios, la 
crematoriu... |ntreaga poveste a lui Ca-
zane-tat`l este comprimat` \n primul 
capitol al c`r]ii; urm`toarele nu fac 
dec~t s` adauge noi „perspective“ asu-
pra ei, din multiple unghiuri: fi[a bio-
grafic` pe care o completeaz` grotesc, \n 
procesul-verbal de interogator, anche-
tatorul penal Preda Constantin; per-
spectiva lui Preda asupra [efului s`u 
Chiri]` (pe care \l va submina, lu~ndu-i
locul) [i a lui Chiri]` asupra lui Preda; 
falsificarea, pe calapodul unei stenogra-
me de rutin`, a violen]ei interogatoru-
lui (punerea \n pagin` pe coloane a 
groz`viei faptelor [i a consemn`rii lor 
seci, neutre, aseptice, e de un umor ne-
gru teribil). |ntre aceste secven]e „maxi-
maliste“ sunt inserate, pe sistemul rezo-

nan]elor narative la distan]`, trei capi-
tole „minimaliste“ despre copil`ria ru-
ral` a lui Ilie Cazane jr. Pu[tiul v`de[te 
\nclina]ii artistice precoce, dar, spre 
dezam`girea lui Chiri]`, pare incapabil 
de miracole; deseneaz` „anamorfotic“ 
tot ce vede, imagin~ndu-[i cele mai fine 
detalii, inventeaz` ma[in`rii fantezis-
te, nefunc]ionabile (ex: ma[ina de f`cut 
tr`snete), sc~r]~ie la vioar` [i proiec-
teaz` un pat muzical construit din tu-
buri, ca o org`; aceast` utopie muzical` 
a autorului apare [i \n mai vechea po-
vestire Organistul (1998), replic` la Arhi-
tectul c`rt`rescian... Pe la sf~r[itul ani-
lor ’70, nepotul bunicilor din Liveni – 
localitatea natal` a lui George Enescu! 
– va urma liceul de muzic`, \n Bucu-
re[ti. Tot atunci o \nt~lne[te pe viitoa-
rea so]ie: Tamara, fiica lui Chiri]`, ve-
nit` \n practic` de la Liceul Laz`r un-
deva, l~ng` M`n`stirea Antim... Roma-
nul politic, aflat la confluen]a ruralului 
cu citadinul [i a poncifelor interbelicu-
lui cu cele ale realismului socialist, se 
deschide acum, fulgurant [i „strobosco-
pic“, spre un miniroman intim al adoles-

cen]ei \n ceau[ism...
Om din popor [i din topor, dar vul-

nerabil, u[or candid [i destabilizat de 
probleme de con[tiin]`, colonelul de Se-
curitate Vasile Chiri]` e, de departe, 
personajul cel mai „viu“ al romanului 
[i, totodat`, axul s`u epic: \n jurul s`u 
se ]ese atmosfera unor epoci impecabil 
puse \n ecua]ie. Este, poate, cel mai cre-
dibil personaj-securist din proza noas-
tr` postdecembrist`. Fostul b`iat de 
pr`v`lie din anii ’30, r`mas f`r` un ri-
nichi din cauza ghe]ii pe care o c`ra \n 
spinare, devine cadru de n`dejde, p`-
truns de crezul marxism-leninist, dar 
cam izolat \n sistem. Spirit cantitati-
vist, colonelul Chiri]` are ca unitate de 
m`sur`... autobuzul („am arestat dou` 
autobuze“), iar lecturile sale se m`rgi-
nesc la frunz`rirea clasicilor doctrinei, 
g`zdui]i pios \n biblioteca unui aparta-
ment central, na]ionalizat de la burghe-
zii din Strada Paleologu. Episodul Ca-
zane \l pune, subit, \n fa]a unei proble-
me spinoase: existen]a sufletului (expli-
cat`, materialist, prin cele 0,24 de gra-
me ale sale...) [i a miracolului, care \i vi-
ruseaz` certitudinile. Exasperat, adus \n 
situa]ia de a-[i elibera, dup` torturi in-
utile, victima inocent`, Chiri]` este „lu-
crat“ de inferiori [i superiori. Retrogra-
dat, va fi trimis s` lucreze, p~n` la sf~r-
[itul vie]ii, la Arhivele Statului. Tot 
acum, efect al diz-gra]iei, \l p`r`se[te [i 
so]ia (care, l`uz` [i frigidizat`, afl` de 
leg`tura so]ului cu Adriana, fata 
trupe[ei [i inubliablei Madam Sticlaru; 
cea din urm`, o „\ntreprinz`toare“ b`-
tr~n` cu [tiin]a vie]ii \n socialism, la 
care Chiri]` st`tuse, c~ndva, cu chirie 
[i pe care o protejeaz`, discret, ad`pos-
te[te \n camerele ei o \ntreag` faun` 
horror, bolnav`, nefericit` [i smin-
tit`...).

Biruit de remu[c`ri, fostul colonel 
ob]ine acceptul familiei lui Cazane de 
a-l lua sub tutel` pe copil, c~nd acesta 
va intra la liceu. Remu[c`rile continu` 
s`-l chinuie, ca [i enigma „invizibilu-
lui“, a „sufletului“ despre a c`rui exis-
ten]` se convinge, finalmente, \ntr-o
scen` antologic` de... spiritism, patro-
nat` de Madam Sticlaru [i de fiica ei. 
Cel convocat va fi chiar... Karl Marx 
care – crede Chiri]` – se manifest` prin 
zgomote [i \i deschide Capitalul la o pa-
gin` revelatoare... |n acela[i moment, 
Tamara – trimis` strategic \n excursie 
la munte, cu colegii – \l \nt~lne[te pe ju-
nele Ilie \n tren. Privindu-l pe geam ca \n-
tr-o oglind` magic`, fata are viziunea 
iubirii [i vie]ii lor ulterioare, \ntr-un ca-
rusel ame]itor de reprezent`ri psihede-
lice: se amestec` aici paturile copil`riei 
lui Cazane, paturile de dragoste ale \n-
dr`gosti]ilor, patul de moarte al tat`lui 
ei, Vasile Chiri]`, [i patul muzical din 
copil`rie, care sun` ca un recviem. 
|ntoarcerea \n „normalitatea“ banal` a 
prezentului dintr-un viitor \ntrez`rit, 
aflat sub semnul mor]ii, este magis-
tral`. Nu mai pu]in, reconstituirea 
unor identit`]i trecute pornind de la in-
terpretarea obiectelor-feti[ [i a fotogra-
fiilor de familie (tehnic` „retro“ dus` la 
apogeu de R`zvan R`dulescu...) \i prile-
juie[te versatilului narator momente de 
juisare estetic`. La fel – rezonan]ele//
coresponden]ele la distan]`, buclele [i 
trapele narative, descrierile meticuloa-

se, de inginerie suprarealist`... |nt~l-
nim [i aici o fantasm` recurent` a scrii-
torului, cu r`d`cini autobiografice: Bu-
cure[tiul vechi, Ci[migiul [i Liceul Gh. 
Laz`r, \nv`luite \ntr-o atmosfer` se-
pia...

Se pune \ntrebarea: despre care Ilie 
Cazane e vorba \n titlul volumului, din 
moment ce [i „tat`l“, [i „fiul“ se numesc 
tot a[a? R`spuns: despre am~ndoi, ca [i 
cum ar fi doi \ntr-unul: Ilie cel mare [i 
Ilie cel mic. „Via]a [i faptele“ unui 
f`c`tor de minuni, \ntr-un caz, [i ale 
unui virtual artist refuzat de miracol – 
\n cel de-al doilea. |n ceea ce prive[te 
ro[ia – fructul miraculos –, aceasta poa-
te fi privit` ca un simbol tipic al ideolo-
giei comuniste, dar caracterul s`u mu-
tant (cre[te la dimensiuni urie[e[ti, \n 
orice mediu) indic` sfidarea materialis-
mului comunist, cu mentalitatea lui 
atee [i determinist-cauzal`. Deus ex ma-
china.

Dac` Ilie Cazane senior creeaz` pro-
duse organice fabuloase (tomatele-gi-
gant), fiul s`u va ambi]iona, f`r` suc-
ces, s` creeze mecanisme care s` imite 
efectele naturii (cum ar fi ma[ina de ful-
gere). Dac` Ilie Cazane senior este 
„omul care face minuni“ f`r` a p`rea 
con[tient de ele, Ilie Cazane jr. are ae-
rul unui Sf~nt Ilie profan [i ratat. Com-
pozi]ia romanului reproduce acela[i mo-
del: de o parte, un story palpitant, „cla-
sic“ [i aparent „maximal“, cu inser]ii de 
fabulos; de cealalt` – un r`sf`] meta-
fic]ional, „minimalist“, cu demonstra]ii 
experimentale de virtuozitate narativ` 
[i descriptiv`, cu arpegii ludice pe toate 
claviaturile conven]iilor. Capitolul inti-
tulat MTV e o descriere infinitezimal` 
a... paturilor \n care a dormit Ilie Caza-
ne jr. („Se pune \ntrebarea: \n c~te pa-
turi a dormit Ilie Cazane? R`spuns: \n 
multe paturi, dar cele mai importante 
sunt trei.“). Aparent parazitar`, pur` 
demonstra]ie de for]`, secven]a migrea-
z`, fantasmatic, prin tuburile nara]iu-
nii, suprapun~ndu-se, spre final, peste 
imaginile „paturilor“ \n care t~n`rul 
Ilie [i Tamara vor face dragoste (\ntre 
acestea – un banc de atelier comu-
nist...). Imaginile, senza]iile, percep]iile 
intr` \n rezonan]`, peste timp, iar sce-
naristul \mprumut` trucurile regizoru-
lui de film [i cameramanului, cu aerul 
unui (dez)iluzionist. Fascinat parc` de 
propria-i omnipoten]` artistic`, dar vi-
zibil incomodat de conven]ia narativ` 
„modest`“, prozatorul ofer` o nou` per-
forman]` de m`iestrie. Numai c` exce-
sul de virtuozitate risc` s` se pr`bu-
[easc`, uneori, sub propria greutate...

C~t` vreme \[i \ntrebuin]eaz` pute-
rile de vr`jitor narativ [i precizia diabo-
lic` \n compozi]ii „simfonice“ fastuoase, 
\n orchestrarea de lumi magice, ca \n 
Teodosie cel Mic, autorul spulber` toate 
]intele; \n Via]a [i faptele lui Ilie Cazane – 
unde metafic]iunea istoric` „na[te“, co-
mic, fantasticul – povestea, componenta 
„clasic`“ a c`r]ii, face minuni, precum 
tomata de]inutului Cazane, \n vreme ce 
prestidigita]iile artizanale, admirabile 
\n sine, nu produc – asemeni ma[inii de 
tr`snete – nici un sunet... Chiar dac` 
f`r` anvergura capodoperei, acest excep-
]ional debut romanesc de acum un de-
ceniu este antrenamentul, memorabil, 
al unui maestru.

cronic` literar`

PAULCERNAT

Ilie Cazane cel Mare, 
Ilie Cazane cel mic

R`zvan R`dulescu, Via]a [i faptele 
lui Ilie Cazane, edi]ia a II-a, Editura

Polirom, Colec]ia „Ego. Proz`“, Ia[i, 
2008, 266 p. 
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La sf~r[itul lunii aprilie [i \n prima par-
te a lunii mai va avea loc la Bucure[ti [i 
Craiova cea de a VI-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional Shakespeare. Cum [i c~nd a 
luat na[tere acest, de acum, celebru festi-
val?

Dup` participarea Teatrului Na]io-
nal din Craiova la Festivalul Interna]io-
nal de la Edinburgh, din 1991, cu spec-
tacolul Ubu Rex cu scene din Macbeth în 
regia lui Silviu Purc`rete, unde a ob]i-
nut dou` distinc]ii de mare str`lucire, 
pe adresa Na]ionalului craiovean au \n-
ceput s` vin` alte invita]ii. Primul tur-
neu a fost la Festivalul Theaterformen
’91 de la Braunschweig, un festival se-
lectiv cu spectacole semnate de Lev Do-
din, Andrej Waida, George Tabori [i Sil-
viu Purc`rete. Acolo mi-a încol]it în 
minte, ca director al Teatrului Na]ional 
din Craiova, ideea organiz`rii unui fes-
tival interna]ional, consider~nd c` acest 
teatru trebuie s` fie nu numai exporta-
tor de spectacole, ci [i importator [i or-
ganizator al unei manifest`ri teatrale 
de care ora[ul [i Rom~nia s`-[i lege nu-
mele.

Participarea, succesul de la Festiva-
lul Shakespeare de la Tokyo, alt pol al 
excelen]ei în teatrul lumii, cu Titus An-
dronicus, [i încuraj`rile regretatului 
mare critic teatral Valentin Silvestru 
ne-au dat cutezan]a ca acest festival s`-l 
dedic`m crea]iei celui mai mare drama-
turg al lumii din toate timpurile, William 
Shakespeare. Acolo, în îndep`rtata Ja-Acolo, în îndep`rtata Ja-
ponie, în ziua de 6 mai 1992, Emil Bo-
roghin` a dezv`luit inten]ia organiz`rii 
în Rom~nia a Festivalului Shakespeare
de la Craiova.

În 1994 avea s` aib` loc prima edi]ie 
a acestuia, cu titlul Craiova Shakespea-
re Festival, care s-a desf`[urat progra-
mat p~n` la edi]ia a V-a, cea din anul 
2006, din trei în trei ani. Dup` aceea a 
devenit bienal.

C~nd, de ce [i cum a trecut de la Craio-
va la Bucure[ti? Cine a sus]inut ideea?

Un preludiu a fost în 1994. Datorit` 
sprijinului acordat de British Council,
spectacolul Cum v` place în regia lui De-
clan Donnellan, realizat de celebra com-
panie Cheek by Jowl, a putut fi jucat [i 
la Bucure[ti. Sigur, Craiova Shakes-
peare Festival devenise o manifestare 
apeciat` în ]ar`, cunoscut` [i peste ho-
tare, dar o eventual` extindere a lui [i 
în Bucure[ti sporea considerabil [anse-
le de a fi cu adev`rat un festival euro-
pean important. Povestea acestei extin-
deri a Festivalului Shakespeare [i în Ca-
pitala Rom~niei poate p`rea una bana-
l`. Înt~mplarea (sau poate destinul) a 
f`cut ca, la un festival al teatrelor de 
p`pu[i desf`[urat la Bucure[ti, regre-
tatul teatrolog Patrel Berceanu, secre-
tar literar al Teatrului Na]ional din 
Craiova [i director al Teatrului de Co-
pii [i Tineret „Colibri“, s` se înt~lneasc` 
cu directorul Direc]iei pentru cultur` a 
Prim`riei Municipiului Bucure[ti, Ma-
rius P`uni]`, [i cu Romeo Pop, pre[edin-
tele Comisiei de cultur` din cadrul Con-

siliului General al Prim`riei Bucure[ti, 
[i, vorbind despre „epoca de aur“ a Na-
]ionalului craiovean [i despre Emil Bo-
roghin`, s`-i informeze despre organi-
zarea edi]iei a V-a a Festivalului Sha-
kespeare. Romeo Pop, impresionat de 
program, l-a întrebat dac` nu am fi de 
acord ca unul sau dou` dintre spectaco-
le s` fie prezentate [i la Bucure[ti.

A urmat o vizit` urgent` la Bucu-
re[ti, la Direc]ia pentru Cultur`, [i deci-
zia comun` de a face ca Festivalul Inter-
na]ional Shakespeare s` aib`, încep~nd 
cu anul 2006, dou` locuri de desf`[ura-
re, Craiova [i Bucure[ti, idee îmbr`]i-
[at` dup` aceea [i de Mihaela P`un, di-
rectoarea Centrului de Proiecte Cultu-
rale ArCub. Bineîn]eles c` ace[tia s-au
bucurat de în]elegerea [i sprijinul pri-
marului general al Capitalei, Adriean 

Videanu, [i au avut suportul Consiliu-
lui General al Municipiului Bucure[ti.

Am fost [i suntem impresiona]i de 
modul în care Romeo Pop, Marius P`u-
ni]`, Mihaela P`un [i întreaga echip` 
de la ArCuB, coordonat` [i de directoa-
rea artistic` Irina Corni[teanu, s-au im-
plicat în realizarea acestui proiect cultu-
ral de anvergur` european`.

Cine face selec]ia?
Selec]ia este asigurat`, firesc, de di-

rectorul Festivalului. Dac`, la unele din-
tre edi]iile de p~n` acum, aceasta a fost 
[i rodul unor consult`ri, edi]ia din acest 
an, desf`[urat` sub genericul Mari regi-
zori, mari spectacole, mari teatre ale Euro-
pei [i ale lumii, una extrem de selectiv`, 
cer~nd rigori sporite, a impus necesita-
tea unui selec]ioner unic, principiu res-
pectat de to]i organizatorii principali ai 
Festivalului: Funda]ia William Shakes-
peare, Teatrul Na]ional „Marin Sores-
cu“ din Craiova, prin directorul general 
Mircea Corni[teanu, de Ilarian {tef`-
nescu, directorul executiv al Festivalu-
lui, [i ArCuB, prin Mihaela P`un [i Iri-
na Corni[teanu.

V` rug`m s` face]i pe scurt o trecere \n 
revist` a edi]iilor trecute, pentru a eviden-
]ia particip`rile importante.

Sigur, de-a lungul întregii sale desf`-
[ur`ri, au fost prezen]e de marc` în 
Festival. |ncep~nd cu spectacolul inau-
gural al celebrei companii britanice 
Cheek by Jowl, Cum v` place, în regia lui 
Declan Donnellan, de care am vorbit 
mai înainte, apoi Troilus [i Cresida de la 
Teatrul Dramatic Iugoslav din Belgrad, 
pus în scen` de Dejan Mijac, Hamlet de 
la Teatrul Na]ional Sloven Drama din 
Lubljana, montat de Janez Pipan, A
dou`sprezecea noapte de la Limelight
Theatre din Moscova, în regia tinerei 
Nina Cusova, spectacol prezentat în lim-
ba englez`, Richard III de la Teatrul Na-
]ional din Vilnius, regizat de Rimas Tu-
minas, Visul unei nop]i de var` de la Tea-
trul Na]ional Nova Gorica, din Slove-
nia, montat de Janusz Kica, A dou`spre-
zecea noapte, realizat de Declan Donnel-

lan pentru Festivalul Cehov de la Mos-
cova [i Compania Cheek by Jowl din 
Londra, Poveste de iarn` de la Teatrul
Ryutopia din Niigata, Japonia, în regia 
lui Yoshihiro Kurita, Macbeth, acel spec-
tacol at~t de special în viziunea lui 
Marc Becker de la Teatrul Noord Neder-
land Toneel din Groningen, Olanda, Vi-
sul unei nop]i de var`, pus în scen` de Os-
karas Korsunovas la Teatrul Municipal 
din Vilnius, Hamlet de la Teatrul Cameri
din Tel Aviv, în regia lui Omri Nitzan, 
spectacol introdus în program dup` vi-
zionarea [i recomandarea lui de c`tre 
Mircea Corni[teanu, Troilus [i Cresida
de la Teatrul „Katona Jozsef“ din Buda-
pesta, în direc]ia de scen` a lui Silviu 
Purc`rete, Titus Andronicus [i Cum v` 
place sau Noaptea de la spartul t~rgului,
puse în scen` de acela[i Silviu Purc`re-
te la Teatrul Na]ional Craiova, Hamlet
în regia lui Tompa Gabor [i Timon din 
Atena în cea a lui Mihai M`niu]iu, tot 
de la teatrul craiovean, Poveste de iarn`,
în regia lui Alexandru Darie, de la Tea-
trul Bulandra, A dou`sprezecea noapte a 
lui Victor Ioan Frunz` de la Teatrul
Maghiar din Cluj, Romeo [i Julieta de la 
Teatrul „Tamasi Aron“ din Sf. Gheor-
ghe, pus în scen` de László Bocsardi, 

sau acel memorabil spectacol-testa-
ment Hamlet, realizat de Vlad Mugur la 
Teatrul Na]ional din Cluj. Credem îns` 
c` aceast` edi]ie din anul 2008 este una 
în totalitate de o foarte ridicat` valoare 
artistic`, girat` de faima mondial` a 
regizorilor ale c`ror spectacole au fost 
invitate în Rom~nia, Peter Brook, Ro-
bert Wilson, Declan Donnellan, Eimun-
tas Nekrosius, Lev Dodin, Robert Stu-
rua, la care-l ad`ug`m [i pe Silviu Pur-
c`rete.

Ce stimulent reprezint` pentru teatrul 
rom~nesc aceast` confruntare cu mont`ri-
le shakespeariene din \ntreaga lume?

Consider`m c` înt~lnirea oamenilor 
de teatru din Rom~nia cu spectacolele 
regizorilor enumera]i mai sus, unele 
v`zute în premier` absolut`, este mai 
mult dec~t benefic` pentru teatrul ro-
m~nesc [i creatorii s`i. În egal` m`-În egal` m`-
sur`, ea este important` [i pentru festi-
valurile membre ale Re]elei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare.

Aceast` re]ea s-a constituit de cur~nd \n-
tr-o asocia]ie. Se pare ca a]i contribuit la 
acest lucru.

A fost o idee mai veche a noastr`, 
aceea de a constitui o asocia]ie a Festi-
valurilor Shakespeare din Europa. Ma-
terializarea ei s-a produs la edi]ia tre-
cut` a Festivalului Shakespeare de la 
Craiova, a continuat apoi cu înt~lnirile 
de la Gdansk [i Gyula. Din aceast` 
re]ea fac parte deocamdat` Festivaluri-
le Shakespeare din Rom~nia, de la Cra-
iova [i din Bucure[ti, de la Bath, din 
Marea Britanie, Gdansk din Polonia, 
Gyula din Ungaria [i Neuss-Düsseldorf
din Germania. Sper`m s` adere c~t de 
cur~nd [i alte Festivaluri Shakespeare
din Europa. Obiectivele acestei re]ele 
sunt multiple, pornind de la informarea 
reciproc` [i p~n` la proiecte colective, 
coproduc]ii, alte activit`]i comune.

Ce ne recomanda]i din programul edi-
]iei curente?

Am \nscris edi]ia din 2008 sub gene-
ricul Mari regizori, mari spectacole, mari 
teatre ale Europei [i ale lumii, deci specta-
cole exemplare ale unora dintre cei mai 
faimo[i regizori ai lumii.

Regizorul britanic Declan Donnellan 
se va prezenta cu celebra sa Companie 
Cheek by Jowl, juc~nd în premier` la 
Bucure[ti Troilus [i Cresida; genialul re-
gizor lituanian Eimuntas Nekrosius, cu 
marele proiect Trilogia shakespearian`,
cuprinz~nd antologicele sale spectacole 
Hamlet, Macbeth [i Othello, realizate la 
Vilnius; Lev Dodin va aduce Regele
Lear, de la Teatrul Maly din Sankt Pe-
tersburg; gruzinul Robert Sturua va 
prezenta A dou`sprezecea noapte realizat 
la Teatrul {ota Rustaveli din Tbilisi.
Am fi vrut s` avem [i Poveste de iarn` în 
regia lui Robert Wilson, realizat de fai-
mosul regizor la Berliner Ensemble, dar 
nu s-a putut, a[a c` celebrul regizor va 
fi la Bucure[ti, pentru prima oar`, cu 
Femeia m`rii de Ibsen, un spectacol de 
la Milano, realizatorul costumelor nefi-
ind altul dec~t celebrul Giorgio Armani. 
(Am f`cut o derogare de la profil, meri-
tat` îns`, credem). Silviu Purc`-
rete va prezenta recenta monta-
re de la Craiova cu M`sur` pen-

EMIL BOROGHINå, directorul Festivalului Interna]ional Shakespeare

Festivalul Interna]ional 
Shakespeare,

un proiect de anvergur` 
mondial`

Silviu Purc`rete la repeti]ia spectacolului M`sur` pentru m`sur` de W. Shakespeare
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tru m`sur`, o coproduc]ie a Na-
]ionalului craiovean cu Funda-
]ia Shakespeare. Tot din Rom~-
nia vor fi prezentate spectacolele 

bucure[tene Eduard al III-lea de la Tea-
trul Na]ional, Doi tineri din Verona de la 
Teatrul de Comedie [i opera Macbeth de 
Giuseppe Verdi, în regia lui Petric` Io-
nescu.

Va fi prezentat la Bucure[ti [i reci-
talul extraordinar Nobile William al ma-
relui actor britanic Michael Penning-
ton, cunoscut drept unul dintre cei mai 
mari interpre]i ai lui Hamlet din toate 
timpurile, într-un clasament în care, 
spre lauda sa, teatrul rom~nesc figurea-
z` prin Ion Caramitru.

Vor fi [i proiec]ii precum Tragedia lui 
Hamlet, pus în scen` de Peter Brook la 
Teatrul Bouffes du Nord, iar cunoscutul 
regizor î[i va prezenta în Festival, ca in-
vitat special, Marele Inchizitor.

În B`nie, Filarmonica de Stat „Olte-
nia“ urmeaz` s` prezinte în 9 mai 2008, 
cu prilejul Zilei Europei, concertul sim-
fonic Shakespeare în muzic`, av~ndu-l la 
pupitru pe Alan Tongue din Marea Bri-
tanie, iar în ziua de 5 mai, la Cetate 
Port, un concert coral de muzic` renas-

centist`.
Festivalul Interna]ional Shakes-

peare este un proiect cultural de rezo-
nan]` european`, în care, pe l~ng` 
spectacolele care alc`tuiesc fundamen-
tul Programului, sunt g`zduite nenum`-
rate alte activit`]i, precum o sesiune de 
shakespeareologie, simpozioane teore-
tice, lans`ri de carte, printre care reedi-
tarea lucr`rii Introducere în shakespeare-
ologie de Dan Amedeo L`z`rescu, DVD-
uri, casete cu cele mai însemnate crea]ii 
shakespeariene. Toate cu aportul unor 
institu]ii na]ionale [i interna]ionale de 
prestigiu. Printre oaspe]i Ian Herbert, 
pre[edintele Asocia]iei Interna]ioale a 
Criticilor de Teatru, Stanley Wells, pro-
fesor emerit, eminentul director al Trus-
tului Casa lui Shakespeare de la Strat-
ford upon Avon, sediul shakespeareolo-
giei mondiale, Don Rubin, editor al Dic-
]ionarului universal al teatrului mondial 
contemporan.

În colaborare cu Romfilatelia va fi 
editat [i lansat Întregul po[tal „Festiva-
lul Interna]ional Shakespeare – edi]ia a 
VI-a“.

Din dorin]a de a continua [i amplifi-
ca componenta de formator, de [coal` 

pentru tinerii din teatru a Festivalului
Shakespeare, vor fi organizate în para-
lel trei workshop-uri de regie-teatru con-
duse de regizorul [i profesorul universi-
tar David Esrig, înso]it de Margareta 
Soerenson, unul dintre cei mai cunos-
cu]i teatrologi din Suedia [i din Euro-
pa, în colaborare cu Catedra UNESCO–
ITI de la Bucure[ti. Tema: Romeo [i Ju-
lieta. Încep~nd cu edi]ia din 2008, Festi-
valul [i-a propus s` instituie, cu contri-
bu]ia unuia sau mai multor sponsori, o 
foarte înalt` distinc]ie: Premiul Interna-
]ional Shakespeare, ce va fi acordat o 
dat` la doi ani unei personalit`]i expo-
nen]iale din lumea teatrului sau a scri-
sului, cu contribu]ii majore în promova-
rea [i afirmarea operei shakespeariene, 
laureatul urm~nd a fi decis de un juriu 
interna]ional condus de istoricul [i cri-
ticul George Banu, profesor al Univer-
sit`]ii Sorbona din Paris.

Cum convinge]i forurile s` investeasc` 
at~]ia bani în acest Festival, av~nd în ve-
dere dificult`]ile financiare ale economiei 
rom~ne[ti? Merit` efortul financiar pe ca-
re-l presupune acest eveniment? {i de ce?

Cred c` dificultatea cea mare nu 
este aceea de a convinge forurile c` un 

astfel de eveniment merit` un efort fi-
nanciar deosebit, ci aceea ca aceste fo-
ruri s` dispun` de at~]ia bani înc~t s`-
[i permit` s` sus]in` manifest`ri de cul-
tur` de amploare, ca aceasta.

Cu siguran]` c` acest proiect cultu-
ral european de o excep]ional` valoare 
care este Festivalul Interna]ional Shakes-
peare, edi]ia a VI-a, nu putea fi realizat 
pe m`sura aspira]iilor [i a eforturilor 
noastre de p~n` acum, dac` nu ar fi fost 
sus]inut la timp [i p~n` la cap`t de Gu-
vernul Rom~niei, Ministerul Culturii [i 
Cultelor, Prim`ria [i Consiliul General 
al Municipiului Bucure[ti, Prim`ria [i 
Consiliul Local Craiova, Prefectura [i 
Consiliul Jude]ean Dolj, Institutul Cul-
tural Rom~n, Uniunea Teatral` din 
Rom~nia, dar [i de un m`nunchi de ge-
nero[i sponsori, între care [i Banca Co-
mercial` Rom~n`, sponsorul principal 
tradi]ional al Festivalului Shakespeare.
Suntem convin[i c`, dac` tot ce am g~n-
dit [i proiectat va fi realizat, se va ve-
dea c` efortul pe care l-a presupus acest 
eveniment a fost pe deplin meritat.

Interviu realizat de 
Doina Papp

Era var` coapt` la Snagov. Pe la [apte seara, c~nd 
dogoarea se mai \mpr`[tia, vedeam panamaua alb` 
plutind pe deasupra gardului, apoi auzeam poarta. 
Geo Bogza ocolea \ncet col]ul casei [i se a[eza cu une-
le ezit`ri \n scaunul pliant bine \n]epenit, plasat cum 
ceruse, chiar sub mesteceni. |l l`sam singur o vreme, 
[tiam c` \i pl`cea s` converseze cu ei, f`r` martori.

M` re\ntorceam l~ng` Bogza c~nd soarele atingea 
linia stufului [i lumina c`p`ta consisten]a de aram`. 
Acum avea obrazul odihnit [i ochii juc`u[i. Da, meste-
cenii \i vorbiser` despre ce [tiau ei mai bine; nimic nu 
trebuia repovestit: ei sunt \ngerii mei... [tiam c` fuse-
se o convorbire privat`, nu doream s` aflu ce \[i spuse-
ser`; luam totul \n serios, nu \l consideram pe Bogza 
un n`stru[nic, nici nu b`nuiam c` voia s` m` uimeas-
c`. M` a[ezam \n iarb`, c~]iva pa[i mai departe. T`-`-
ceam \n bun` \n]elegere, erau r`stimpuri de pace de-
plin`, se auzeau doar greierii [i undeva, departe, che-
marea tot mai rar` a cucului.

Bogza avea un auz excelent, fiecare sunet \nsemna 
pentru el un mesaj pe care [tia s` \l culeag` [i s` \l de-
codifice: pa[ii, mi[carea crengilor, paginile \ntoarse, 
m~na trecut` prin p`r, orice. Era o preocupare [i o pa-
siune care \l ]ineau mereu atent, f`c~ndu-l s` semene 
cu o mare pas`re de prad`. De la o vreme \ncepuse s` 
foloseasc` tot mai des lupa la citit, dar privirea lui nu 
\[i pierduse intensitatea [i nici for]a de a percepe ima-
ginile sub mii de fa]ete, ca ochiul albinei, sau de a des-
face lumea \n buc`]i pe care le r`sucea pe toate p`r]i-
le, ca pe cuburi. |l surprindeam uneori z~mbind, nu 
cu bl~nde]ea bunicilor – de[i bun`tatea nu \i lipsea, 
dimpotriv` –, ci fin [i oarecum distant, o expresie care 
\i st`tea bine [i impunea teribil. |ntr-un astfel de mo-
ment, Radu Tudoran mi-l ar`tase de la dep`rtare, [op-
tindu-mi: frate-meu e o institu]ie! Alteori \ns` m` \n-
frico[a, ar`ta r`stignit, cu buzele palide, u[or \ntredes-
chise, de parc` cerea aer, [i obrazul f`r` s~nge. |ntr-u-
nul din acele momente l-am auzit repet~nd: sunt ju-
puit, jupuit!

Dimine]ile [i le dedica Trapezelor. Nu trebuia \n-
trerupt. |ntr-un r~nd, la rug`mintea doamnei Bunty, 
am p`truns \n micul patio pe la unsprezece diminea]a, 
aduceam c~teva p~ini calde. Poarta era deschis`, abia 
dup` c~]iva pa[i l-am v`zut a[ezat \n fotoliul de r`-
chit`, l~ng` tufa \nalt` de caprifoi. P`rea c` nu m` re-
cunoa[te, m` fixa cu un aer fioros [i \n acela[i timp 
vulnerabil, de s`lb`ticiune h`ituit`. Am b~iguit ceva 
[i am disp`rut; ca s` m` \ntorc \n cealalt` curte, am 
s`rit gardul tocmai jos, la ponton. |ntr-o alt` dimi-
nea]` m-a chemat chiar el, l-am auzit strig~ndu-mi
numele, a[a cum striga de mai multe ori pe zi Bunty-
Buntyle: cu for]`, de se auzea ecoul \n cel`lalt mal, 

dar f`r` ner`bdare sau o]el \n voce. Era tot \n patio,
am \ntrebat prin gard dac` era cazul s` vin. Da, se ivi-
se o urgen]`: se copseser` fragii, \i vedea cum umplu-
ser` rigola din marginea aleii cu dale [i le sim]ea par-
fumul, \ns` nu avea putin]a s` \i culeag`. Am umplut 
repede o can` mare, nu m-a l`sat s` \i sp`l, i-a m~n-
cat p~n` la ultimul, lacom [i abil ca o veveri]`; \ntre 
timp, mi-a \ntins caietul pe care lucra, am v`zut pagi-
ni \ntregi de c`ut`ri – liste [i al`tur`ri de cuvinte, si-
labe [i sunete selectate, nenum`rate variante de pro-
pozi]ii, o munc` de o exigen]` [i o minu]ie extraordi-
nare. Nimic nu era scris oricum, inspira]ia marelui 
scriitor se baza pe efortul tehnic laborios de a-[i expri-
ma g~ndirea \n cel mai potrivit mod. Nu obi[nuia s` 
arate nim`nui caietele, a[a \nc~t dovada de \ncredere 
– sau poate numai un acces de generozitate iscat de 
savoarea pregnant` a micilor fructe – nu mi-a permis 
s`-mi formulez impresia c` se supunea deliberat unei 
via crucis mortificant`, care dep`[ea chiar [i exigen]e-
le maxime ale scrisului de maestru; intuiam, cumva, 
celebrarea unui ritual ini]iatic [i \n acela[i timp ex-
piatoriu.

La sf~r[itul acelor dimine]i, c~nd se \ndrepta spre 
lac, avea umerii foarte adu[i [i tr`s`turile chinuite. 
Aluneca \n ap` f`r` zgomot, se l`sa o vreme s` plu-
teasc`, pe urm` b`tea apa cu bra]ele, de numai c~teva 
ori; disp`rea dup` cotitura stufului. Acas` l`sase 
vorb`: nu m` a[tepta, nu [tiu c~nd m` \ntorc.

Lui Bogza \i pl`cea s` tac`, mai ales \n preajma in-
terlocutorilor necunoscu]i sau a celor foarte apropia]i; 
prefera s` asculte. C~nd nu se putea altfel, arunca o 
fraz` scurt`, articul~nd ap`sat silabele cu vocea lui 
t`r`g`nat` [i sonor`. Acea fraz` se putea constitui 
u[or \ntr-un avertisment, precum: r`m~i acolo, nu te 
aventura!, \ntr-o observa]ie acut` sau \ntr-o vast` 
tr`ire rezumat` la un singur cuv~nt. Peste nu mul]i 
ani, c~nd aveam s` ne concentr`m \mpreun` pe ceea 
ce considera el c` merita s` \[i aminteasc`, am putut 
constata c` frazele acelea eliptice sau retezate puteau 
fi [i un mijloc de stil, menit c~nd s` provoace, c~nd s` 
descurajeze; cel mai adesea impuneau \ns` spa]iul 
alb, necesar nu doar \n pictur`, ci [i \n pagina de car-
te. Mai mult, puteau deveni o conversa]ie virtual`, \n 
care trebuia s` te prinzi [i s` te exersezi, altfel deve-
nea mut cu \nc`p`]~nare, sau comanda scurt: gata! 

Am stat de multe ori de vorb` astfel, la ponton, fie-
care la scara lui, f`r` s` ne spunem nimic. |n mijlocul 
unui dialog de acest tip i-am \ntins odat` un trifoi cu 
patru foi, cules sub s`lcii. L-a ]inut \n m~n` vreo or`, 
\l studia cu mare curiozitate, ochii lui mici [i vioi 
aveau o privire lacom`, acut`; \ncet, planta [i-a cur-
bat tija, obosit`. Deodat`, dintr-o singur` mi[care, l-a

f`cut s` dispar`, nu [tiu cum – l-a aspirat, l-a \nghi]it, 
l-a trimis \n cer? S` mi-l faci pe Orion din trifoi cu pa-
tru foi, m-a rugat. Abia spre sf~r[itul verii am putut 
imagina constela]ia, cu aproxima]ii, pe un p`trat de 
carton; mi-era cam mil` de trifoii presa]i [i de biata 
alc`tuire rezultat`. Bogza a p`rut \ns` destul de mul-
]umit, acum pot a[tepta mai r`bd`tor, a spus, privind 
\ntr-un anume punct al cerului. Alc`tuirea aceea m` \n-
trista profund de fiecare dat` c~nd o priveam; Bogza 
ghicea imediat g~ndurile nerostite: timpul str~nge, 
spunea, e cazul s` m` gr`besc. Cur~nd avea s` \n-
ceap` retranscrierea caietelor Jurnalului de copil`rie [i 
adolescen]`.

|mi amintesc bine caietele acelea sub]irele, oric~t 
mi se p`rea de incredibil, mi-a dat voie s` le r`sfoiesc, 
s` parcurg pagini, s` pun destule \ntreb`ri. Bogza nu 
fugea de propriul trecut, dimpotriv`, se \ntorcea cu pa-
tim` spre el; mai t~rziu aveam s` constat c` nu nega 
nimic din ceea ce afirmase ori s`v~r[ise c~ndva, \[i 
asuma f`r` ezit`ri op]iunile unui moment sau ale 
unor ani, gesturile, contradic]iile, gre[elile. Rostea cu 
glas ferm am stat \n fa]a vie]ii ca o moar` de v~nt care 
se rote[te [i macin`, via]a m-a zg~riat ad~nc, dar am 
zg~riat-o [i eu pe ea; m` \ntreb ce fel de scriitor a[ fi 
devenit dac` nu a[ fi fost supus la at~tea presiuni –
m`rturie a unui suflet pasionat, b~ntuit de credin]e 
calcinante [i nu ros de oportunisme cu iz de canal. 
Iat` de ce apostazia, sub toate formele \n care o \nt~l-
nim ast`zi, i-a r`mas p~n` la cap`t str`in`.

A[a era Bogza – [i nimic nu se tocise odat` cu v~r-
sta: cu intoleran]e, t`i[uri [i v~rtejuri, dar [i cu nea[-
teptate gesturi de adeziune sau tandre]e; toate la un 
loc iradiau deopotriv` pregnan]` [i magnetism, polari-
z~nd \n jurul lui, \nc` din anii Jurnalului de adolescen]`,
nu doar entuziasme [i valori, dar [i interese meschine 
c~nd nu de-a dreptul sumbre, amestecate cu mult` ne-
ghin`. C~nd a \n]eles c` \[i umpluse buzunarele cu se-
min]e rele, a [tiut s` le scuture, f`r` s` p`streze \n 
ele nicio moned` pentru zile grele. Plin de curaj, Bog-
za a murit s`rac [i singur.

|ntorceam paginile fragile, p`tate de umezeal`, cu 
sentimentul c`, dintre coper]ile acum aproape cenu-
[ii, literele ascu]ite [i deloc cursive, separate una de 
alta cu un fel de individualism orgolios, amintind bine 
de hieroglife, st`teau gata s` ]~[neasc` afar` sau s` 
se rea[eze \ntr-o logic` numai de ele [tiut`. Scrisul lui 
Bogza, la fiecare v~rst`, nu doar m`rturisea despre el 
\nsu[i la ceasul acela, a[a cum o electrocardiogram` 
vorbe[te despre starea unei inimi, dar \i [i sem`na 
pregnant, reflect~ndu-i ca o oglind` virtual` profilul 
interior, col]uros [i ne\mbl~nzit, ca liniile propriului 
obraz, uneori totu[i \ng`duitor, iar \n ascuns chiar 
tandru.

Dup` alte luni de var` [i toamn`, dup` seri sub 
mesteceni sau cu Lenu]a [i Bunty pe terasa dinspre 
lac [i destule focuri de tab`r` \n marginea lanului de 
porumb, dup` o \ndelungat` practic` a \ntreb`rilor 
scurte [i a t`cerilor \ndelungate, Bogza a \nceput \ntr-o
zi s`-mi vorbeasc` \n mod nea[teptat despre p~lnia 
roz de gramofon luat` de apele dezl`n]uite ale Telea-
jenului; era c~ndva, demult, la Blejoi...

DIANA TURCONI

Siluete de fum (IV)
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Andrei Simu] (n. 1981) a absolvit Fa-
cultatea de Litere din Cluj, \n cadrul c`-
reia urmeaz` \n prezent un doctorat \n 
Literatura comparat`. Beneficiaz` de 
recomand`rile unor nume importante 
ale [colii clujene: {tefan Borbély, Irina 
Petra[, Sanda Cordo[. |n ultimii trei-
patru ani, Andrei Simu] s-a remarcat 
ca o prezen]` relativ constant` \n publi-
ca]iile culturale – ardelene [i nu numai 
–, atr`g~nd aten]ia, deocamdat`, prin-
tr-o anumit` h`rnicie mai degrab` de-
c~t prin calitatea discursului critic, c`-
ruia i s-ar putea repro[a \n primul r~nd 
(dincolo de lipsa de nerv sau de inapti-
tudinea pentru verdict) prolixitatea. 
Din p`cate, aceea[i observa]ie trebuie 
f`cut` [i \n leg`tur` cu volumul s`u de 
debut – un eseu –, Literatura traumei (pu-
blicat \n urma unui concurs de manus-
crise organizat de filiala Cluj a Uniunii
Scriitorilor).

Cartea e scris` \n prip`, pe baza 
unor lecturi recente [i a unor idei pe 
care autorul nu pare s` [i le fi clarificat
mai \nt~i de toate sie[i. Lucru care se 
vede foarte bine chiar din delimitarea 
„inocent`“ a temei: „literatura traumei“
– prea general, prea vag! Ceea ce \[i 
propune Andrei Simu] s` realizeze \n-
tr-o carte de doar 150 de pagini, adic` 
s` discute despre „R`zboi, totalitarism 
[i dilemele intelectualilor \n anii ’40“, e 
cu adev`rat fezabil numai \ntr-o lucra-
re ampl` [i obligatoriu sistematic`. Ar 
fi fost de dorit o mai precis` circumscrie-
re a obiectului; \ns`, \n loc s` \nguste-
ze, autorul l`rge[te \ntr-at~t teritoriul 
de discu]ie, \nc~t are mari dificult`]i \n 
a-l domina. A[a c` vorbe[te la marele 
general despre dilemele intelectualilor 
europeni din anii ’40. Nu despre dile-
me, ci despre dilemele! Nu numai de-
spre intelectualii occidentali, ci [i de-
spre intelectualii rom~ni! – oper~nd ge-
neraliz`ri reductive, f`r` a ]ine seama 
de particularit`]i culturale/mentalitare
[i de contexte socio-politice evident dife-
rite. Eseistul se aventureaz` \n analo-
gii for]ate, s`rind, bun`oar`, din Lon-
dra lui Orwell direct \n Bucure[tiul lui 
Mihail Sebastian sau de la R`zboiul Rece 
la evenimentele de la 11 septembrie 
2001. Poate c`, \n aceast` etap` a „cer-
cet`rilor“ sale pe teritoriul literaturii 
europene a anilor ’40 (proiect cu sigu-
ran]` foarte ambi]ios), ar fi fost suficient 
ca Andrei Simu] s` se opreasc` doar la 
George Orwell ([i la impactul pe care 
cataclismele/transform`rile deceniului 
cinci l-au avut asupra con[tiin]ei aces-
tui scriitor/intelectual), de la care, de 
altfel, chiar porne[te eseul de fa]`. Lite-
ratura traumei adun`, cam \n dev`lm`[ie, 
considera]ii despre Jünger, Blanchot, 
Stefan Zweig, Julien Green, Erich 
Fromm, Adorno, Denis de Rougemont, 
Eliade, Eugen Ionescu, Mihail Sebasti-
an, Jeni Acterian, V. Voiculescu, selec-
ta]i arbitrar [i pu[i, to]i, \n leg`tur` cu 
cazul particular al lui Orwell, f`r` prea 
multe preciz`ri/delimit`ri contextuale.

Orwell este v`zut aici ca un caz em-
blematic, iar celebrul 1984, ca opera 
care d` seama cel mai exact despre
ceea ce se \nt~mpl` \n lume \n anii ’40. 
Ne\ndoielnic, a[a e. Numai c` e o cale 
cam lung` de aici p~n` la a considera – 
proced~nd prin induc]ie – c` vorbind 
despre Orwell vorbe[ti, de fapt, despre 
o \ntreag` literatur`. 1984 e un caz em-
blematic, dar nu [i paradigmatic, de-

scrie foarte sugestiv o lume, o criz`, dar 
nu constituie centrul unei paradigme li-
terare. Sigur c` po]i stabili ni[te cores-
ponden]e \ntre 1984 [i textul lui V. Voi-
culescu, Lobocoagularea prefrontal`, dar 
e discutabil`, de exemplu, o lectur` a 
lui Eugen Ionescu prin grila oferit` de 
distopia orwellian`.

Dificult`]i serioase \nt~mpin` Andrei 
Simu] [i \n \ncercarea de a-[i defini ter-
menii. Sintagma „literatura traumei“
r`m~ne, de altfel, insuficient explici-
tat` p~n` la sf~r[itul c`r]ii. Cel mult, 
autorul ne spune ce nu este, \n accep]ia 
pe care o d` el no]iunii, literatura trau-
mei. Nu este literatur` despre traum`,
nu este m`rturia unor supravie]uitori 
ai lag`relor de concentrare. Nici m`rtu-
ria unor traume individuale. Nici litera-
tura practicat` \n deceniul cu pricina 
de scriitori neimplica]i. De fapt, nu e 
nici evazionist`, nici implicat`. „Litera-

tura traumei este ceea ce r`m~ne dup` 
ce nu mai e nimic de spus, este o litera-
tur` amenin]at` permanent de t`cerea 
total` (...) Suntem la marginile litera-
turii, la cap`tul posibilit`]ilor ei de ex-
primare, la sf~r[itul retoricii. Literatu-
ra traumei este o literatur` a proiectelor 
ne\mplinite, a proiectelor abandonate
sub presiunea agresiunii concrete a is-
toriei [i schimb`rilor ei accelerate.“
Acest gen de criz` s` fie, oare, specific 
doar literaturii deceniului \n discu-
]ie?!... O marc` a „literaturii traumei“
ar fi, dac` am \n]eles bine, deplasarea 
de la fic]iune la m`rturia diaristic`, im-
pasul literaturii deceniului cinci al se-
colului trecut v`dindu-se, \ntre altele, \n 
sec`tuirea imagina]iei fic]ionale. Pe de 
alt` parte \ns`, i se pare lui Andrei 
Simu], jurnalele anilor ’40 (dintre care 
le analizeaz` pe acelea ale lui Orwell, 
Jünger, Sebastian, Eliade, Jeni Acterian 
[.a.) evolueaz` dinspre autoscopie spre 
m`rturia asupra evenimentelor epocii, 
devenind... romane[ti. De ce s-ar exclu-
de cele dou` aspecte n-am \n]eles... T~-
n`rul autor are o viziune foarte neclar` 
despre ceea ce presupune un jurnal. 
C~nd nu sunt truisme, afirma]iile sale 
\n aceast` direc]ie sfideaz` lo-
gica: „Jurnalul orwellian nu 
]ine seama de c~teva reguli ale 

Filmele tinerilor regizori rom~ni 
care au triumfat la festivaluri impor-
tante, caracterizate de minimalism [i 
urm`rind reconstituirea unei realit`]i 
fruste, s-au bucurat de un relativ suc-
ces de public mai degrab` datorit` dis-
tinc]iilor pe care le-au ob]inut, dec~t 
apeten]ei spectatorilor pentru acest 
gen de pelicule, ccea ce este normal, nu 
numai aici, ci [i peste tot \n lume. Publi-
cul larg vrea spectacol, entertainment, 
r`sf`]. Nae Caranfil realizeaz`, prin 
Restul e t`cere, un adev`rat „crowd plea-
ser“, un film \n care toate categoriile de 
spectatori pot g`si ceva care s` le pro-
voace \nc~ntarea.

Restul e t`cere face parte din acea ca-
tegorie distins` a filmelor despre filme, 
reconstituind „facerea“ [i istoria tra-
gic` a peliculei Independen]a Rom~niei
(1912), epopeea care marcheaz` \ncepu-
turile cinematografiei autohtone. Fil-
mul lui Nae Caranfil ilustreaz` munca 
de pionierat a regizorului Grig Ursache 
(Marius Florea Vizante), un t~n`r care 
a picat la Conservatorul de Arte [i care 
vrea cu tot dinadinsul s` fac` cel mai 
mare film rom~nesc, spre disperarea ta-
t`lui s`u, un actor cunoscut al Teatru-
lui Na]ional. De altfel, competi]ia din-
tre teatru [i film este una dintre surse-
le principale ale intrigii: \n acei ani de \n-
ceput ai secolului XX, filmul era v`zut 
ca o distrac]ie vulgar`, pentru plebe, \n 
opozi]ie cu arta dramatic` de pe scena 
teatral`. Ursache, al`turi de asocia]ii 
s`i, porne[te propriul „r`zboi“ [i reu[e[-
te s`-l determine pe Leon Negrescu, un 
bog`ta[ excentric [i cu veleit`]i de Me-
cena, s` investeasc` \n film. Urmeaz` 
film`rile, la care aproape nimeni nu 
are experien]`, dar pelicula e finalizat` 
\n cele din urm`, montajul se face la Pa-
ris, iar produsul final \[i g`se[te distri-
buitori [i se dovede[te a fi un succes de 
public. Negrescu \i convinge pe asocia]i 
s`-i cedeze drepturile asupra filmului, 
iar Grig este ultimul din echipa ini]ial` 
care mai poate s`-[i revendice contribu-
]ia la aceast` pelicul`.

Regizorul [i investitorul sunt perso-
najele centrale ale acestei comedii cu ac-
cente dramatice. Ursache este un idea-
list plin de verv`, care \[i \nfr~nge timi-
ditatea congenital` [i vrea s` „dom-
neasc`“ pe platourile de filmare. Exce-
lent portretizat \n tu[e \ngro[ate de 
Ovidiu Niculescu, latifundiarul Negres-
cu, personaj histrionic [i, p~n` la urm`, 
dement, \[i face o spectaculoas` intrare 
\n film, declam~nd perfect cabotin un 
monolog din Hamlet la o \nmorm~ntare. 
|mpreun`, Grig [i Leon tr`iesc ineditul 
pionieratului \n cinematografie, iar re-
la]ia lor trece prin camaraderie [i res-
pect [i ajunge la ur` visceral`, \n urma 
tr`d`rii lui Negrescu.

Filmul este plin de scene memorabi-
le, marcate de un umor c~nd burlesc, 
c~nd rafinat, c~nd pur [i simplu s`n`-
tos. |ntr-una dintre ele, Carol I se decla-
r` dispus s` acorde fonduri regale pen-
tru film, dar numai dup` ce \[i impune 
preferin]ele \n leg`tur` cu actorul care 
urma s` \l joace pe Regele Rom~niei. 
C~nd suveranul nu \n]elege ce rol are 

t~n`rul regizor pe platoul de filmare, 
Grig \i r`spunde impertinent: „Eu dom-
nesc, Sire!“.

Vr~nd s` filmeze asaltul redutei de 
la Vidin, Grig se confrunt` cu o proble-
m` cazon`: ca s` reconstituie c~t mai 
fidel lupta, Negrescu a angajat patru 
generali supravie]uitori ai R`zboiului 
de Independen]`. Generalii, u[or decre-
pi]i [i orgolio[i, nu pot c`dea de acord 
asupra strategiei [i succesiunii eveni-
mentelor din 1877, a[a c` totul degene-
reaz` \ntr-o \nv`lm`[eal` pe care bie-
tul regizor nu o poate controla: doroban-
]ii alearg` \n toate p`r]ile, turcii stau \n-
colona]i [i nu fac nimic, pentru c` ni-
ciun comandant nu vrea s` lucreze cu 

ei, iar cavaleria [arjeaz` eroic, \n timp 
ce, din sens invers, apare o ma[in` \n 
care st` \n picioare \nsu[i Negrescu, \n-
tr-o postur` belicoas`, cu sabia scoas`, 
ca un c`pitan de husari!

Alte moment de efect sunt secven]e-
le alb-negru de la film`ri, inserate \n 
stilul filmelor mute, [i reconstituirea, 
prin benzi desenate, a c`l`toriei la Pa-
ris a echipei, pentru post-produc]ia fil-
mului.

Cu Restul e t`cere, Nae Caranfil revi-
ne \n for]` la 6 ani dup` Filantropica, la 
r~ndul lui un succes de public. De mult 
nu am mai v`zut o sal` de cinema arhi-
plin` care s` r~d` \n hohote [i s` aplau-
de la finalul unui film. Nu era vorba de 
premier`, nici de ziua cu bilete la pre] 
redus, ci de o proiec]ie \n timpul s`pt`-
m~nii, la Studio. Reac]ia publicului la 
Restul e t`cere m-a f`cut s` cred din nou 
c`, \n ciuda dificult`]ilor de varii fac-
turi, filmul rom~nesc de bun` calitate 
poate umple s`lile de cinema.

BIANCA BUR}A-CERNAT

Un debut 
irelevant

Andrei Simu], Literatura traumei,
Editura Casa C`r]ii de {tiin]`,

Colec]ia „Biblioteca t~n`rului scrii-
tor“, Cluj-Napoca, 2007, 158 p.

RåZVAN BRåILEANU

Pionierii

Restul e t`cere
Scenariul [i regia: Nae Caranfil
Cu: Marius Florea Vizante, Ovidiu

Niculescu, Mirela Ze]a, Ioana Bulc`,
Gruia Sandu

|ntr-un interviu acordat revistei 22 \n 2003, Nae Caranfil declara: „Pu]ine bucurii 
sunt comparabile cu cea pe care ]i-o d` o sal` de cinema arhiplin`, r~z~nd cu poft` la 
comedia pe care o semnezi. A[ spune c` e unicul simptom limpede al succesului“. Dup` 
reac]ia publicului, Restul e t`cere, cel mai recent film al lui Caranfil, e un mare 
succes.

cronica debuturilor
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Cum este perceput Bucure[tiul de c`tre 
„cel`lalt“, omul de afaceri sau „expatria-
tul“ (personal, termenul nu-mi place prea 
mult, dar nu am altul mai bun) aflat pe du-
rat` mai lung` de timp la Bucure[ti?

Personal, am o atrac]ie particular` 
fa]` de ora[ul Bucure[ti. Dincolo de mo-
notonia culorii gri se ascund urmele tre-
cutului, foarte interesante, mai ales în 
ceea ce prive[te perioada 1900–1930. 
M` impresioneaz` mult urmele „art-
déco“ sau cubismul ce înc` mai pot fi g`-
site în ora[. M` simt în securitate în 
acest ora[ la orice or` din zi [i din noapte, 
ceea ce nu este pu]in lucru. |n schimb, 
aspectele mai greu de suportat ale ora-
[ului sunt urm`toarele: senza]ia unui 
ora[ ce are dou` viteze, existen]a a doar 
dou` categorii sociale. Oamenii sunt ex-
trem de diferen]ia]i social. Transportul 
public supraaglomerat, al`turi de un 
num`r halucinant de Porsche Cayenne
[i alte m`rci grele, neînt~lnit nic`ieri 
altundeva în Europa. Sau specula]iile 
imobiliare excesive.

Ce sim]i]i atunci c~nd auzi]i folosit` ex-
presia „Bucarest, le petit Paris“?

Este înc` Bucure[tiul „micul Paris“? 
Acas` am o colec]ie superb` de fotogra-
fii alb-negru din Bucure[tiul anilor ‘30. 
Am crede c` sunt fotografii pariziene. 
Un Bucure[ti curat, impecabil trasat, 
popula]ia calm` [i activ` în acela[i 
timp. Francofonia era foarte prezent` 
în acea vreme. Din c~te am citit, Bucu-
re[tiul era atunci foarte „parizian“ din 
punct de vedere al culturii, teatru, mod`. 
Or, toate acestea s-au pierdut. Leg`tu-
ra principal` cu Parisul nu mai exist`.

Dificult`]ile vie]ii la Bucure[ti? Ce sim-
te un expatriat sur le vif c~nd trebuie s` se 
instaleze la Bucure[ti?

|n general, pentru un expatriat, pri-
mele dificult`]i de via]` nu sunt legate 
de costul vie]ii, salariul pe care-l are 
perim]~ndu-i s` fac` fa]` costurilor 
vie]ii de aici. Prima dificultate este ace-
ea de a se face în]eles, s`-i în]eleag` pe 

ceilal]i din jurul s`u: limba, gesturile, 
felul de a reac]iona. |mi imaginez c` cei 
mai mul]i dintre str`ini au anumite a[-
tept`ri calitative cu privire la o anu-
mit` culture du service (cultur` a servi-
ciului public [i privat) ce nu se g`se[te 
la Bucure[ti. Ar mai fi faptul c` acest 
ora[ [i stilul de via]` de aici te împing 
cu putere în realizarea mai multor pro-

iecte, este un ora[ exuberant, viu. Dar 
punerea proiectului în aplicare este 
lung`, din motive pe care nu le enum`r 
acum.

Mai putem iubi Bucure[tiul?
|n ziua în care nu voi mai iubi acest 

ora[, voi pleca într-o alt` ]ar`. Aici am 
o via]` echilibrat` [i „plin`“. Putem 
iubi Bucure[tiul? Da – este vorba de un 
aspect intrinsec al acestui loc, greu de 
explicat în cuvinte. Este foarte u[or s` 
spui „detest Bucure[tiul“: toate aceste 

lucr`ri edilitare, ve[nic reîncepute, ni-
ciodat` finalizate, problemele de infra-
structur` majore, care te enerveaz` 
etc., dar peste toate acestea ora[ul în-
vinge, te face s`-l iube[ti.

Atunci c~nd privim marile [i adev`ra-
tele ghiduri de turism occidentale gen Rou-
tard sau forumurile libere de pe Internet, 
se contureaz` o imagine special` a turismu-

lui la Bucure[ti: turi[tii str`ini fie devin ad-
miratori necondi]iona]i ai acestuia, fie \l 
detest` profund. Nu exist` o opinie de mij-
loc. Cum explica]i?

Deja sunt de p`rere c` pentru a în]e-
lege Bucure[tiul trebuie s` cuno[ti pu-
]in istoria dificil` a acestui ora[. Nu-l
po]i iubi a[a, dintr-o dat`. Este un ora[ 
plin de surprize. |mi amintesc înc` emo-
]ionat de prima mea trecere prin pasa-
jul Villacrosse-Macca. Nu sunt sigur c` 
Bucure[tiul este o destina]ie turistic` 
pentru persoanele din clasa medie din 
Occident. |n Bucure[ti domin` pentru 
moment mai degrab` turismul de afa-
ceri sau cel practicat de tineri curio[i, 
ce iubesc ]`rile din Est, unde ei reg`-
sesc un anumit tip de contact uman, o 
apropiere cald` de „cel`lalt“ pierdut` în 
Occident. A[tept`rile acestora din urm` 
nu sunt identice cu cele prezentate în 
cataloagele colorate ale marilor firme 
de turism, ci rela]ionale [i istorice.

Mai este Bucure[tiul Bucarest-ul fran-
cofon?

Da, Bucure[tiul [i nu numai, Rom~-
nia a r`mas înc` francofon`. E o stare 
de spirit înc` prezent`, e sigur [i, per-
sonal, m` bucur mult. Francofonia este 
un aspect foarte pl`cut al ora[ului Bu-
cure[ti, una dintre acele valori ce nu s-a
pierdut odat` cu timpul, perpetu~ndu-se 

din genera]ie în genera]ie. Am observat 
c`, atunci c~nd p`rin]ii vorbesc limba 
francez`, [i copiii sunt preocupa]i de 
limba [i cultura francofon`.

Via]a cultural` a Bucure[tiului?
Atunci c~nd g`sesc timp, merg cu 

mare pl`cere la teatru. Spectacolele aici 
încep îns` extrem de devreme, dar e 
adev`rat c` [i transportul public se 
opre[te la ora 22 (sur~de). Am impresia 
c` teatrele s-au „specializat“ de ceva 
vreme ca repertoriu. Accesul la cultur` 
nu a urmat tendin]a infla]ionist` a sfe-
rei economice, sunt mul]i actori buni 
care m-au impresionat. Noul val din ci-
nema îmi place [i el. Ciudat, Bucure[-
tiul este un ora[ care are cinematogra-
fie, dar nu are s`li de cinema. Este ade-
v`rat, explodeaz` s`li de cinema de tip 
„mall“ [i cultura americanizat` adia-
cent`, dar din fericire se mai g`sesc ci-
nematografe ca „Europa“ sau ca „Union“ 
– Cinemateca Rom~n`. Ceea ce-mi lip-
se[te în schimb ca str`in este informa-
]ia cultural` în limbi str`ine, precum [i 
punctele de distribu]ie a presei din 
str`in`tate. Cu alte cuvinte, lipsa de 
deschidere c`tre interna]ional a infor-
ma]iei – evident, aici nu mai este vorba 
doar de informa]ia cultural`.

Pomenea]i la început de inexisten]a 
„culturii serviciului“. Dar „cultura de re-
staurant“, at~t de drag` francezilor, exist` 
ea la Bucure[ti?

Ca francez, pot s` v` spun c`, de 
c~nd sunt în Rom~nia, m-am cam s`tu-
rat de carne de porc [i de pui. E adev`-
rat c` restaurantele unde exist` pu]in` 
„creativitate“ sunt scumpe. Popula]ia 
ora[ului se împarte între cei ce pot mer-
ge la restaurant [i cei care nu merg ni-
ciodat` – iar`[i, inexisten]a mijlocului, 
a mediei. Pentru cei din prima clas`, nu 
ezit`m s` practic`m pre]uri mari, dis-
propor]ionate fa]` de calitatea serviciu-
lui. |n schimb, pu]inele restaurante 
haut de gamme au dovedit c` practic` 
pre]uri stabile de-a lungul timpului. Ce 
m` deranjeaz` cel mai mult este servi-
rea la mas`, atitudinea chelnerilor, fe-
lul în care primesc [i privesc clientul, 
asta de la preluarea comenzii p~n` la 
servirea cafelei la final. Plus inevitabila 
practic` balcanic` a bac[isului recla-
mat direct [i insistent. |n fine...

Cum vede]i viitorul acestui ora[?
Exist` multe perspective bune, dac` 

cei ce conduc acest ora[ vor [ti s`-[i
pun` la bonne question cu privire la vii-
tor. Sunt trist, de exemplu, s` v`d cum 
cartierele de case rare [i vechi se n`ru-
iesc sub buldozere, pentru a l`sa loc 
unor cl`diri perisabile din sticl`. Dac` 
se va avea în vedere o dezvoltare dura-
bil`, totul va fi posibil în Bucure[ti. Vi-
teza cu care se dezvolt` ora[ul este fabu-
loas`. Ave]i chiar [i un curent interior 
extrem de creativ, ce adapteaz` rapid 
influen]ele venite din exterior, nu nea-
p`rat într-o perspectiv` negativ`. Re-
pet îns` faptul c` trebuie g~ndit pe ter-
men mai lung, solu]ii pe etape de timp. 
Nimeni nu [tie îns` pentru moment 
cum va ar`ta acest ora[ peste cinci sau 
zece ani.

Interviu realizat de Mirel B`nic`
Bucure[ti, 13 martie 2008

TEDDY LEBRUN

Bucure[tiul contrastelor
Capitala v`zut` de un expatriat

Teddy Lebrun este un t~n`r om de afaceri francez stabilit în Bucure[ti de trei ani. 
Vorbe[te o limb` rom~n` nostim`, vocalele parc` le c~nt`. Originar din Nancy, are o 
privire empatic`, dar extrem de lucid` asupra ora[ului s`u de adop]ie. Opiniile sale ni 
s-au p`rut extrem de interesante [i reprezentative pentru expatria]ii tr`ind la 
Bucure[ti. A acceptat cu pl`cere, dar pu]in mirat s` acorde acest interviu. De ce? 
Pentru c` vocea lor, a „expatria]ilor“, nu este deloc c`utat` sau prea pu]in prezent` \n 
spa]iul public al ora[ului. Iat` doar c~teva motive pentru care am realizat acest 
interviu pentru cititorii Bucure[tiului Cultural.

Pasajul Villacrosse-Macca

speciei, \n special interdic]ia pu-
blic`rii“; „Jünger [i Orwell con-
stituie dou` exemple paradig-
matice pentru desfiin]area in-

trospec]iei \n jurnal“; o „regul` a genu-
lui“ ar fi „caraterul imprevizibil al scrii-
turii“; jurnalul lui Jeni Acterian „nu
consemneaz` nici o referire la noua or-
dine ce avea s` se instaureze \n cur~nd“
(cum ar veni, diarista nu noteaz` azi 
ceea ce se va petrece m~ine...) etc. An-
drei Simu] cite[te jurnalul lui Sebastian 
ca pe un – aten]ie! – „roman de tip bal-
zacian, cu organizare aproape clasic`,
cu num`r mare de personaje [i de inci-
dente...“, „roman“ c`ruia istoria \i ofer` 
„pe l~ng` intrig` (persecu]ia evreilor) [i 
nara]iunea (felul cum scap` de depor-
tare [i de bombardamente)“ (De parc` 

intriga n-ar fi o component` a nara]iu-
nii!...).

Perle g`sim din bel[ug \n Literatura
traumei. „Savuroase“ sunt perlele pe 
care le putem pescui din paginile de 
analiz` a ideologiilor – de pild`, consi-
dera]iile despre „esen]a totalitar`“ a lu-
mii americane. Lucru grav, eseistului 
Andrei Simu] \i lipse[te minima rigoa-
re \n folosirea unor concepte fundamen-
tale precum „genul“ [i „specia“: „Anii
’40 vor da na[tere unei noi literaturi, vi-
zibil` prin cel pu]in trei specii literare 
care vor \nflori pe deplin abia \n anii 
’50–’60: umorul negru, genul SF [i spe-
cia romanului apocaliptic“. Nu comen-
tez absurditatea afirma]iei. Prefer, de 
fapt, s` pun cap`t aici comentariului la 
Literatura traumei.

Bucure[tiul \n lume
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Sunt vizibile proiectele de anvergur` la 
nivelul Capitalei pe care le sus]ine Prim`-
ria, mai cu seam` \n privi]a teatrului, a 
c`r]ii, dar [i a altor c~torva domenii cultu-
rale de interes public. Care este motiva]ia 
acestei strategii de investi]ii \ntr-o Capi-
tal` care are at~tea alte nevoi stringente?

Preocuparea Consiliului General nu 
este numai pentru cultur`. Intr` \n gri-
ja Prim`riei de a investi mult \n ora[ul 
Bucure[ti. Avem posibilit`]i, avem ni[-
te venituri, bani nerambursabili, iar p`-
rerea noastr` e c` un ora[ f`r` investi]ii 
este un ora[ mort. |n Bucure[ti, dup` 
anul 2000 au \nceput ni[te investi]ii ma-
sive de remodelare urban` [i cred c` bu-
cure[tenii vor trebui s` mai suporte 
vreo 15 ani investi]ii \n Bucure[ti. Tre-
buie s` \n]elegem c` f`r` asta ora[ul 
vine peste tine [i te \nghite. 

S` ne referim la cultur` [i s` \ncepem cu 
teatrele unde implicarea dvs., [i prin profe-
sie, este fire[te mai mare. S-au renovat teatre, 
s-au construit altele noi. Ce mai urmeaz`?

Anul acesta vom finaliza \n aprilie–
mai investi]ia la Teatrul de Revist` 
„Constantin T`nase“ [i tot atunci sper`m 
s` deschidem [i Gr`dina Her`str`u, pe 
care o a[tept`m cu sufletul la gur` pen-
tru c` acolo vrem s` facem o stagiune
estival`. Sper`m s` o \ncepem chiar din 
aceast` var`, o stagiune estival` cu tea-
trele noastre, cu teatrele de copii.

Va fi o stagiune subven]ionat` de Pri-
m`rie?

Nu, va fi un program prin ArCub,
Centrul nostru de proiecte culturale, 
prin care vor fi invitate teatrele din Bu-
cure[ti s` joace vara pentru bucure[teni 
[i pentru turi[ti la Gr`dina Her`str`u.

Ceea ce era Gr`dina Boema, c~ndva... 
Da, dar repertoriul va fi mai diversi-

ficat. Acolo se reprezentau numai spec-
tacole de revist`. La Her`str`u vor fi 
spectacole de toate felurile, bine\n]eles 
adecvate acestui spa]iu \n aer liber, iar 
seara, la o anumit` or`, vor avea loc pro-
iec]ii de filme.

Dar gr`dina cunoscut` sub numele Are-
nele Romane din Parcul Carol ?

Acelea nu sunt ale Prim`riei.
Apar]in totu[i Bucure[tiului. {ti]i care 

e situa]ia acestei loca]ii?
Era, cred, \n patrimoniul Ministeru-

lui Sportului, al Tineretului... Acolo s-a
\nt~mplat o asociere... 

O problem` \nc` nerezolvat`, deci.
Din p`cate. Revenind, vom continua 

[i sper s` finaliz`m p~n` la sf~r[itul 
anului Sala Studio a Teatrului Odeon, o 
sal` de peste 200 de locuri. Avem acolo 
o investi]ie de 40 de miliarde, peste un 
milion de euro. Apoi, George Mih`i]`, 
directorul Teatrului de Comedie, spune 
c` p~n` \n septembrie–octombrie se va 
deschide [i a treia sal` de spectacole a 

Teatrului de Comedie, sala de la C`l`-
ra[i, l~ng` sinagog`. Acolo va fi o sal` 
de 150 de locuri, unde Teatrul de Come-
die va juca spectacole proprii [i va g`z-
dui spectacole independente. Noi consi-
der`m c`, dac` vom m`ri num`rul de 
s`li, vom m`ri [i num`rul de spectaco-
le. Astfel, mai mul]i actori vor putea s` 
joace, nu mai vorbim de public. Avem 
foarte mult public la ora asta, s`lile 
sunt pline, deci putem s` mai deschi-
dem [i alte s`li.

|ntr-un num`r trecut al Bucure[tiului
Culural, evocam situa]ia precar` a teatre-
lor pentru copii, cu doar trei s`li \n Capi-
tal`.

Sper`m s` se termine [i investi]ia 
de la Teatrul Excelsior, g`zduit acum 
de Palatul Copiilor. D-l director Ion Lu-
cian ne-a asigurat c` \n vara asta se va 
deschide [i Excelsiorul. Aveam \n pro-
iect s` deschidem [i alte s`li.

S` nu uit`m Teatrul Metropolis, ref`cut 
din temelii [i dat \n folosin]` \n toamna tre-
cut`...

Noi am dorit s` construim mai mul-
te s`li. Am avut discu]ii cu Ministerul
Culturii \n leg`tur` cu s`lile de cinema-
tograf. Dac` o serie de s`li de cinemato-
graf erau date Prim`riei Municipiului 
Bucure[ti (noi le-am cerut pe toate), le 
reamenajam. Situa]ia spa]iilor de cine-
ma trebuie redimensioant`, ]in~nd cont 
c` s-au deschis [i alte s`li \n mall-uri. 
Noi speram s` intr`m \n posesia unor 
s`li de cinema [i s` le transform`m, 
p`str~ndu-le destina]ia lor cultural`. 
S` le d`m \ns` o multifunc]ionalitate,
inclusiv aceea de teatre gazd`. Puteam
s` asigur`m [i preluarea personalului, 
le modernizam cum [tim noi s` facem. 
Am dovedit-o!

Dar cine s-a opus?
Am \n]eles c` e la mijloc un conflict 

cu sindicatele, dar asta pentru c` actua-
lul Minister al Culturii vrea s` v~nd` 
jum`tate dintre s`lile de cinematograf. 
Cel mai important lucru e ca aceste spa-
]ii s`-[i p`streze destina]ia cultural` [i 
ar fi bine s` fie date la consiliile locale.

Amenin]area aceasta a planat [i asupra 
teatrelor. Din fericire, s-a renun]at la pri-
vatizare [i teatrele [i-au p`strat destina]ia.

{i acolo era vorba de interese.
Avea]i un g~nd legat [i de garajele Le-

onida. Un teatru pentru tineret cu numele 
lui Octavian Cotescu. Parc` a[a mi-a]i spus 
cu ceva vreme \n urm`...

C~nd vorbeam \n 2005 de inten]iile 
noastre, eram la guvernare. Din p`cate, 
lucrul a c`zut din cauza rupturii dintre 
PD [i PNL, iar \n clipa asta nu am nici 
un dialog cu ministerul. Vreau s` v` 
anun] \n premier` un lucru, \ns`. Am 
dat Teatrului Bulandra [i o s` i-l atri-
buim prin Hot`r~re de Consiliu, un te-
ren de aproape 2.000 de metri p`tra]i 
pentru construc]ia unui Teatru al Eu-
ropei. Este situat \n zona Teatrului
Evreiesc [i sper`m ca astfel s` aducem 
mai mult` lume \n acea parte a ora[ului 
vechi, unde vor fi astfel trei s`li: noua 
sal` a Teatrului de Comedie, actualul 
Evreiesc, care intr` [i el \n consolidare 
de la toamn`, [i noul Teatru al Europei.
Acesta se va construi cu finan]are euro-
pean` [i va fi sub egida Teatrului „L.S.
Bulandra“, care este membru al Uniu-
nii Teatrelor Europene.

Exist` \ns` [i unele litigii privind si-
tua]iia unor cl`diri. Ce pute]i face \n aces-
te cazuri? De asemenea, \n situa]ia unor 
consolid`ri, litigioase [i ele, ca, de pild`, la 
Nottara.

Suntem \n proceduri cu execu]ia la 
Teatrul Foarte Mic, partea de licita]ie 
pentru consolidarea blocului care ad`pos-
te[te acest teatru, ceea ce ne permite 
apoi refacerea s`lii Teatrului Foarte Mic.

Ce ne pute]i spune despre revendicarea 
cl`dirii Teatrului Creang`, a Teatrului }`n-
d`ric`?

Din p`cate, la Teatrul Creang` cl`di-
rea birourilor a intrat \n retrocedare, cu 
sala n-avem probleme. Teatrul }`nd`-
ric` \l vom pierde, \n schimb, \n \ntregi-
me. C`ut`m o solu]ie pe care sper`m s` 
o g`sim \mpreun` cu ministerul. Nu 
suntem \nc` foarte presa]i, dar avem o 
alt` mare presiune: Muzeul Literaturii 
Rom~ne, care a fost retrocedat. Suntem 
\n proces de evacuare. Am g`sit o cl`di-
re pe Calea Victoriei, foarte mare, vis-
à-vis de fostul BRD, pe care o s-o d`m 
muzeului, o parte. S` vedem cum dis-
tribuim restul spa]iului. Personal, am 
ini]iat [i o Hot`r~re de Consiliu, s` tre-
cem din nou \n administrarea Prim`riei 
cl`direa de deasupra Teatrului Ion 
Creang` din Pia]a Amzei 7–9, fosta 
Cas` de c`s`torii, unde am putea face 
un spa]iu de muzeu. S` redeschidem 
acolo pinacoteca, iar la parter s` putem 
face s`li de expozi]ie. Ora[ul nu are s`li 
de expozi]ie. Sigur, asta va intra \n pro-
gramul nostru, [i al meu personal, la 
alegerile viitoare.

P~n` una-alta, sunte]i \n plin` preg`ti-
re a Festivalului Interna]ional Shakespeare.
A]i adus acest Festival, ini]iat la Craiova, 
la Bucure[ti, prin colaborarea cu Teatrul
Na]ional din Craiova [i Funda]ia Shakes-
peare. De ce?

|nc` de acum doi ani, noi am decis, 
]in~nd cont de valoarea acestui Festi-
val, s`-l includem \n programul Prim`va-
ra cultural` bucure[tean`. Deci, \ntr-un
an facem acest festival, el fiind bienal, 
iar \n cel`lalt an vom face un festival de 
teatru contemporan (B-FIT), cum am 
f`cut [i anul trecut, c~nd am adus la Bu-
cure[ti cele mai noi produc]ii ale unor 
arti[ti premia]i la Prix Europa, ca Os-
caras Korsunovas, Hermanis.

Aceste festivaluri au contribuit la relan-
sarea interna]ional` a teatrului rom~nesc?

Eu cred c` ce se \nt~mpl` la Bucu-
re[ti \ncepe s` aib` ecou. |n primul 
r~nd, finan]area pe care o asigur` Bucu-
re[tiul culturii \ncepe s` aib` un ecou 
european. Am primit \n vizit` mai mul-
te oficialit`]i care au fost impresionate de 
s`lile de teatru pe care le avem, de Bi-
blioteca Metropolitan`, singura care fi-
gureaz` pe harta Europei datorit` acti-
vit`]ii [i a digitaliz`rii masive a patri-
moniului de carte pe care-l de]ine (2 
milioane de pagini pe Internet). Sun-
tem \n asocia]ii europene cu program in-
tegrat. Suntem interesa]i, pe de alt` 
parte, pentru c` avem un teatru foarte 
bun, de prezen]a noastr` la marile festi-
valuri din lume. Avem turnee ale tea-
trelor bucure[tene organizate \mpre-
un` cu ICR, c`ruia \i mul]umim pentru 
colaborare. Sprijinim programul minis-
terului Cultura 2000 pentru participa-
rea la Avignon [i Edinbourg. Vom avea 
\n aprilie [i o S`pt`m~n` a culturii bu-
cure[tene la Madrid, unde sunt foarte 
mul]i rom~ni, cu Teatrul Bulandra, Tea-
trul de Comedie, Nottara, Opera comic` 
pentru copii (12–13 spectacole). Tot \n 
aceast` s`pt`m~n` vom deschide [i pri-
ma dintre bibliotecile pe care Bucure[-
tiul le va avea la Madrid pentru rom~-
nii de acolo. Ne sprijin` pentru asta Pri-
m`ria din Madrid, care a \n]eles urgen-
]a. Ni s-au oferit patru suprafe]e de 
peste 80 de metri, plus mobiler, perso-
nal. Vom merge ini]ial cu 10. 000 de vo-
lume. Pe 11 aprilie va avea loc inaugu-
rarea acestei biblioteci ca sec]ie a Biblio-
tecii Metropolitane din Bucure[ti.

Cum r`spund cei pentru care face]i 
aceste investi]ii, subven]ion~nd practic cul-
tura Capitalei?

Noi suntem din aceast` pozi]ie doar 
administratorii fondurilor. |n privin]a 
teatrelor, dac` s`lile sunt pline \nseam-
n` c` investi]ia e rentabil`. F`r` s` 
lu`m \n calcul calitatea. Critica de spe-
cialitate ne ajut` \n a ne forma o p`rere 
\n aceast` privin]`. Este important c` 
reu[im s` aducem c~t mai mul]i oameni 
\n spa]iile noastre, ]in~nd [i pre]ul bi-
letelor la un nivel accesibil. Cu toate 
acestea, \ncas`rile din cultur` sunt de 
peste 10 miliarde, ceea ce este o sum` 
considerabil`.

Interviu realizat de 
Doina Papp

ROMEO POP, pre[edintele Comisiei de Cultur` 
din Consiliul General al Capitalei

Mai multe spa]ii culturale 
pentru bucure[teni

Eugen Ionescu, Sclipiri [i teatru / Destellos y teatro 
edi]ie bilingv` rom~no-spaniol` de Mariano Martín Rodríguezde Mariano Martín Rodríguezde Mariano Martín Rodríguez
Editura Fundamentos, Madrid, 2008

Pentru prima dat` \n lume este publicat`, \mpreun` 
cu traducerea \n limba spaniol`, una dintre operele 
fundamentale ale lui Eugen Ionescu, \ntr-o edi]ie cert` [i
credibil` din punct de vedere istoric, care include [i texte 
complet inedite. Sclipiri [i teatru (Destellos y teatro) cuprinde 
o serie de povestiri scurte ce re\mprosp`teaz` genul fabulei 
prin intermediul parodiei [i al absurdului, precum [i o 
comedie, Engleze[te f`r` profesor (Inglés sin profesor), \n 
cadrul c`reia metoda de \nv`]are a limbilor str`ine pune 
sub semnul \ntreb`rii at~t structurile dramatice, c~t [i 
comunicarea \n sine, \ntr-un spirit provocator de tradi]ie 
dadaist`. Pe l~ng` faptul c` se constituie \ntr-o reu[it` 
mostr` de literatur` de avangard`, aceast` pies` cap`t` 
un important aspect istoric, \ntruc~t \[i trage r`d`cinile din celebra antipies` 
C~nt`rea]a cheal`, care poate fi considerat` o rescriere a lui Engleze[te f`r` 
profesor (cu unele elemente din Sclipiri).
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Foste c`mine culturale cu 
public pasiv, majoritatea de 
v~rsta a treia

Centrul Cultural Rom~n din Viena
exist` de mai mult timp. Ce ne pute]i spu-
ne despre istoria sa (\nfiin]are, loca]ie, con-
duceri, public etc.)? 

Cred c` o „istorie“, fie ea [i succint`, 
a centrelor culturale rom~ne[ti din 
str`in`tate, de la \nfiin]are p~n` \n pre-
zent, nu mai prezint` mult interes, poa-
te pentru evalu`rile interne... A[ men-
]iona doar faptul c` actualele filiale ale 
ICR din marile capitale ale lumii au por-
nit \n 2005 cu un handicap uria[ de ima-
gine, credibilitate [i vizibilitate; vorbim 
de 15 ani, dac` ar fi s` ne raport`m 
doar la institu]iile celorlalte ]`ri foste 
comuniste. |n unele cazuri, acest „handi-
cap“ se raporteaz` la perioade mult mai 
lungi; la Viena, Institutul Polonez exis-
t` din 1973, iar Collegium Hungaricum
din 1978! Din cauza lipsei de strategie 
[i de fonduri, reprezentan]ele culturale 
ale Rom~niei au func]ionat timp de 15 
ani, \ntr-adev`r, ca ni[te c`mine cultu-
rale vizitate de un public pasiv, \n majo-
ritatea lui de v~rsta a treia, cu o condi-
]ie financiar` modest` [i un apetit cul-
tural cli[eard.

Scena cultural` 
nu este stadion

Din impresiile mele, cultura rom~n` \n-
c` nu are un loc bine conturat pe pia]a cul-
tural` interna]ional`. Sau m` \n[el? Ce ar 
trebui f`cut?

Reiese, cred, din cele spuse mai sus, 
c` nu avem cum s` ocup`m „un loc bine 
conturat pe pia]a cultural` interna]io-
nal`“... Ne zbatem pentru acest loc abia 
din 2005. Scena cultural` nu este sta-
dion, nu ajunge mai \n fa]` cel care d` 
mai tare din coate. Nici produsele cultu-
rale pe care dorim noi s` le promov`m 
nu sunt meciuri de fotbal s` capteze in-
stantaneu aten]ia a zeci de mii de oa-
meni [i s` invadeze spa]iile presei scri-
se [i audiovizuale. Avem \nc` probleme 
de identitate [i de pozi]ionare pe pia]a 
cultural` interna]ional`. Rom~nia nu a 
reu[it s` adopte o platform` de export
cultural, \n baza unor studii de pia]` 
care s` ne indice interesul actual al pu-
blicului [i tendin]ele. Continu`m, \ntr-o
mare m`sur`, s` reac]ion`m la stimuli, 
\n loc s` avem o atitudine prospectiv`, 
[i, de ce nu, agresiv`! Mai degrab` ni se 
\nt~mpl` lucruri, nu le facem s` se \n-
t~mple. Ni se \nt~mpl` ca Dan [i Lia 
Perjovschi s` fi devenit foarte cunoscu]i 
\n Europa [i Statele Unite. Ni se \nt~m-
pl` ca Palme d’Or s` fi fost c~[tigat de 

Cristian Mungiu. Ni se \nt~mpl` ca 
Mircea C`rt`rescu s` fie considerat de 
Szolnay, una dintre cele mai mari edi-
turi austriece, drept cel mai important 
autor pe care l-a avut \n ultimii ani. Ni 
se \nt~mpl`, de ce nu, Costel Busuioc! 
|nvestirea Institutului Cultural Rom~n
ca principal exportator cultural, cu o 
strategie asumat` [i o finan]are la li-
mita decen]ei, nu reprezint` un gest po-
litic suficient de coerent [i hot`r~t, c~t` 
vreme aceast` institu]ie se confrunt`
dramatic cu o legisla]ie de-a dreptul 
du[m`noas` [i cu o finan]are insuficien-
t`. Cultura rom~n` \n str`in`tate nu 
poate fi promovat` de o singur` institu-
]ie. Dac` vrem o ofensiv`, trebuie s` 
arunc`m \n c~mpul de lupt` toate bata-
lioanele. Or, la capitolul „\ncolon`rii
sub drapel“, Rom~nia are probleme 
mari... Prea multe interese divergente, 
prea multe orgolii, prea multe persona-
lit`]i, prea pu]ine competen]e, prea pu-
]in interes real. Explic printr-un exem-
plu: \n 2003, anul preader`rii Poloniei 
la Uniunea European`, Austria a fost 
„invadat`“ de cultura polonez`. Am dis-
cutat \n 2005 cu firma de rela]ii publice 
care a derulat campania de imagine [i 
promovare prin cultur` a Poloniei \n 
Austria. Vorbim de un buget de publici-
tate de un million de euro! Vorbim de 
exporturi culturale, pe durata unui an, 
de minimum 3–4 milioane de euro! {i 
vorbim de o ]ar` reprezentat` cultural \n 
Austria din 1973!!! Acest enorm efort 
de reprezentare [i promovare nu a fost 
f`cut de o singur` institu]ie. A repre-
zentat o decizie politic` unanim`, coe-
rent` [i pus` \n practic` magistral.

Suntem \n 2008 [i am pierdut 20 de 
ani... Dou` decenii, la scara istoriei con-
temporane, at~t de precipitate, repre-
zint` enorm. |n termeni de pozi]ionare 
a „Rom~niei culturale“, chiar fa]` de 
alte ]`ri central [i est-europene, cum spu-
neam, nu fa]` de „marile culturi“, cifra se 
multiplic` dramatic. Avem \nc`, \n acest 
moment, imensul noroc de a beneficia 
de interesul sporit al publicului occiden-
tal pentru o Rom~nie de cur~nd mem-
br` a Uniunii Europene. Nu cred c`Nu cred c` 
vom reu[i s` folosim [ansa. Sunt prea 
multe variabile care ]in de scena poli-
tic` intern` [i s-a demonstrat, \n mod 
fatal, c` aceasta are o mecanic` a ei. NuNu
s-a inventat \nc` cheia prin care aceas-
t` ma[in`rie cam n`uc` s` r`spund` la 
comenzi care ]in de interesul general [i 
de perspectiv` al Rom~niei. 

Ce ar trebui f`cut pentru ca Rom~-
nia cultural` s` aib` un loc al ei? S` 
vrem. Dar s` vrem cu adev`rat. Asta 
presupune spirit de echip`, renun]area 
la reflexul de hait`, legisla]ie \n dome-
niul managementului cultural adecvat` 
pie]ei occidentale \n care \ncerc`m s` 
ne g`sim un „loc de desfacere“ vizibil [i 
mai multe fonduri.

Strategii de secol XIX 
sau de mileniul 3 

Care considera]i c` sunt priorit`]ile 
unui director de centru cultural? Ce anu-
me este specific pentru Viena, pentru Aus-

tria?
Depinde din ce perspectiv` abord`m 

rolul institutelor culturale. Dac` le con-
sider`m instrumente ale diploma]iei pu-
blice, atunci prioritatea lor este s` pro-
moveze punctual produse culturale con-
siderate \n Rom~nia „de top“. Dac` le 
vedem ca pe un fel de Goethe Institut,
sau Cervantes, sau British Council, sau 
Institutul Francez, atunci ele sunt loca-
]ii tradi]ionale care promoveaz` limba 
[i cultura rom~n` cu o \nt~rziere de de-
cenii! Dac` accept`m s` vorbim despre 
filialele ICR ]in~nd seama c` ele [i-au
propus s` conteze \n epoca comunic`rii 
directe nelimitate, \n plin` er` a globali-
z`rii, \n mileniul 3, avem o problem`. 
Sunt mai degrab` institu]ii de secol 
XIX! Aceasta este, cred eu, [i dificulta-
tea enorm` cu care se confrunt` Institu-
tul Cultural Rom~n. Ce strategie adop]i? 
De export pur [i simplu sau de „joint
venture“? Pentru moment, tactica indi-
cat` pare a fi a unui mix din cele dou`. 
{i performan]ele au dovedit c` era sin-
gura tactic` posibil`.

Presiunea \n interiorul Rom~niei 
este de a produce „dovada“ performan]ei 
rapide. Performan]a rapid` nu poate fi 
atins` dec~t prin conformare la tendin-
]ele interesului actual \n plan euro-
pean. Acest tip de interes ignor` glorios 
nume mari ale culturii rom~ne. Ced`m 
sau insist`m? Le vindem ce vrem noi 
sau le vindem ce vor ei? Dac` le vindem 
ce vrem noi, atunci e nevoie de foarte 
mul]i bani. Dac` le vindem ce vor ei, 
construim, poate, castele de nisip. Dile-
ma major` a reprezent`rii Rom~niei 
prin cultur` o reprezint` \n acest mo-
ment raportarea la factorul „timp“. Ne 
raport`m la pia]` sau \ncerc`m s` o 
influen]`m? Ac]ion`m \n prezent sau 
construim pentru viitor?

Am amintit la o recent` \nt~lnire la 
ICR programul de lecturi publice, f`cut de 
Centrul Cultural din Viena, \n colaborare
cu editura Polirom, [i l-am recomandat [i 
altor centre culturale. Vre]i s` ni-l prezen-
ta]i mai detailat?

Programul cadru lunar Matinee&
Brunch la ICR Viena, care a debutat \n 
martie 2007, a fost pentru noi un pariu. 
Am ignorat complet principiile „de v~n-
zare“ ale marketingului [i am investit \n-
tr-o campanie pu]in spectaculoas` de 
PR! |mpreun` cu editura Polirom am 
prezentat lunar autori rom~ni, majori-
tatea dintre ei necunoscu]i publicului 
austriac. La cele 11 matinee literare or-
ganizate de ICR Viena au asistat \n me-
die 30-35 de iubitori de literatur`. 
Mul]i dintre scriitorii pe care i-am avut 
invita]i ne-au declarat c` au avut lecturi 
\n Europa pentru doar 5 spectatori!

Am derulat \n paralel, de un an, o 
campanie de comunicare care a constat 
\n expedierea sistematic` a informa]ii-
lor legate de program. Am transmis 
unui num`r de peste 400 de edituri, 
agen]i literari, critici, jurnali[ti speciali-
za]i, personalit`]i ale mediilor literare 
CV-urile autorilor, textele critice [i frag-
mentele traduse \n limba german`. Am 
g~ndit o investi]ie pe termen lung [i 
avem feedback imediat! |ncep~nd din 

aprilie 2008, la doar un an de la debu-
tul proiectului nostru Matinee&Brunch
la ICR Viena, scriitorii rom~ni au imen-
sa [ans` s` fie promova]i, \ncep~nd cu 
luna aprilie, prin programul cadru lu-
nar Viena cite[te Rom~nia, derulat de 
ICR Viena \n parteneriat cu Societatea
Austriac` pentru Literatur` (ÖGL), \n-
tr-o loca]ie de referin]`: Herrengasse 
nr. 5, la c~]iva pa[i de Hofburg, fost` re-
[edin]` imperial` [i actual centru me-
tropolitan de congrese. Extrem de im-
portant \n configura]ia acestui program 
cadru al ICR Viena este parteneriatul cu 
Institutul de Romanistic`, care a intro-
dus \n curricula universitar` textele au-
torilor rom~ni promova]i de ICR Viena.

BuchWien 08 – o [ans` 
pentru autorii rom~ni

A]i lansat recent o invita]ie editurilor 
rom~ne[ti pentru un t~rg de carte la Vie-
na. Este, evident, o noutate. Care este moti-
va]ia, la ce rezultate v` a[tepta]i? Din c~te 
[tiu, la Leipzig, un t~rg de carte german` 
destul de viu, nici editurile rom~ne[ti [i cred 
c` nici alte institu]ii nu au fost prezente.

Oferta special` lansat` de organiza-
torii BuchWien 08 este consecin]a di-
rect` a strategiei ICR Viena de promo-
vare a literaturii rom~ne contempora-
ne. Toate editurile care au publicat au-
tori rom~ni (Szolnay, Residenz, Drava,
edition per procura, Wieser) cu care ICR
Viena a colaborat pentru promovarea 
volumelor ap`rute \n Austria au f`cut 
lobby pentru participarea Rom~niei la 
acest t~rg de carte aflat la cea de a 61-a
edi]ie [i care, \n 2008, pentru prima 
oar` va fi organizat la Centrul de T~r-
guri [i Expozi]ii Viena, dup` ce timp de 
60 de ani a fost organizat \n cadrul Pri-
m`riei Viena.

Am transmis oferta special` prin co-
municat de pres`, iar editurile intere-
sate ne pot contacta. Toate detaliile le-
gate de T~rgul de Carte de la Viena pot 
fi g`site pe http://www.kulturraumru-
maenien.blogspot.com.

Sper`m ca editurile rom~ne[ti s` \n-
]eleag` ca BuchWien 08 reprezint` o 
cheie de acces pentru tot spa]iul de 
limb` german`. ICR Viena a investit 
aproape 90% din resursele de publicita-
te pentru promovarea acestui eveni-
ment, sub logoul „Viena cite[te Rom~-
nia“ . Suntem \n faza de negociere cu 
actori foarte cunoscu]i [i iubi]i de pu-
blicul austriac, care ne-au fost parteneri \n 
acest program pentru a-i utiliza ca 
„brand“ pe durata campaniei.

ICR Viena va aloca toate resursele 
umane [i logistice pentru o bun` repre-
zentare a Rom~niei la acest eveniment. 
Ne vom asocia punctual cu editurile ro-
m~ne[ti [i austriece [i vom sus]ine lec-
turile, \nt~lnirile cu autorii [i lans`rile 
de carte. |n paralel, vom promova \n ca-
drul BuchWien 08 [i programul lunar \n 
colaborare cu Societatea Austriac` pen-
tru Literatur`. |ncerc`m s` g`sim resur-
sele pentru producerea unui audiobook, 
\n lectura actorilor Hermann Schmidt 

CARMEN BENDOVSKI \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

Probleme de identitate 
[i pozi]ionare pe pia]a 
cultural` interna]ional`

(Continuare \n pag. 10)

institu]ii culturale
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(Burgtheater) [i Katharina Stemberger 
(Volkstheater) cu fragmente din volu-
mele prezentate de ICR Viena, \nce-
p~nd din 2007, \n colaborare cu editura 
Polirom.

Care considera]i c` au fost realiz`rile 
Centrului de c~nd ocupa]i func]ia de di-
rector? Ce considera]i c` sunt probleme 
care r`m~n de rezolvat? 

Mi-am propus \n primul r~nd s` 
aduc ICR Viena \n mileniul 3! Am reu-
[it s` echipez sediul astfel \nc~t s` se 
poat` oric~nd transforma \ntr-un stu-
dio de televiziune(!), avem un media room 
unde oferim publicului acces la presa 
rom~neasc` online [i la posturile de te-
leviziune rom~ne[ti. Cursan]ii care \n-
va]` limba rom~n` \n cadrul parteneria-
tului nostru cu Centrul de Limbi Str`i-
ne al Universit`]ii Viena au la dispozi]ie 
lap-topuri cu acces Internet nelimitat. 
S`lile institutului sunt dotate cu ecrane 
cu plasm`, care permit organizarea ori-
c`rui tip de performance, expozi]ii \n 
tehnici multimedia, sesiuni de informa-
re-comunicare complexe.

Proiectul de management a vizat \n 
primul r~nd transformarea par]ial` a 
institu]iei, din organizator de spectaco-
le \n centru de re]ea pe rela]ia bilatera-
l`, \n domeniul artelor, educa]iei [i cul-
turii civice, [i atragerea unui public ac-
tiv [i poten]ial vector de comunicare. 
Dup` doi ani [i jum`tate, ne permitem 
s` raport`m (sic!):

– ICR Viena a devenit prima institu-
]ie c`reia i se adreseaz` operatori cultu-
rali de prim` m`rime, organiza]ii, aso-

cia]ii culturale, creatori din Austria 
care doresc parteneriate; colabor`m cu 
Kulturkontakt (cea mai important` aso-
cia]ie austriac` care finan]eaz` [i spri-
jin` proiecte culturale, reziden]e, tra-
duceri pe rela]ia Austria–Europa Cen-
tral` [i de Est), Aba]ia Klosterneuburg
(unul dintre cele mai importante situri 
istorice [i cel mai puternic promotor al 
culturii rom~ne[ti \n regiunea Austria 
Inferioar`), Radio ORF, Centrul Cultu-
ral [i Cinematografic Urania, Departa-
mentele de Cultur` ale Prim`riei Viena
[i Ministerului Afacerilor Europene [i 
Interna]ionale al Austriei, Facultatea
de Comunicare, Institutul de Romanis-
tic`, Centrul de Limbi Str`ine din ca-
drul Universit`]ii Viena;

– Sediul ICR Viena este solicitat de 
austrieci pentru organizarea de eveni-
mente proprii pentru c` ofer`, pe l~ng` 
o adres` central` [i un spa]iu istoric 
(casa a fost construit` de Franz Schön-
thaler, sculptor [i decorator al Cur]ii 
Imperiale \n vremea lui Franz Josef), o 
dotare logistic` demn` de invidiat [i un 
spa]iu „user friendly“; 

– Publicul nostru a „\ntinerit“ cu 
vreo 20–30 de ani, nu este un public cap-
tiv formatelor „de toate pentru to]i“, ci 
unul specializat, \n func]ie de oferta 
noastr`; am adoptat, de exemplu, stra-
tegia de ni[` cu programele cadru luna-
re de jazz [i jam session [i festivalul de 
jazz. Un google search „hotROMania“
confirm` c` am f`cut o op]iune corect`;

– Last but not least, ICR Viena re-
prezint` o echip` care nu obose[te! Mo-Mo-

dul \n care colegii mei reu[esc s` se mo-
bilizeze, indiferent de gradul de dificul-
tate al proiectului [i de num`rul de pro-
grame, care are loc uneori simultan \n 
mai multe loca]ii [i ora[e, indiferent de 
complexitatea [i disconfortul aspectelor 
organizatorice [i administrative, conti-
nu` s` m` surprind`. Faptul c` \n majo-
ritatea cazurilor reac]ioneaz` cu z~mbe-
tul pe buze, c~nd le dau mai mult dec~t 
pot duce, merit` aici [i acum recunoa[-
tere public`!

Documentare despre 
revolu]ia rom~n`

Ce v-a]i propus pentru anul viitor? 
Ne-am propus marcarea a dou`zeci 

de ani de la pr`bu[irea comunismului, 
sub motto-ul „Romania 20 years after“.
Suntem deja \ntr-o faz` destul de avan-
sat` cu proiectul de programe. Inten]io-
n`m s` debut`m \n 2008 la Museums-
Quartier, una dintre cele mai celebre lo-
ca]ii din Viena pentru spectacole, expo-
zi]ii, performance, loc predilect de \nt~l-
nire al boemei artistice [i tinerilor. Co-
labor`m \n acest proiect cu „ensemble
europa“ reprezentat de doi tineri crea-
tori austrieci (care au pus \n 2007 \n 
scen`, cu un succes extraordinar, O
noapte furtunoas`) [i cu Institutul pentru
Investigarea Crimelor Comunismului.

Am contactat c~]iva realizatori de te-
leviziune cu care am discutat produc]ia 
unei serii de trei documentare dedicate 
revolu]iei rom~ne [i inten]ion`m s` or-

ganiz`m \n cadrul celui mai important 
eveniment [tiin]ific, Forum Romania 
VII, o sesiune la care s` participe c~]iva 
dintre jurnali[tii de la cele mai impor-
tante trusturi de pres` germane (Spie-
gel, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter
Rundschau, re]elele de televiziune ARD
[i ZDF, Deutsche Welle), care au relatat 
mult despre evenimentele din Rom~nia 
anilor ‘90.

|ncerc`m s` identific`m procedurile 
prin care putem lansa un concurs pen-
tru un proiect pe care s` \l prezentam la 
Linz, Capitala European` 2009, ora[ul 
unde se desf`[oar` anual cel mai impor-
tant festival multimedia, Ars Electroni-
ca. |n paralel, \n cadrul \nt~lnirilor lu-
nare ale Uniunii Institutelor Europene 
din Viena (VEK), Luana Chira, directo-
rul adjunct al ICR Viena, care de]ine [i 
pre[edin]ia organiza]iei, discut` deja in-
ser]iile culturale rom~ne[ti \n progra-
mul Capitalei Culturale Europene.

Vom p`stra programele care ne-au
particularizat \n mediul concuren]ial 
vienez (52 de reprezentan]e culturale 
str`ine, la care se ad`ug` sute de insti-
tu]ii culturale autohtone!): hotROMa-
nia, jam session lunare [i festival \n 
parteneriat cu Radio ORF [i cel mai 
mare club de jazz Porgy&Bess; festiva-
lul de film \n colaborare cu Urania, ex-
pozi]iile din sala terrena a Aba]iei Klos-
terneuburg, serile literare \n colaborare 
cu Societatea Austriac` pentru Litera-
tur` [i evenimentele speciale dedicate 
originarilor din Rom~nia.

Probleme de identitate [i pozi]ionare 
pe pia]a cultural` interna]ional`
(Urmare din pag. 9)

institu]ii culturale
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|n articolul din num`rul trecut, am \n-
cercat o cartografiere a fenomenului bie-
nalelor de art` contemporan`, precum 
[i o definire a acestuia. Faptul c` \n lu-
me exist` cel pu]in 200 de bienale [i c` 
numai \n România sunt trei asemenea 
forme de manifestare a artei necesit` o 
cercetare am`nun]it` despre statutul 
lor [i despre ceea ce \[i propun cu fiecare 
edi]ie. Spuneam c` bienalele par s` ilus-
treze o sta]ionare intermediar` a artei, 
o ezitare a artei [i o \ncercare de a se 
plasa efectiv \n realitate, prin autolegiti-
mare.

Dac` Bucharest Biennale (Bienala
Bucure[tiului, care va avea loc \n prim`-
vara aceasta, \ntre 23 mai [i 21 iunie) 
\[i propune o topografiere a contempora-
neit`]ii – nu doar prin alegerea strate-
gic` a arti[tilor participan]i, dar [i prin-
tr-un act foarte concret, acela al concepe-
rii unei h`r]i \n Bucure[ti, a loca]iilor 
eclectice alese pentru desf`[urarea aces-
tei edi]ii –, edi]ia a treia a Bienalei Tine-
rilor Arti[ti, organizat` de Centrul Cul-
tural META (\nfiin]at [i condus de ar-
tistul Romelo Pervolovici), \ncearc` „o
privire de ansamblu asupra artei con-
temporane interna]ionale“, pentru „a aju-
ta“ publicul s` \n]eleag` actualele feno-
mene artistice [i culturale. Pe de alt` 
parte, Periferic 8, cea mai veche bienal` 
din spa]iul românesc, ce are loc la Ia[i, 
\nfiin]at` de artistul Matei Bejenaru – 
gândit` mai \ntâi ca festival de perfor-
mance [i transformat` mai apoi, la cea 
de-a cincea edi]ie, \n mai 2001, \n biena-
l`, prima din România –, se contureaz` 
\n jurul conceptului de art as gift, arta 
ca dar: practica social` [i comun` de a 

da [i de a primi daruri, ca imagine pen-
tru aproprierea no]iunii de economie a 
artei.

Bienala Tinerilor Arti[ti. 
„Re-Construction“

Curatoriat` de Ami Barak, cunoscut 
critic de art` [i curator, aceast` edi]ie 
va avea loc \n octombrie, la Bucure[ti.
„Captare ad-hoc a crea]iilor contempo-
rane“, oferirea unei viziuni globale a ar-
tei actuale [i, \n acela[i timp, apropiere 
de spa]iul artistic românesc [i \n gene-
ral de tot ce s-a \ntâmplat \n Est, de par-
tea cealalt` a Cortinei de Fier: invita-
rea unui num`r mare de arti[ti, din 
aproape toate col]urile lumii, dar cu un 
accent pus pe Europa de Est [i pe Româ-
nia. Australia, Brazilia, SUA, Singapo-
re, Fran]a, Germania, Lituania, Cehia, 
Slovacia, Serbia, Polonia, Ungaria, Mol-
dova, România. Dintre arti[ti, doar câ-
teva nume: Dan Acostioaiei, Liliana Ba-
sarab, Anca Benera, Andrea Faciu, Vic-
tor Man, Olivia Mih`l]ianu.

Obsesia contamin`rii [i, de aici, sen-
timentul uniformiz`rii, al platitudinii, 
al lipsei de originalitate [i al temerilor 
continue c` actul lor artistic repet` 
unul deja existent. Cum are loc „cultiva-
rea identit`]ii“ \ntr-o er` a globaliz`rii? 
Cum reu[e[ti ca artist s` \]i p`strezi in-
dividualitatea, folosind \n schimb in-
strumente universale? Ami Barak \[i 
propune de fapt s` fac` o istorie a ulti-
melor decenii de art` contemporan` [i 
s` pozi]ioneze \n acest context arta con-
temporan` a spa]iului estic, ar`tând 
modul prin care se individualizeaz`, fe-

lul \n care arti[tii „se descurc`“ cu „mo[-
tenirea deconstructivist`“ [i \[i re-con-
struiesc postfactual identitatea, \ncer-
când s` umple rapid un gol, s` se plase-
ze \n context european. Tema acestei 
edi]ii ia mai degrab` forma curajoas` a 
unei lec]ii de art` contemporan`, care \i 
vizeaz` deopotriv` pe arti[ti [i pe privi-
tori. Ace[tia din urm` \nc` nu au ochiul 
format pentru arta zilelor noastre, nu 
[tiu cum s` se raporteze la actul artis-
tic sau modul \n care o fac apare formu-
lat \n termenii unei educa]ii \nvechite.

Periferic 8. 
„Art as gift“, arta ca dar

Periferic 8 (\ntre 3 [i 18 octombrie 
2008, la Ia[i, riscând s` se suprapun` 
cu Bienala Tinerilor Arti[ti) – tot o \n-
cercare de apropiere a publicului de 
arta contemporan`, de data aceasta 
printr-o form` mai complex` [i poate cu 
[anse mai mari de reu[it`. Curatoarea 
acestei edi]ii, Dóra Hegyi, critic de art` 
[i curatoare din Ungaria, project leader 
al Tranzit.hu ([coala liber` de practic` 
[i de teorie a artei), propune conceptul 
de art` ca dar. Apeleaz` la o alt` me-
tod` de educare a publicului, prin inse-
rarea artei \ntr-o practic` social` a fie-
c`ruia dintre noi: cea a darului. Meta-
fora darului (oferirea [i primirea de da-
ruri) poate func]iona \n \n]elegerea eco-
nomiei artei [i poate face accesibil` fie-
care etap` din acest proces: crea]ie, pro-
duc]ie, distribu]ie [i share, receptare [i 
consum. Apelând la dar, practic` socia-
l` complex`, care poate defini [i stabili 
cel mai bine rela]iile \ntre oameni, cura-

toarea Dóra Hegyi vorbe[te implicit de 
o altfel de economie, o economie simbo-
lic`, a valorii – cum creezi valoarea [i 
cum o modelezi. Darul ca model alter-
nativ pentru apropierea publicului de 
artist [i pentru \n]elegerea [i include-
rea artei \n social. Câ]iva dintre arti[tii 
care vor participa sunt suedeza Johan-
na Billing, prezent` [i la Documenta
12, la Kassel, \n 2007, [i Roza El-Has-
san, din Ungaria.

De asemenea, Periferic a ini]iat [i o 
platform` de discu]ii virtual`, blog-ul  
http://perifericbiennial.wordpress.com/, 
unde, ca prim` tem` de reflec]ie, se vor-
be[te despre „Economia artei ca dar“,
având ca suport teoretic Eseul despre dar
al lui Marcel Mauss [i Partea blestemat`
a lui Georges Bataille.

|ntre reac]ie spontan` 
[i interven]ia rapid`

Adev`rat fenomen global, planetar, 
bienalele de art` contemporan` evoluea-
z` pe muchia de cu]it dintre modurile 
tradi]ionale de display ale artei [i inse-
rarea \n societate pân` la formarea de 
habitus-uri colective, capabile s` in-
clud` noul concept de „artistic“ \n com-
portamentele urbane curente. Adev`ra-
te muzee ale prezentului, bienalele arhi-
veaz` imediatul [i reac]ia artistic` la 
imediat, transformându-l \n istorie eva-
nescent`, pe fondul evacu`rii tradi]iei. 
Creativitatea artei contemporane devi-
ne astfel, tot mai mult, o meta-creativi-
tate, experimentând pe interfa]a dintre 
reac]ia la actualitate [i interven]ia ar-
tistic` \n actualitate.

• S`pt`m~na trecut`, la Leipzig, datorit` T~rgului
de Carte, toat` via]a s-a \nv~rtit iar`[i \n jurul litera-
turii: \ntre 13 [i 16 martie a fost prim`vara c`r]ilor.prim`vara c`r]ilor. 
T~rgul de la Leipzig se deosebe[te prin mul]imea de 
evenimente [i lecturi de T~rgul de la Frankfurt am 
Main, care este mai mult dedicat afacerilor. Publicul 
a avut ocazia de a vizita standurile a 2.300 edituri din 
aproape 40 de ]`ri. 1.900 de evenimente culturale au 
atras iubitori ai literaturii. S-a anun]at un nou recordS-a anun]at un nou recordS-a anun]at un nou record 
de vizitatori (129.000). }ara invitat` a fost Croa]ia.}ara invitat` a fost Croa]ia.

Din p`cate, anul acesta România nu a fost repre-
zentat` printr-un stand na]ional; vizitatorii n-au pu-vizitatorii n-au pu-
tut s` ia \n m~n` c`r]i rom~ne[ti [i s` se informeze ce 
este nou. A fost prezent` doar editura Pop din Lud-
wigsburg, care [i-a ar`tat programul ei de c`r]i prin-
tre care se aflau, \ntre al]ii, [i scriitori din Rom~nia [i 
Moldova. Am regretat sincer c` \ntre standurile din 
„Forum Europa“, unde se aflau cele poloneze, slovene, 
croate etc., cele rom~ne[ti au lipsit.

Dar cel pu]in literatura rom~n` contemporan` a 
fost reprezentat` prin lecturi publice.

Autorul cu cele mai multe prezent`ri a fost Mircea 
C`rt`rescu. |n prima zi a fost oaspete la Café Europa, 
unde \n cadrul „Autorenspecial“, \n anul 2008 cu tema 
Stadteinsichten – Akzeptanz und Aggression \n der urbanen 
Gesellschaft, el a prezentat un eseu cu titlul Im Teufels-
kreis der Gewalt. Auditoriul a fost impresionat de ima-
ginea Bucure[tiului, una dintre aglomerarile urbane 
cele mai violente, cu blocuri \n mizerie, vile frumoase 
d`r~mate pentru a face loc construc]iilor noi, poluare, 
oameni manipula]i, cu multe prejudec`]i. C`rt`rescu a 
spus c` este legat de ora[ul lui prin ur` [i iubire. El a 
avut \n aceea[i zi [i un dialog cu privire la cartea lui De ce 
iubim femeile [i seara a vorbit cu redactorul Malte Her-
wig de la revista Der Spiegel despre trilogia Orbitor, din 
care anul trecut a ap`rut volumul \nt~i (Die Wissen-
den) \n limba german`, tradus de Gerhardt Csejka. Car-
tea a avut un mare succes \n ]`rile de limb` german`.

Anul acesta s-a derulat [i Festivalul „Kleine Spra-
chen, grosse Literaturen“/„Limbi mici, literaturi mari“,
la care au participat Matei Florian [i Filip Florian, cu 
sprijinul Institutului Cultural Român, care au citit 
din cartea lor B`iu]eii. Au fost prezenta]i în tandem cuAu fost prezenta]i în tandem cu 
scriitorul estonian Jürgen Rooste. To]i trei au st~rnitTo]i trei au st~rnit 
printre cei prezen]i mult haz, povestind \nt~mpl`ri 
comice din via]a de zi cu zi. La toate aceste festivit`]i La toate aceste festivit`]i 
a fost mult` audien]`, a[a c` scriitorii rom~ni [i ope-
rele lor [i-au g`sit un drum spre lumea german`.

La t~rg au mai participat Vitalie Ciobanu, Ioana 
Nicolaie, Dieter Schlesak, C`t`lin Dorian Florescu,Dieter Schlesak, C`t`lin Dorian Florescu, C`t`lin Dorian Florescu, 
Mariana Codru] [i Constantin Acosmei.

• LaLa Universitatea Leipzig a avut loc \n premier` un 
atelier germano-rom~n de traduceri, unde, de la 10 
p~n` la 16 martie 2008, s-au \nt~lnit studen]i germani 
[i rom~ni ca s` traduc`, \n prezen]a autorilor, poezii 
din volumul Marianei Codru] Ultima patrie (2007) [i din 
volumul lui Constantin Acosmei Juc`ria mortului (2006)..

Workshopul a fost organizat de Institutul de Ro-
manistic` al Universit`]ii Leipzig (prin efortul Sabi-
nei Krause) \mpreun` cu \mpreun` cu Public Private Partnership
Projekte 4-P.net [i Institutul Cultural Roman „Titu 
Maiorescu“ din Berlin. Au fost invita]i conf. dr. Ioana 
Cr`ciun-Fischer [i doi traducatori germani, Roland Erb 
[i Anke Pfeifer. Workshopul a fost finan]at de MargaWorkshopul a fost finan]at de Marga
[i Kurt Möllgaard-Stiftung din Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft [i prin sponsori particulari.

Studentele au ales c~te zece poezii, le-au tradus 
acas` [i acestea au constituit baza textual` pentru 
discu]ii \n timpul atelierului. Traducerile finale au 
fost obiectul unor lecturi publice \n centrul ora[ului 
Leipzig, l~ng` Thomaskirche.

Ultima zi a atelierului, dedicat` discu]iilor legate 
de profesia de traduc`tor literar, a fost animat` de Ro-
land Erb, care [i-a povestit biografia.

Anke Pfeifer

Rom~nia nu a avut stand na]ional 
la T~rgul de la Leipzig Despre Gabriel García Márquez 

[i regatul lui macondian

La 22 aprilie a.c. va avea loc, la Madrid, 
lansarea volumului Gabriel García Márquez y su 
reino macondido, de scriitorul rom~n Victor 
Ivanovici, care a ob]inut 
al VII-lea Premiu
Interna]ional Sial 
pentru eseu pe 2007.

Victor Ivanovici, 
n`scut la Tulcea \n 
1947, a absolvit 
Facultatea de Limbi 
romanice clasice [i 
orientale a Universit`]ii
Bucure[ti [i cursuri 
superioare de filologie 
spaniol` la 
Universitatea din 
Malaga. |n 1993 [i-a
sus]inut doctoratul la 
Universitatea din Cluj
cu o tez` despre opera 
lui G.G. Márquez. Din 
1985 tr`ie[te \n Grecia 
unde pred` literatur` 
hispanic` la 
Universitatea din 
Salonic. Este membru al 
USR, al Societ`]ii
Scriitorilor Greci, al 
Asocia]iei Interna]ionale 
de Literatur` 
Comparat` etc. A publicat numeroase texte critice 
[i traduceri \n rom~n`, spaniol`, greac` 
portughez`, catalan` din operele unor scriitori 
precum Odysseas Elytis, Octavio Paz, Paul Celan, 
Gellu Naum, Nichita St`nescu.

 lansare de carte • lansare de carte

DARIA GHIU

Harta [i teritoriul
Fenomenul bienalelor de art` contemporan` (II)



Nr. 5 (68)12 1 aprilie

Dualitate programat`

De[i teoretic v-a]i n`scut \n zodia Berbe-
cului, dualitatea Pe[tilor pare s` aib` [i ea 
un cuv~nt de spus. Sunte]i \n aceea[i m`-Sunte]i \n aceea[i m`-
sur` poet [i prozator, matematician (prin 
studii) [i literat (printr-o profesiune asu-
mat`). V` \mp`r]i]i timpul \ntre via]a de 
scriitor (poet, prozator) [i cea de manager 
cultural (Ramuri, Uniunea Scriitorilor), \n-
tre Bucure[ti [i Craiova. Pragmatic vor-Pragmatic vor-
bind, este un avantaj? Un dezavantaj? {i, 
de fapt, cum v` „\mp`r]i]i“ timpul [i min-
tea?

Nu [tiu dac` aceast` dualitate pe 
care a]i remarcat-o este un semn zodia-
cal. Cert este c` ea exist`, eu mi-am asu-
mat-o, e, \ntr-un fel, programatic` [i 
am justificat-o printr-o mic` teorie de 
uz personal: porne[te dintr-un acut sen-
timent al vulnerabilit`]ii [i efemerit`]ii, 
din convingerea c` timpul pe care-l
avem la dispozi]ie este \n mod dureros 
limitat [i atunci am c`utat remedii, am 
c`utat s`-mi prelungesc cumva existen-
]a. Cum? De pild`, multiplic~nd-o, f`-
c~nd lucruri care, cel pu]in la prima ve-
dere, sunt incompatibile/ nu se \mpac`/ 
se bat cap \n cap... Cu mintea plin` de 
tot soiul de modele ilustre, Ion Barbu [i 
Dostoievski, Orfeu, Pitagora [i da Vinci, 
astfel am pornit \n adolescen]` pe aces-
te dou` c`i mai degrab` opuse, ma-
tematica [i literatura, cu o incon[tient`
\ncredere \n for]ele mele (e specific` zo-
diei Berbecului?...), convins c` am s` 
ajung la liman f`r` s` m` rup \n dou`, 
f`r` s` m` fac zob. Am vrut s` tr`iesc 
mai mult, ceea ce s-a transformat \n: 
am \ncercat s` tr`iesc de mai multe ori,
s` tr`iesc simultan mai multe r~nduri
de vie]i (ori, mai cuminte spus, mai mul-
te r~nduri de experien]e). G`sesc o speci-
al` satisfac]ie \n faptul de a-mi \ndrepta
aten]ia spre domenii diverse, pe care s` 
mi le apropriez. |n fond, este vorba, pro-
babil, de acea pasiune r`sp~ndit` de a 
descoperi ]inuturi noi, de a a[eza acolo 
steagul t`u. De fapt, corect este s` pun 
verbul la imperfect, g`seam o special` 
satisfac]ie, nu g`sesc, fiindc` \ntre timp 
mi s-a mai stins curiozitatea, \ntre timp 
am cam obosit, \ntre timp am ajuns s` 
m` concentrez asupra teritoriului \n 
care simt c` sunt cu adev`rat eu \nsumi 
[i acest teritoriu este literatura / scri-
sul... Dac` e un avantaj sau un deza-
vantaj \n acest mod de a-fi-\n-acela[i-
timp-pe-mai-multe-maluri? Habar n-am, 
eu a[a func]ionez, nu caut avantajele.
Oricum, f`c~nd lucruri foarte diferite 
mi-e bine, m` odihnesc de unul prin al-
tul, altfel m-a[ plictisi, m-a[ plictisi de 
moarte.

Nout`]i \n activitatea intern`: 
redefinirea premiilor, proiecte 
pentru tineri, burse [i stagii 
de crea]ie, mediatizare 
a scriitorilor

Ce presupune activitatea intern` a Uni-
unii Scriitorilor care se afl` \n atribu]iile 
dvs. (cea extern` revine Irinei Hora)? 
C~nd am intrat \n biroul dvs., era]i la tele-
fon cu d-l Manolescu, pre[edintele Uniunii. 
El este foarte prezent aici, dar altele, des-
tule v` r`m~n de rezolvat. S` facem o ra-
pid` trecere \n revist` [i s` ne spune]i [i ce 
este nou fa]` de celelalte mandate ale echi-
pelor de conducere a Uniunii Scriitorilor.

Cred c` am ajuns la o anumit` lim-
pezire, la o anumit` geometrizare opti-
mal` a felului cum func]ioneaz` Uniu-
nea: sunt trei domenii sau trei departa-
mente principale, fiecare dintre ele aflat \n 
subordinea pre[edintelui – departa-
mentul de interne, de externe [i finan-
ciar. Activitatea intern` a Uniunii cu-
prinde, nu m` pl~ng, destule: o coordo-
nare a filialelor din Bucure[ti [i din 
]ar` (\n num`r de cincisprezece), a revis-
telor care au egida Uniunii (peste dou`-
zeci), a programelor care se deruleaz`, 
culturale (din ce \n ce mai numeroase) 
[i sociale, dup` cum cuprinde [i rezol-
varea numeroaselor chestiuni zilnice 
care apar [i care sunt greu de contori-
zat (cazuri individuale deosebite, situa-
]ii conflictuale, interven]ii legislative, \n-
t~lniri [i ac]iuni de reprezentare, par-
teneriate diverse [i organizarea de eve-
nimente, probleme de patrimoniu [i de 
birocra]ie inevitabil` etc., etc.). Strict, \n 
privin]a programelor culturale, profesi-
onale, se cuvine s` amintesc c~teva: am 
redefinit premiile USR, astfel \nc~t s` 
creasc` prestigiul, importan]a acestei 
institu]ii a premiilor (un num`r mai 
mic de premii; o singur` carte premiat` 
pe gen; un juriu fix, ales pe un mandat 
de patru ani, compus din critici literari; 
posibilitatea ca orice autor s` primeasc`
acest premiu, chiar dac` nu e membru 
al USR); apoi, am ini]iat un capitol de 
proiecte exclusive pentru tineri (un co-
locviu anual g`zduit de fiecare dat` de 
alt` filial`, am \nfiin]at o revist` dedi-
cat` lor, am pus la cale, \mpreun` cu 
Cartea Rom~neasc`, un concurs de vo-
lume \n manuscris, le-am acordat bur-
se); apoi, exist` o serie de manifest`ri 

menite s` sporeasc` vizibilitatea publi-
c` a scriitorilor contemporani (au intrat 
\n tradi]ie, deja, \nt~lnirile lunare de la 
Sala Oglinzilor sub genericul „Scriito-
rul [i criticii s`i“, avem o pagin` s`pt`-
m~nal` de prezentare a c~te unui scrii-
tor \n Jurnalul Na]ional, avem unele par-
teneriate cu TVR Cultural [i am pornit 
sistemul de lecturi publice, pl`tite!, 
care au loc \n toate filialele); apoi, am 
organizat un sistem de burse/stagii de 
crea]ie pentru membrii no[tri, la Nep-
tun [i Valea Vinului; apoi, de anul tre-
cut exist` un concurs de proiecte cultu-
rale: oricine poate concura [i Comitetul 
Director al USR alege, prin vot, ideile 
bune, pe care le finan]`m cu o sum` 
maxim` semestrial` de o sut` de mili-
oane de lei vechi; apoi, am demarat un 
alt proiect dedicat memoriei scriitorilor 
rom~ni (marc`m locurile, casele unde 
au tr`it scriitori, vom \n`l]a un memo-
rial \n curtea Uniunii dedicat scriitori-
lor \ncarcera]i, victime ale sistemului 
totalitar ) – este o datorie s` ne respec-
t`m trecutul [i este un mod de a ne con-
solida prezentul [i viitorul. |n fine, m-am 
cam lungit, \n[ir~nd aici toate aceste ac-
]iuni ale Uniunii. Sunt [i altele, multe 
altele. Ceea ce e important s` se re]in` 
e c` aceast` echip` de la conducerea 
Uniunii Scriitorilor (nu [tiu dac` e ceva 
nou fa]` de alte mandate!) se str`duie[-
te s` fac` institu]ia s` func]ioneze \n li-
mitele normalit`]ii, \n respect pentru 
valoare [i ar`t~nd o deschidere real`, 
nu simulat`.

Conferin]a din 2009 
va schimba actuala structur` 
func]ional` dep`[it`

Este suficient de mare [i de profesio-
nist` echipa cu care lucra]i? Am impresia 
c` pe zona de PR/Comunicare s-ar putea 
face mai mult, dac` a]i avea un t~n`r profe-
sionist, a[a cum exist` la mai toate institu-
]iile. Nu po]i face administra]ie numai cu 
scriitori, care trebuie s` \[i vad` [i de scri-
sul lor, de via]a literar`, \n ansamblul ei. 
Ce posturi v-a]i mai dori? Ave]i bani sufi-
cien]i pentru a rezolva problemele de ima-
gine, de fundraising? Se vorbe[te despre 
structurarea unei agen]ii literare \n cadrul 
Uniunii Scriitorilor, este ceva adev`rat?

Dac` e mare echipa? Nu, categoric 
nu. Dac` d`m la o parte personalul ad-
ministrativ-contabil [i pe cel auxiliar 
([oferi, portari, femei de serviciu), tare 

mi-e team` c` nu r`m~nem dec~t dou`-
trei persoane pe puntea acestei cor`bii, 
care s` v~sleasc` [i s-o poarte destoinic 
printre valurile nu tocmai bl~nde ale 
timpurilor noi!... E o structur` func]io-
nal` total dep`[it`, pe care a[a am mo[-
tenit-o. Era f`cut` pentru alte vremuri, 
c~nd lucrurile mergeau de la sine, \ntr-o
netulburat` somnolen]`. Noi nu avem 
cum s` fiin]`m dec~t pe acest temei 
[ubred, ne \mpiedic` statutul. Suntem \n 
situa]ia unui violonist care trebuie s` 
duc` la bun sf~r[it melodia cu eforturi 
considerabile, av~nd una sau mai mul-
te corzi rupte. Oricum, am discutat \n-
delung cu domnul Manolescu [i cu cei-
lal]i colegi [i vom \ncerca s` \mbun`t`-
]im statutul \ntr-o conferin]` na]ional`, 
la \nceputul anului 2009, \nainte de ale-
geri, astfel \nc~t cei care vor fi la condu-
cerea Uniunii \n mandatul viitor s` be-
neficieze de o organigram`, de un set de 
norme mai adecvate, mai flexibile, mai 
bine concepute. Activitatea Uniunii \n 
ace[ti ani s-a redimensionat, s-a ampli-
ficat [i s-a diversificat continuu, a[a \n-
c~t sigur se impun, cum corect obser-
va]i, posturi noi, func]ii noi care s` 
aduc` aceast` institu]ie \n r~nd cu lu-
mea: [i \n zona proiecte&programe, [i \n 
zona imagine&comunicare, [i \n zona 
atragerii de fonduri. C~t despre o agen-
]ie literar` \n cadrul Uniunii, e adev`-
rat, am dorit s` o \ntemeiem, dar n-am
izbutit. Am dat [i anun]uri \n ziare 
pentru postul de coordonator al agen]iei 
[i nu a ie[it nimic. Ceea ce m` \ngrijo-
reaz`: dac` agentul literar \nt~rzie s` 
apar` \nseamn` c` teritoriul acesta al 
literaturii rom~ne[ti contemporane nu 
e atractiv. Oricum, agentul literar, \n 
opinia mea, reprezint` veriga lips` din 
lan]ul care duce de la scriitor la cititor: 
f`r` el, evident, circuitul nu se \nchide 
[i nu func]ioneaz` cum se cuvine.

Colegii scriitori care invidiaz` persoa-
nele aflate \n func]ii de conducere \n aceste 
perioade nu-[i imagineaz` c~t consum de 
energie presupun [i c~te dezavantaje. A]i 
sim]it c` pierde]i ceva \n afar` de timpul 
pre]ios al vie]ii noastre, de c~nd sunte]i se-
cretar al Uniunii? (Dac` nu m` \n[el, a]i 
afirmat c` nu ve]i candida \n aceast` peri-
oad` la premiile Uniunii.) Ave]i \ns` [i 
satisfac]ii, legate de reu[ite ale programe-
lor Uniunii? S` vorbim [i despre ele. Lu-
mea scriitoriceasc` este v`zut` din afar` 
ca un co[ cu [erpi, Uniunea a fost atacat` 
(\n ultima vreme tot mai pu]in, am impre-
sia) ca o institu]ie veche, comunist` etc. Di-
n`untru fiind, cum o vede]i? Pentru c` 
este, \ntr-adev`r, foarte eteroclit`. CareCare
sunt problemele identificate? La ce serve[-
te de fapt Uniunea? Cum merge apropie-
rea tinerilor de Uniune?

|ntrebarea dumneavoastr` e, \n rea-
litate, o rafal` de \ntreb`ri. S` le lu`m 
pe r~nd. Func]iile de conducere (sigur, 
la noi [i, poate, peste tot...) sunt de obi-
cei o ma[in`rie de creat maxime avan-
taje personale pentru cei care le de]in. 
Ace[tia au de ce s` fie invidia]i [i chiar 
detesta]i: nu consum` nici energie \n fa-
voarea celorlal]i, nu \nregistreaz` nici 
pierderi, ei au exclusivitatea c~[tiguri-
lor personale. |n ceea ce m` prive[te, 

GABRIEL CHIFU \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

Cred \n proza 
de tip palimpsest
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v`d pozi]ia mea la USR nu ca pe o func-
]ie de conducere (tocmai am scris de cu-
r~nd undeva c` „secretar“ mi se pare c` 
sun` absolut t~mpit, iar istoria recent` 
a \n]elesurilor acestui cuv~nt \mi displa-
ce profund...), ci ca pe o func]ie de execu-
]ie, ca pe un rol de tehnician, de mese-
ria[, un fel de ceasornicar care are grij` 
ca limbile pendulei s` arate bine ora. 
Dar nu conteaz` neap`rat cum m` con-
sider eu, conteaz` cum sunt perceput. 
{i dinafar` sunt perceput, b`nuiesc, ca 
un ins care de]ine oarece putere [i 
atunci unii oameni sunt tenta]i s`-mi
dea ceea ce nu mi se cuvine. |ncerc s` 
m` feresc de asta. De aceea, am anun-
]at, \ntr-adev`r, c` nu candidez la pre-
mii. Am mai comis [i altele, de acela[i 
tip: p~n` acum, \n trei ani, nu am ple-
cat niciodat` \n str`in`tate trimis de 
Uniune, nici nu am beneficiat de lecturi 
publice, am [i f`cut benevol, nepl`tit 
munci care nu erau \n sarcina mea [i, 
ori de c~te ori am avut impesia c` sunt 
b`gat \n seam` nu pentru literatura 
mea, ci pentru biata func]ie efemer`, 
m-am dat deoparte. Dar, inevitabil, 
avantaje tot apar. Unul pe care \l accept 
este acela c`, numele meu fiind actual-
mente mai \n aten]ie, \mi sunt [i c`r]ile 
mai cu luare aminte citite [i comentate 
dec~t \mi erau atunci c~nd locuiam la 
Craiova. Cine [tie, poate [i la capitolul 
dezavantaje am c~te ceva de num`rat: 
poate am creat antipatii f`r` alt` moti-
va]ie dec~t aversiunea generic` fa]` de 
to]i cei care ocup` func]ii... Satisfac]ii 
legate de programele Uniunii? Sigur c` 
da, pentru cine c~nt`re[te drept lucru-
rile, e v`dit c` se \nregistreaz` ni[te 
schimb`ri benefice. Ce fel de schimb`ri 
benefice? De pild`, schimb`ri de natura 
celor pe care le accentua]i chiar dum-
neavoastr` \n \ntrebare: Uniunea e din 
ce \n ce mai pu]in atacat` ca fiind „o in-
stitu]ie \nvechit`, comunist`“. Ne d`m 
silin]a s-o reform`m din mers, s` recl`-
dim casa locuind \n ea – a[a v`d eu in-
stitu]ia asta din interior. Este ea „un
co[ cu [erpi“? Va fi fiind, eu nu-mi dau 
seama, oricum nu mi-e team`, ]in la co-
legii mei, le \n]eleg ne\mplinirile [i nu 
mi se par [erpi. Mai degrab`, miei, du[i 
la t`iere. Este eteroclit`? De acord, 
este, dar \n asta st` tot farmecul. La ce 
serve[te Uniunea? Eu cred c` Rom~nia 
duce lips` de institu]ii care s` func]io-
neze. {i, atunci c~nd avem una care 
merge (chiar dac` are p`cate/hibe recu-
noscute!), nu e \n beneficiul nim`nui 
s`-i punem o bomb` la temelie [i s` a[-
tept`m vr`ji]i momentul c~nd sare \n 
aer [i se face praf [i pulbere. Atitudinea 
normal` [i util` (de altfel, o opera]ie 
mult mai dificil` [i de aceea mai ten-
tant`!...) e s-o p`str`m \n via]`, s` \nl`-
tur`m tumora, cusururile, s` o lecuim, 
s` o preschimb`m \n acea institu]ie res-
pectat` de care scriitorii au nevoie ca s` 
le apere interesele. Lumea de azi, oare-
cum iresponsabil` [i parc` ascult~nd de 
un nou grobianism, se arat` dispus` s`-i 
sacrifice cu o condamnabil` u[urin]` pe 
ei, pe scriitori, care reprezint` o catego-
rie extrem de expus` [i de fragilizat`. 
Dac` vom reu[i schimbarea aceasta la 
fa]`, schimbarea de profunzime, atunci 
tinerii se vor apropia de Uniune. Ei au 
totdeauna dreptate, nu se \n[al`, ei 
sunt un instrument foarte fin, \n stare 
s` m`soare exact dac` s-a produs sau 
nu metamorfoza. C~nd vor veni \nseam-
n` c` am izbutit.

Am debutat aproape odat`, eu \n 1975, 
cu Drumul egal al fiec`rei zile, dumnea-
voastr` \n 1976, cu S`la[ \n inim`. AmAm
primit premiul revistei Luceaf`rul la o 
distan]` de un an. Era]i foarte t~n`r. Cum 
v` vede]i ast`zi parcursul, cum au fost \n-
ceputurile literare? V` sim]i]i inclus \ntr-o 
genera]ie, cum se obi[nuie[te la noi s` fim 
categorisi]i?

De[i am trecut prin acelea[i redac]ii 
cam \n acela[i timp, nu ne-am \nt~lnit, 

dar, m`rturisesc dup` at~ta vreme, 
eram de atunci un cititor al dumnea-
voastr` care v` pre]uia... Da, am debu-
tat „foarte t~n`r“, \n studen]ie, am luat 
o sumedenie de premii, m-au sprijinit 
Geo Dumitrescu, Doina[, Dimisianu, 
toat` lumea \n jurul meu spunea c` 
sunt foarte talentat. Atunci aprecierea 
asta m` flata, acum sunt convins c` n-a
fost deloc \n favoarea mea: „talentul“ a 
f`cut s` debutez prea devreme, c~nd 
poezia mea era doldora de influen]e [i 
defecte (eram \n situa]ia unei plante r`-
s`rite timpuriu care e surprins` de z`-
pad`)... Am intrat \n literatur` \naintea 
colegilor mei de genera]ie [i de aceea 
am fost a[ezat c~nd \n vagonul [apteze-
cist, c~nd \n cel optzecist, c~nd, cel mai 
adesea, chiar \n golul dintre vagoane. 
Cu timpul, s-a mai reparat c~te ceva, 
ajungem s` \n]elegem c` nu apartenen-
]a la o genera]ie sau alta este determi-
nant`, ci c`r]ile adunate \n dreptul nu-
melui unui scriitor.

N-am luat \n serios 
r`zboiul dintre genera]ii 
nici c~nd era \n toi

Ce crede]i despre momentul literar ac-
tual (\l \ntreb pe scriitor)? Mai exist`Mai exist` 
r`zboiul violent \ntre genera]ii de acum 
c~]iva ani?

N-am luat \n serios acest r`zboi nici 
c~nd era \n toi, nu credeam \n el nici 
atunci c~nd, aproape, at~tea victime c`-
deau r`puse tocmai \n acest r`zboi ine-
xistent. Tinerii scriitori au nevoie s` se 
defineasc` prin delimitare, prin refuz, e 
ceva firesc. Asta, \n condi]ii normale. 
Cu at~t mai mult la noi, unde ei aveau 
[i mai au at~tea motive \n plus de deza-
m`gire, de revolt`: cei cincizeci de ani 
de istorie deturnat`, r`sturnat`, cei 
cincizeci de ani de constr~ngeri au pro-
dus „slu]iri“ importante \n corpul litera-
turii, r`ni necicatrizate. Repet, tinerii e 
firesc s` reac]ioneze, chiar violent, la 
ele. Acum ce constat`m? Treptat, dife-
ren]ele dintre genera]ii s-au atenuat, 
op]iunile s-au nuan]at \n ambele tabe-
re, fiecare a realizat c` binele nu e mo-
nopolul s`u, dup` cum nici r`ul nu e 
monopolul celeilalte tabere. Tinerii au 
privit spre genera]iile precedente [i au 
ales, [i-au fixat preferin]ele, modelele, 
dovedind [i gust [i sim] etic \n alegerea 
lor. Iar ceilal]i (cum s`-i numesc?, scrii-
torii b`tr~ni?, consacra]i?, cu trecut?...) 
au \nceput s` descopere surprin[i c~t 
de bine scriu noii critici, dar [i noii poe]i 

ori prozatori. Momentul actual mi se 
pare unul foarte interesant prin dou` 
aspecte. Pe de o parte, e un moment al 
prozei, al romanului, care s-a impus ca 
form` [i formul` de expresivitate lite-
rar` de o maxim` \nsemn`tate [i poten-
]ialitate. {i, pe de alt` parte, asist`m la 
o predare a [tafetei, la o trecere a „pre-
rogativelor puterii“ de la o genera]ie la 
alta, apar al]i lideri, alte capete de afi[ 
\n romanul rom~nesc, \n general scrii-
tori care nu sunt lega]i de perioada de 
dinainte de anul 1989.

|n 1987, dac` nu m` \n[el, v-a]i \ndrep-
tat spre roman, a[a cum fac foarte mul]i 
poe]i la un moment dat. Acum ave]i \nAcum ave]i \n 
urm` 7–8 c`r]i de proz`. Pe dumneavoas-
tr` ce v-a condus spre proz`?

Reiau explica]ia pe care am mai dat-o
[i cu alte prilejuri. De la un moment 
dat, simplu, n-am mai \nc`put \n poe-
zie. Sim]eam nevoia s` \ncerc [i altce-
va. C~nd am descoperit romanul, am de-
venit \ntreg, am \n]eles c` p~n` atunci 
fusesem un ins care se deplasa s`rind \n-
tr-un picior [i abia acum p`[eam a[a 
cum se p`[e[te, cu dou` picioare. Proza 
[i poezia func]ioneaz` la mine comple-
mentar, m` \ncarc de energie pentru 
una prin cealalt`. Cumva miraculos se 
manifest` la mine aceast` dualitate, 
poezia [i romanul ca factori ai deplin`-
t`]ii.

Cum scrie]i un roman? 
Pentru mine, romanul este o con-

struc]ie minunat` \n care respect cu 
sfin]enie o anumit` regul`: folosesc nea-
p`rat dou` elemente constante, perso-
najele [i povestea, sunt elementele de 
identificare, elementele care asigur` 
coeren]a zidirii. Apoi, m` simt \n largul 
meu, \mi \ng`dui foarte multe libert`]i. 
S` scriu este pentru mine un exerci]iu 
sofisticat, un exerci]iu de eternitate, de 
d`ruire, de libertate, cum spuneam, de 
fericire, p~n` la urm`. Am c~teva teme 
obsesive [i de fiecare dat` caut s` a[ez, 
s` privesc omul \n ecua]ie fundamen-
tal`, pe verticala moral`, dintre bine [i 
r`u, dintre ceresc [i p`m~ntesc. Cred \n 
proza de tip palimpsest, \n care stratu-
rile succesive de semnifica]ii se \nsu-
meaz` d~nd sensul ultim al c`r]ii, care 
este interogativ [i spiritual. Habar n-am 
dac` e un defect sau o calitate, dar tot-
deauna romanele mele au o miz` multi-
pl`, \[i propun s`-l capteze [i pe citito-
rul comun, [i pe cel ini]iat, cine se a[-
teapt`, intr~nd \ntr-un roman al meu 
ca \ntr-o cl`dire (pentru a continua \n 
termenii analogiei pe care am propus-o,
aceea a romanului-construc]ie...), s` r`-

m~n` pe un singur palier va fi cu sigu-
ran]` dezam`git. Zonele de roman popu-
lar alterneaz` cu zonele de proz` sub-
til`, realismul crud st` al`turi de proza 
simbolic` [i fantastic`, teoretizarea la 
vedere coexist` cu nara]iunea \n sine, 
inocent` etc., etc.. Din elemente [tiute, 
schimb~nd ordinea mont`rii [i func]ia 
curent`, se compune ceva cu o valoare 
nou`. A[ asem`na totul cu casa vienez` 
a lui Hundertwasser.... Cum scriu efec-
tiv? Scriu la laptop, a[adar pot scrie pre-
tutindeni. De obicei, pornesc de la o sin-
gur` idee-declan[ator: o simpl` imagi-
ne, sau o amintire, sau o \ntrebare, sau 
un episod cu miez. Dac` am g`sit de-
clan[atorul, totul cre[te apoi din acest 
s~mbure, parc` de la sine, ca planta din 
s`m~n]a de mu[tar.

Ce ave]i \n laboratorul dvs. literar 
acum, \n afara rubricii recente de la Lu-
ceaf`rul?

Am \nceput o carte care se nume[te 
Fragmente din n`stru[nica istorie a lumii 
de gabriel chifu tr`it` [i tot de el povestit`,
din care am publicat c~teva fragmente \n 
Ramuri [i din care voi publica altele \n 
Rom~nia literar`. Nu prea sunt \n stare 
cum [i unde s` \ncadrez textele astea, 
ele nu sunt propriu-zis proz`, nici poe-
zie ca \n manual, nici eseu sau memoria-
listic` de-adev`ratelea, sau sunt [i 
proz`, [i poezie, [i eseu-amintiri. Este 
poate demn de interes s` relatez cum 
am ajuns s` scriu aceast` carte. M` 
aflam singur, departe de ]ar`, \ntr-un
univers str`in, care fiin]a izbitor de di-
ferit, aproape pe dos fa]` de universul 
meu, clima era neprietenoas`, aveam 
mult timp liber [i-l petreceam \n came-
ra de hotel. Aveam cu mine laptopul de 
care v-am vorbit. Am profitat [i am por-
nit \ntr-o c`l`torie interioar`, o explo-
rare cumva la \nt~mplare prin memoria 
mea. Am adunat ce am g`sit [i am pur-
ces s` re\nsufle]esc o lume pierdut`, 
foarte particular`, foarte a mea, o lume 
care nu mai exista niciunde [i nicicum 
dec~t astfel, fragmente, cioburi, \n min-
tea mea, \n sufletul meu. Sentimente, 
senza]ii, \nt~mpl`ri mici \n sine, dar 
pentru mine de importan]` cosmic`, 
spaime, obsesii, \nchipuiri, persoane 
pre]ioase [i uitate ce s-ar cuveni trans-
formate \n personaje memorabile, isto-
rie tr`it` dureros, pe propria piele, ex-
cursii sau numai taton`ri ale regiunii 
umbrite a subcon[tientului, confesiuni 
despre ceea ce ca regul` e de nem`rturi-
sit, [i altele, [i altele, toate creionate, 
aduse \n limbaj prin ni[te desene \n stil 
naiv.

„Acaparator prin intrig` [i profund prin reflec]iile pe 
care le genereaz`, romanul-parabol` al lui Gabriel Chifu
are toate [ansele s` devin` una dintre cele mai sugestive 
m`rturii literare ale trecerii noastre prin istorie, o trecere 
proiectat` pe ecranul unui r`zboi vechi de c~nd lumea.“ –
Vitalie Ciobanu

„Gabriel Chifu este unul dintre cei mai originali 
romancieri ai momentului. |ntr-un roman deopotriv` dens 
[i spectaculos, \nchegat cu mare for]` narativ`, el rezolv` 
excep]ional o situa]ie imposibil`: o femeie se sinucide pentru 
a curma R`ul cuib`rit \n propriul ei trup.“ – Dan Cristea

„Romanul lui Gabriel Chifu s-ar putea s` umple \n mod 
fericit unul dintre golurile cele mai dureroase ale literaturii 
rom~ne actuale: interpretarea literar` a trecutului 
comunist. F`r` dezv`luiri senza]ionaliste sau decoruri de 
epoc`, aceast` carte reu[e[te s` construiasc` una dintre cele 
mai fine [i mai percutante metafore ale totalitarismului care 
invadeaz` zona cea mai intim` a unei comunit`]i – sau, \n 
cazul nostru, a unei fiin]e feminine. O poveste tulbur`toareO poveste tulbur`toare
[i simbolic`.““ – Lumini]a Marcu

 „Pentru c` ceea ce face Gabriel Chifu este s` schi]eze un 
contur ferm \n`untrul c`ruia coloratul [i ha[uratul se fac 
dup` bunul plac. Imagina]ia, inspira]ia, dispozi]ia sunt cele 
care dau via]` scheletului narativ voit rigid [i sfideaz` 
a[tept`rile stereotipe, men]in~nd suspansul... Printre 
reu[itele lui Chifu se num`r` tocmai puterea de sugestie,

talentul de a compune 
din scene distincte un 
mesaj puternic, unitar.
|n mare parte, cartea este 
un tablou uman,
p`trunz`tor, sensibil al 
impactului nev`zut al 
comunismului asupra 
oamenilor simpli. {i 
totu[i, \n afara unor 
jocuri ale memoriei care 
resusciteaz` pasaje-cheie
ale istoriei personale,
nimic nu se petrece 
atunci. Atmosfera,
decorul, loca]iile sunt 
complet schimbate.

Gabriel Chifu pare s` 
\[i fi propus s` lanseze c~t mai multe piste ce pot fi urm`rite 
pentru alc`tuirea mozaicului final. De[i alert`, captivant`,
cartea e inevitabil trist`. Precum con]inutul, nici titlul nu 
are nimic \nt~mpl`tor. Comunic~nd \n cele mai variate 
forme, d~ndu-i autorului posibilitatea de a experimenta 
stilistic nestingherit, fiecare personaj \n parte nu face dec~t
s` \[i scrie propriul Eseu despre singur`tate.“ – Cristina
Chevere[an

Despre cel mai recent roman al lui Gabriel Chifu, 
Relatare despre moartea mea, Editura Polirom, 2007:

biografii literare
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dramaturgieproz`

1. Ce debuturi semnificative s-au \nregistrat \n perioada 1990–1999? 
Men]iona]i c~te 7 nume de autori debutan]i (proz`, poezie, critic`, eseu, 
dramaturgie).
2. |n ce raporturi crede]i c` se afl` autorii debuta]i \n perioada 1990–1999 
cu promo]iile anterioare: continuitate sau ruptur`? Exemple concrete.
3. Cum aprecia]i atitudinea criticii de \nt~mpinare fa]` de ace[ti 
debutan]i?
4. Cum aprecia]i rolul institu]iilor (edituri, reviste, uniuni de crea]ie, mi-
nister etc.) fa]` de ace[ti debutan]i?
5. Exist` un aer de familie (dac` da, explica]i-l) al debutan]ilor din perioada 
1990–1999?
6. Care dintre autorii debuta]i \n 1990–1999 crede]i c` au confirmat?
7. Ce c`r]i de debut din aceast` perioad` dep`[esc nivelul promisiunii [i 
vor fi citite cu interes [i peste 10–20 de ani? 

Bursa debuturilor 
1990 – 1999

Tabelul con]ine op]iunile exprimate de: Sanda Cordo[, Paul Cernat, Liviu 
Antonesei, Nicolae B~rna, Daniel Cristea-Enache, Irina Petra[, Simona Sora.

1. Nu s-au luat \n calcul volumele colective de debut.
2. Se omologheaz` debutul la orice gen, indiferent de evolu]ia ulterioar` a 

debutantului.
3. Listele de c`r]i selectate trebuie s` se refere doar la volumul de debut. Nu 

intereseaz` c`r]ile ulterioare ale autorului.
4. |n numerele urm`toare ale Bucure[tiului Cultural vom reveni [i asupra 

Memorialisticii, gen important, mai ales \n aceast` perioad`, pe care l-am uitat. 
Deocamdat` avem doar men]iunile Simonei Sora, care ne-a semnalat absen]a 
rubricii.

5. Eseul [i critica literar` vehiculeaz` frecvent acelea[i nume, \n final vom 
aduna op]iunile care coincid la o singur` rubric`. (Gabriela Adame[teanu)

MARIUS CHIVU

Atunci eram 
la gimnaziu

literatur`

1. Proz`: R`zvan Petrescu (doar pen-
tru c` a debutat la limit`, în ‘89, nu mi 
se pare fair s` fie l`sat pe dinafar`, cu 
at~t mai mult cu c~t nu poate fi inclus 
optzecismului), Radu Aldulescu, Petre
Barbu, Adrian O]oiu, R`zvan R`dulescu,
Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici.

Poezie: Ioan Es. Pop, Simona Popescu,
Iustin Pan]a, Floarea }u]uianu, Daniel B`-
nulescu, Marius Ianu[

Critic` literar`: Sanda Cordo[, Ioana
Pîrvulescu, {tefan Borbély, Carmen Mu-
[at, Mircea Diaconu, Ioana Bot

Eseu: H.-R. Patapievici, Irina Nicolau,
Caius Dobrescu, Cristian Preda, Adriana
Babe]i, Dan Petrescu, Sorin Antohi

Dramaturgie: Vlag Zografi, Saviana
St`nescu, Radu Macrinici

2–5. Cred c` exist`, din fericire, [i 
continuitate, [i ruptur`, diferen]ele fi-
ind îns` semnificative. |n fond, dac` 
nici o revolu]ie nu marcheaz` un prag 

cultural, atunci nu-mi închipui ce alt-
ceva. Dat fiind c` în acei ani eram la 
gimnaziu, mi-e greu s` evaluez retros-
pectiv rolul criticii de înt~mpinare [i al 
institu]iilor culturale. Ce se vede acum 
este faptul c` majoritatea numelor s-a
impus propor]ional cu talentul fiec`ruia. 
Dac`, între timp, cineva a abandonat 
literatura sau n-a confirmat nu e vina
vreunui critic sau a vreunei institu]ii.

6. A[tept nu at~t confirm`ri, c~t 
c`r]i noi de la Judith Meszaros, Adrian
O]oiu ([i în proz`, [i în eseu), Sanda Cor-
do[.

7. Xilofonul... de Simona Popescu (dar 
[i debutul acesteia în proz` Exuvii), Ieu-
dul f`r` ie[ire de Ioan Es. Pop, Coaja lu-
crurilor... de Adrian O]oiu, Bucla de T.O.
Bobe, Literatura între revolu]ie... de Sanda
Cordo[, Cerul v`zut prin lentil` de H.-R.
Patapievici [i – insist – Gr`dina de var`
de R`zvan Petrescu.

Ioan Es. 
Pop

Daniel
B`nulescu

Floarea
}u]uianu

Marius
Ianu[

Simona
Popescu

6

Adrian
O]oiu

Petre
Barbu

Radu
Aldulescu

R`zvan
R`dulescu

4 4 4 3
Dan
Lungu

3
Liviu
Bleoca

3
Lucian Dan 
Teodorovici

3
Horia
G~rbea

4 Vlad
Zografi

3
Saviana
St`nescu

3

Caius
Dobrescu

H.-R.
Patapievici

4 4 Corin
Braga

Luca
Pi]u

3 3
{tefan
Borbély

Ioana
P~rvulescu

Mircea
A. Diaconu

Sanda
Cordo[

4 4 4 4 Carmen
Mu[at

3
Mihaela
Ursa

3

5 5 5
3

Andrei
Bodiu

3

Iustin
Pan]a

3

Judith
Meszaros

3

poezie Anchet` realizat` de 

Cristina Sp`t`relu [i 

Gabriela Adame[teanu
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În v~ltoarea vie]ii cotidiene bucure[-
tene exist` un organism viu, atent la su-
ferin]`, gata s` dea o m~n` de ajutor.

Concordia, organiza]ie umanitar` 
fondat` de p`rintele iezuit Georg Spors-
chill, îi ajut` pe copiii [i tinerii afla]i în 
dificultate s` primeasc` ad`post, ocro-
tire, sprijinul [i educa]ia necesare pen-
tru a se descurca singuri în via]`, pen-
tru a se integra în societate.

Povestea e lung` [i începe din anul 
1990, c~nd în Pia]a Concordiei la nr. 6 
este cump`rat` prima cas`. Este denu-
mit` Casa Concordia. Aici au fost ad`-
posti]i primii copii ai str`zii.

Aici au ap`rut [i s-au dezvoltat idei 
ambi]ioase care p`reau c` pot r`m~ne 
mult` vreme visuri.

P`rintele Georg î[i începuse deja ac-
]iunile caritabile la Viena, asigur~nd 
supa zilnic` pentru oamenii nevoia[i 
(„Canisibus“ – ac]iune de ajutorare a 
persoanelor f`r` ad`post, a consumato-
rilor de droguri [i alcool), \nfiin]ase res-
taurantul „Inigo“, asigur~nd locuri de 
munc` unui num`r mare de tineri. Te-
meinicia [i convingerea cu care î[i con-
struie[te orice ac]iune îl fac s` î[i c~[ti-
ge prieteni.

Din finan]`rile ob]inute de la prieteni 
[i firme din Austria, Germania [i Lich-
tenstein (Stift Klosterneuburg, Familia
Hilti) au fost construite case pentru co-
pii (Casa Sf. Paul [i Casa Sf. Igna]iu 
din Bucure[ti, Casa Austria, Casa Ale-
xandra, Ferma de la Arice[tii Rahtivani 
[i COC – Ora[ul Copiilor). Copiii tr`iesc 
ca într-o familie, m`n~nc`, merg la 
[coli, cresc, înva]` o meserie, iubesc, se 
c`s`toresc [i î[i cresc propriii copii.

„Copiii sunt un miracol. Datoria 
noastr` este s`-i protej`m“, spune pr. 
Georg Sporschill SJ.

|n Rom~nia casele ad`postesc în 35 
de „familii Concordia“ peste 400 de co-
pii [i tineri, la care se adaug` cei 200 de 
copii ai str`zii din programul de asis-
ten]` stradal` al Centrului Social „Sf.
Laz`r“ din cartierul B`neasa. 

La Centrul Social „Sf. Laz`r“, copiii 
str`zii primesc asisten]` de urgen]` [i 
beneficiaz` de alfabetizare, terapie ocu-
pa]ional` [i consiliere.

Centrul func]ioneaz` ca ad`post de 
noapte [i centru de tranzit, copiii [i ti-
nerii fiind ocroti]i printr-un program re-
ziden]ial p~n` la integrarea familial` 
sau includerea într-un program de rein-
tegrare social`.

De to]i ace[tia se ocup` 180 de anga-
ja]i rom~ni permanen]i [i 30 de volun-
tari rom~ni [i str`ini (tineri din Aus-
tria, Germania, Italia, Norvegia).

Ruth Zenkert este inima acestei in-

stitu]ii. Venit` în 1990 din Germania 
pentru a-l ajuta pe p`rintele Georg, r`-
m~ne aici [i se dedic` trup [i suflet co-
piilor [i salv`rii acestora.

La ea vin to]i ca s` cear` sfaturi, ea 
este m~na dreapt` a p`rintelui Georg, 
ea z~mbe[te sau se încrunt` dup` îm-

prejur`ri, de la ea copiii primesc c`ldu-
ra sau mustrarea. To]i o iubesc [i o res-
pect`.

Organiza]ia este onorat` s` aib` sus-
]inere [i încredere din partea pre[edin-
telui Rom~niei, Traian B`sescu, a prof. 
dr. Andrei Ple[u, a cancelarului federal 
al Austriei, dr. Wolfgang Schussel.

Pentru activitatea sa, p`rintele Georg 
Sporschill a ob]inut în Austria titlul 
„Omul anului“ în 2007.

Pe mine, în calitate de artist plastic 
[i profesor, p`rintele Georg m-a chemat 
s` încerc s` le demonstrez copiilor [i ti-
nerilor c` [i ei pot s` se exprime artis-
tic, c` [i printre ace[ti copii se pot desco-
peri talente, c` exist` posibilitatea ca 
unii dintre ei s`-[i descopere o voca]ie.

Sunt mi[cat` de setea cu care copiii 
se implic` în fiecare ac]iune.

Angela, o t~n`r` voluntar` din Aus-
tria, a reu[it s`-i mobilizeze s` picteze 
zidul care împrejmuie[te curtea de la 
Centrul „Sf. Laz`r“.

La Casa „Sf. Paul“ am realizat o 
friz` din teracot` cu scene biblice, pu-
n~nd cap la cap lucr`rile copiilor. (P`-
rintele Iustin Marchi[ a inaugurat ca-
pela.)

De[i atunci c~nd nu cuno[ti nimic de-
spre oamenii ace[tia po]i avea impresia 
c` ei sunt altfel [i c` emo]iile lor par s` 
nu existe, consta]i c` nu e a[a.

Sunt oameni plini de sensibilitate, 
de vulnerabilitate, neîncrez`tori la înce-

put, foarte ata[a]i de oamenii care îi 
ajut`.

Cred c` diferen]ele dintre copiii sal-
va]i de la v~rste mici [i cei care nu se 
pot st`p~ni s` nu fug` din nou c`tre ilu-
zia vie]ii [i aburul aurolacului sunt 
mari.

Copiii care deja au acceptat cuibul 
se dezvolt` ca orice copil care tr`ie[te 
cu familia lui.

Ceilal]i sunt tulburi. {i, cu toate as-
tea, am fost uimit` s` v`d cum ochi obo-
si]i, suspicio[i [i r`ut`cio[i se luminea-
z`. Ore întregi ei pot s` stea apleca]i 
peste lucrul la o pictur` pe sticl`, s` mo-
deleze, s` construiasc` o machet`, cu 
dorin]a de a o termina, dar [i cu spaima 
de a nu mai avea ce face. Sunt ferici]i, 
m` îmbr`]i[eaz` [i vor s` le ar`t înc` 
ceva nou.

Voluntari din Austria, Germania, 
Rom~nia [i Lichtenstein se ocup` per-
manent de timpul acestor tineri.

O dat` pe an bucuria se exprim` 
într-o mare s`rb`toare. 

„Vis de var`“ este un eveniment pen-
tru care se preg`te[te fiecare grup tr`i-
tor în Concordia.

Copiii se adun` la Arice[tii Rahtiva-
ni, la ferm`. Merg to]i acolo. {i cei din 
Bucure[ti, [i cei care locuiesc în casele 
de pe [osea.

A devenit aproape un ritual: deschi-
derea evenimentului, desf`[urarea unui 
mare num`r de Ateliere (conduse de in-
structori sau de colaboratori – profesori, 
arti[ti) – copiii se înscriu la diferite ac-
]iuni (brut`ria, broderia, concursul de 
biciclete, plimbarea cu c`ru]a, realiza-
rea de instrumente muzicale, dansul, 
cioplitoria în piatr`, pictura, ridicarea 
zmeelor, zid`ria, confec]ionarea de mo-
ri[ti) – rug`ciunea de dinaintea mesei 
care încheie ziua unei mari bucurii, fo-
cul de tab`r` care îi adun` pe to]i parti-
cipan]ii în jurul lui.

Apoi, r`m~n urmele lucrurilor f`cute. 
Unele, efemere, sunt înregistrate 

pentru un timp doar în memorie sau în 
imaginile fotografiate.

Altele sunt înscrise în foile unui ziar 
realizat pe loc sau r`m~n permanent în 
curtea mare a fermei – un zid în form` 
de sfinx (C~inele de paz`), o lucrare mare 
din tabl` (Mori[ca cu pui) care se înv~r-
te[te [i sc~r]~ie c~nd bate v~ntul, lu-
cr`ri cioplite în piatr`.

La Festivalul „Sibiu – Capital` Cul-
tural` European`“ din 2007, o trup` de 
copii condu[i de regizoarea Liana Ce-
terchi a participat cu piesa Tinere]e f`r` 
b`tr~ne]e [i via]` f`r` de moarte. E poves-
tea c~torva lucruri petrecute de-a lun-
gul timpului în via]a acestei comunit`]i 
de copii. Mi-am spus c` merit` s` po-
vestesc acestea, pentru c` sunt f`cute 
din tot sufletul, cu munc` mult`, cu aju-
toare venite mai ales din alte ]`ri, cu vo-
luntari austrieci [i germani care înva]` 
rom~ne[te [i inventeaz` metode de st`-
p~nit greul vie]ii unor tineri afla]i în 
mare încercare.

Concordia are nevoie de sprijinul so-
ciet`]ii rom~ne[ti pentru a reu[i s` dea 
demnitate unor copii [i tineri afla]i în 
dificultate.

Pentru cei care vor s` afle mai multe 
despre activitatea organiza]iei sau pen-
tru cei care vor s` o ajute: 

Organiza]ia Umanitar` Concordia, 
Str. Stelea Sp`taru nr.22, Bucure[ti..
Tel., fax. +40 21 312 33 13. concordia@
gmx.at; www.concordia.co.at.

Raifeisen Bank – Sucursala Decebal 
Bucure[ti

RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 – 
cont ron

RO32 RZBR 0000 0600 0240 8033 –0 0600 0240 8033 – 
cont euro

Elena Vlad 

Familia „Concordia“

Les Cahiers de Cioran l’exil de l’être et de l’oeuvre
La dimension ontique et la dimension poïétique
de Mihaela-Gen]iana St`ni[or

Les Cahiers de Cioran l’exil de l’être et de l’oeuvre. La 
dimension ontique et la dimension poïétique face parte 
dintre acele teze de doctorat – mai cur~nd rare – care 
au luat na[tere, spre a spune astfel, \n mod parc` 
natural, conceperea, elaborarea [i scrierea lor 
realiz~ndu-se \ntr-un fel pe care l-a[ numi organic [i 
necesar. Asemenea teze de doctorat am \nt~lnit doar 
c~teva \n cariera mea, c`ci ele apar]in doar celor mai 
buni dintre cei mai buni.

Mihaela-Gen]iana St`ni[or l-a citit pe Cioran, 
reflect~nd tot mai mult asupra operei lui, la un 
moment dat dedic~ndu-i-se \n adev`ratul sens al 
cuv~ntului, \nc` din studen]ie, \n cadrul colocviilor 
anuale Cioran, care au loc de 11 ani la Sibiu. Pe 
m`sur` ce \nainta \n aceast` cunoa[tere a operei lui Emil Cioran, ea a 
privilegiat o cercetare dintr-o perspectiv` ontic/poietic`/poetic`, unghi de 
abordare ce i s-a impus ca fiind cel mai apropiat pentru o tentativ` de a pune \n 
rela]ie opera lui Cioran \n integritatea ei cu Caietele lui Cioran recent ap`rute. 
(prof. univ. dr. Irina Mavrodin)

noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i

institu]ii bucure[tene
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Editura LiterNet (http://editura.liternet.ro), C`r]i pentru copii

• „Nici o nou-venit` nu poate s` duc` o via]` in-
tim` lini[tit`. |ntotdeauna trebuie s` fie disponibil`
pentru fotografiile publicitare. A trebuit s` pozez cu de 
toate sub razele soarelui, inclusiv cu baloane [i pene 
de stru]. Uneori îmi pierdeam cuno[tin]a, le[inam. Al-
teori, pozam at~t de mult înc~t nu mai [tiam ce-i cu 
mine, mergeam ca o n`uc` în ne[tire. Tocmai c~nd zi-
ceam [i eu c` e o zi splendid` pentru plaj`, studioul 
m` chema [i-mi spunea: «Trebuie s` te duci s` faci c~-
teva poze cu ni[te lei la gr`dina zoologic`.»“, povestea 
Ginger Rogers. E vorba de t~n`ra elegant` cu picioa-
re nesf~r[it de lungi, partenera cu care ]op`ia at~t de 
frumos Fred Astaire. Confesiunea f`cut` reporterului 
de la Hollywood m-a înduio[at. Citind-o m` [i imagi-
nam poz~ndu-i trupul prelins pe iarba ars`, cu penele 
de stru] în cap, baloanele prinse de m~ini [i de picioa-
re [i leii adulmec~ndu-i ginga[ t`lpile. Exagerez, desi-
gur. A[ fi renun]at la baloane [i la pene, pentru ca 
imaginea s` nu fie inutil înc`rcat` cu prea multe ele-
mente.

Cele mai multe portrete pe care le-am v`zut cu 
Ginger Rogers au iz de sirop de zah`r caramel ori par 
înmuiate în fri[c` lichid`. Îngrozitor de dulcege, prin 
urmare.

• Marlene Dietrich, 1938, pozat` de George Hur-
rell. Dintr-un fotoliu uria[ de piele, blond`, alb`, str`-
lucitoare [i inaccesibil`, î[i prive[te privitorii din afa-
ra fotografiei. Calm` [i încremenit`. Fotografiile cu 
Marlene Dietrich au ghea]` pisat`, dar [i piper, ardei 
iute [i alte mirodenii a]~]`toare, cum se cuvine pen-
tru cocota din |ngerul albastru. Unul dintre aman]ii [i 
partenerii ei de platou, Jean Gabin, a jucat în filmul 
La Grande Illusion regizat de Jean Renoir – fiul cele-
brului pictor Auguste Renoir. Regizorul era conside-
rat de Goebbels „inamicul public num`rul 1 în cinema-
tografie“, ordon~nd ca pelicula s` fie primul lucru 
capturat de armata german`, dup` intrarea trupelor 
naziste în Fran]a.

Pe t`r~m californian, Jean Renoir a fost fotografiat 
împreun` cu actri]a Joan Bennett, eroina din Femeia

de pe plaj`. Sunt într-un studio friguros (el [i-a p`strat 
p`l`ria [i fularul, ea are o hain` peste umeri). Actri]a 
gesticuleaz` explic~ndu-i ceva ce necesita v~nturarea 
bra]elor prin aer, fiind urm`rit` de dou` persoane din 
spatele lor, un b`rbat cu batista alb` ie[it` par]ial din 
buzunarul de la piept [i-o doamn` ce nu p`rea tocmai 
fericit`.

Într-o fotografie foarte veche, p`rin]ii lui Jean Re-
noir mai privesc înc` cu ochii larg deschi[i, de[i nu mai 
sunt vii de mult, la fel cum nici fiul lor nu mai tr`ie[-
te. Pictorul e b`tr~n în poz`. Barba alb` îi ascunde gura, 
a[a cum basca din stof` întunecat` nu-i las` la vedere
pletele c`runte. St` oarecum b`]os pe scaun, sprijinit 
cu o m~n` de baston, palma so]iei odihnindu-i-se pe 
um`r. Doamna Renoir pare o gospodin` destoinic` 
care tocmai î[i p`r`sise mur`turile pe masa din buc`-
t`rie, în grija servitoarei, pentru a nu-l l`sa pe foto-
graf s` a[tepte.

• Greta Garbo, 1951, imortalizat` de George Hoy-
ningen-Huene, fotograf bine cunoscut de Jean Renoir. 
Diva are spr~ncenele ca dou` paranteze arcuite a mi-
rare [i îmbufnare, buzele rujate sunt incredibil de 
lungi [i par amare, o m~n` îi este ascuns` în p`r, pe 
c~nd cealalt` îi sus]ine b`rbia.

• Numitul Mack Sennett se pare c` este primul om 
cumsecade care s-a g~ndit c` actorii trebuie s` se bat` 
cu tarte pline de fri[c` în fa]a aparatului de filmat, 
pentru înveselirea spectatorilor. Bun g~nd a avut. M` 
întreb c~]i oare, dup` ie[irea din s`lile de cinema, or 
fi visat c` arunc` în st~nga [i-n dreapta cu pr`jituri 
rotunde, taman în capetele poli]ailor [i trec`torilor, [i 
a[a, la înt~mplare, unde s-ar fi nimerit. În copil`rie, 
pe vremea c~nd nu [tiam c` se n`scuse, tr`ise [i mu-
rise domnul Mack Sennett, dar apucasem s`-i v`d pe 
Chaplin, Stan, Bran [i pe mul]i al]i mu]i alerg~nd [i 
împiedic~ndu-se în televizorul alb-negru, pe muzici 
repezite scoase de pian, pe atunci, [i numai atunci, b`-
t`ile cu tarte de fri[c` c`p`tau semnifica]ii sacre.

În fa]a blocului p`rerile erau împ`r]ite. Existau 

din aceia slabi de înger care ar fi preferat ca la o adic` 
– în cazul improbabil c` s-ar fi st~rnit o asemenea 
b`taie la [coal` – s` stea nemi[ca]i cu gurile larg c`s-
cate, c~t s` le nimereasc` proiectilele savuroase pe 
limb`. Rebelii din n`scare alegeau calea r`zbun`rii! 
Întotdeauna se imaginau coco]a]i pe catedr`, arun-
c~nd tartele în cine trebuia, îns` în zone mai greu ac-
cesibile cu limba, cum ar fi urechile, ceafa, fundul.

Acum, la maturitate, nu-mi mai trec prin cap ast-
fel de absurde necuviin]e. Fiind bine educat`, nici 
m`car în vis nu-mi mai vine s` azv~rl cu tarte. Deloc. 
A[ pune pe altcineva. Un alerg`tor de performan]` 
care s` fie în stare s` se pun` la ad`post dup` arunca-
rea proiectilelor. Evident c` eu a[ sta cu aparatul pre-
g`tit, dup` un copac (sau coco]at` pe ramuri), imorta-
liz~nd pe vecie impactul, grimasele de uluire [i apoi 
furie, gesturile m~nioase îndreptate amenin]`tor spre 
curajosul meu asistent.

• M` întreb care a fost primul film (mut, f`r` îndo-
ial`) în care a ap`rut o coaj` de banan` c`zut` strate-
gic pe caldar~m.
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