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Hanif Kureishi, Buddha ddin ssuburbie. Traducere din limba englez\ [i note de Oana Avornicesei,
Editura Humanitas Fiction, colec]ia „Raftul Denisei”, 2007, 32 RON.

N
u sînt pu]ine pove[tile contemporane despre imigra]ie – nici în c\r]i, [i cu atît
mai pu]in în afara lor. Dar cînd naratorul este un adolescent bisexual, crescut în
suburbiile Londrei, la sfîr[itul anilor ’70, într-o familie mixt\, iar p\rin]ii s\i
divor]eaz\ pentru c\ tat\lui, imigrant indian, i se trezesc veleit\]i de lider
spiritual budist, lucrurile devin extrem de interesante. Te po]i întreba cum

reu[e[te autorul s\ ]in\ frîiele atîtor pove[ti – fiindc\, pe lîng\ povestea lui Karim, se deruleaz\
[i pove[tile rudelor indiene, ale celor britanice, a lui Charile Hero, fratele vitreg care devine
star punk, [i a Londrei bîntuite de furie împotriva imigran]ilor, de ascensiunea curentului punk
[i a stîngismelor alternative. Nu pot s\ r\spund, aici, decît c\ rezultatul este o nara]iune
curg\toare [i amuzant\, care nu se cramponeaz\ de lucrurile grave, dar nici nu le trece cu
vederea. (A.C.)

Acest num\r apare cu sprijinul 
Administra]iei FFondului CCultural NNa]ional

Michel de Castillo, Manejul sspaniol. Traducere din limba francez\ [i note de Marilena Andrei,
Editura Curtea veche, Colec]ia „Byblos”, 2006, 25 RON. 

T
rebuie s\ recunosc c\ aceasta este o carte pe care am cump\rat-o în primul rînd
datorit\ frumuse]ii copertei (designul copertei: Némethi András Barna, cu o
ilustra]ie medieval\ german\), în al doilea rînd datorit\ titlului spaniol, apoi
pentru cele cîteva cuvinte despre autor [i în al patrulea rînd pentru c\ m\
contrariaz\ înc\ ciud\]enia r\zboiului civil spaniol, iar cartea ofer\ un prilej

fic]ional de l\murire în acest sens. Ultimul motiv s-a dovedit cel mai întemeiat: cartea ofer\
într-adev\r o perspectiv\ interesant\, în mic, la nivelul unei comunit\]i modeste, asupra
realit\]ilor sociale ale Spaniei de dup\ r\zboi. Altfel, literar, povestea e destul de slab ]inut\ în
frîu, iar traducerea falseaz\ de multe ori (de pild\ niciodat\ apelativele spaniole „mujer”,
„hombre”, transpuse aici în francez\, nu vor suna la fel de firesc în române[te!). (L.M.)

Kiran Desai, Mo[tenitoarea tt\rîmului ppierdut. Traducere din limba englez\ [i note de Vali
Florescu, Editura Polirom, Colec]ia „Biblioteca Polirom”, 2007, 39,95 RON. 

D
e la traducerea impecabil\ la uimitoarea maturitate clasic\ a pove[tii (în 2006,
cînd a publicat acest roman, autoarea avea, totu[i, doar 35 de ani!), aceast\
carte e pur [i simplu o încîntare. În acela[i timp e un exemplu de cum se poate
scrie despre o ]ar\ (incredibile asem\n\rile dintre India actual\ [i România,
acela[i tip de s\r\cie trist\, cu deosebirea îns\ c\ România nu are nici m\car

dezavantajul/avantajul postcolonialismului), f\r\ scrî[nete [i f\r\ demonstrativism, dar [i f\r\
dulceg\rie. Ni[te personaje foarte vii, un cîine fantastic [i mun]ii Himalaya în fundal, India [i o
Anglie îndep\rtat\, dar cel mai important: o eseist\ bine camuflat\ în spatele prozatoarei,
ambele de-o inteligen]\ extrem\. (L.M.)

Ryu Murakami, Ecstasy. Traducere din limba japonez\ de Mihaela Butnariu. Editura Polirom,
Colec]ia „Biblioteca Polirom”,  2007, 23,95 RON.

O
lume întunecat\, dezabuzat\, în care viciul e norm\, sexul e condi]ionat de

uzul amfetaminei - toate ingredientele re]etei trangresive pe care Ryu
Murakami o cunoa[te prea bine. Poate tocmai aici se ridic\ [i obiec]ia major\
împotriva romanului: autorul nu poate risipi senza]ia de re]et\. Extazul livresc
se împotmole[te în seria nesfîr[it\ de perversiuni [i situa]ii care pierd

autenticitatea [i firescul în cadrul propus de nara]iune – prin exager\ri demonstrative sau prin
neadecvarea lexicului la situa]ii. Dar atunci cînd apare, o face înso]it de un mesaj care
pocne[te sec ca o apocalips\ în miniatur\. (A.B.)

Nicole Krauss, Istoria iiubirii. Traducere din limba englez\ [i note de Antoaneta Ralian,
Editura Humanitas Fiction, 2007, colec]ia „Raftul Denisei”, 29 RON.

N
icole nu e doar cea care st\ incredibil de aproape de Gionf\n (vorba
solistului de la Gogol Bordello în Everything iis iilluminated), fiindu-i so]ie. E
o scriitoare excep]ional\. Scris\ la nici 30 de ani, The hhistory oof llove este o
carte, nu m\ feresc s-o spun, perfect\. G\sim aici sentimente adunate din
]estele ostenite de b\tr`ni care se verific\ dac\ mai s`nt în via]\ cioc\nind în

calorifer, din mintea unui ]`nc evreu ce se crede Mesia, din inimi ce nu pot tr\i iubirea dec`t
o singur\ dat\. Mai e [i un manuscris care trece din genera]ie în genera]ie, mai e [i mult
haz melancolic, mai e [i un final bulversant. O carte care î[i ]ine cititorul în m`n\ [i nu
invers. (R.M.N.)    

John Fante, Drumul sspre LLos AAngeles. Traducere din limba englez\ de Irina Horea, Editura
Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul Denisei”, 2007, 19 RON.

P
ublicat\ postum, Drumul sspre LLos AAngeles este de fapt prima carte din seria
autobiografic\ a scriitorului american. Ascuns în pielea fic]ional\ a lui Arturo
Bandini, un demn descendent din ramura neagr\ a hamletienilor, de]in\tori ai
unor adev\ruri pe care lumea le ignor\, Fante declan[eaz\ o serie de aventuri din
care nu lipse[te ridicolul, grotescul, toata gama unei psihologii provocatoare,

supuse neîndoielnic geniului [i aflate într-un conflict continuu cu lumea. Hipnoza
func]ioneaz\, chiar dac\ cititorul nu de pu]ine ori tresare în fa]a spectacolului crud. (A.B.)
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L a conacul de la Tescani, în sufragerie (acum sala de mese a pensiunii de
dou\ panselu]e care func]ioneaz\ acolo), se afl\ un tablou imens, de
mai bine de doi metri în\l]ime. Este a[ezat în centrul peretelui de la
R\s\rit, ca un fel de icoan\ supradimensionat\, [i o înf\]i[eaz\ pe Maria

Cantacuzino, celebra Maruca, so]ia lui Enescu.
Femeia din tablou nu e nici pe departe o frumuse]e, ba chiar ai putea spune

c\ e destul de urî]ic\. O privire placid\, a]intit\ undeva, în dep\rt\ri (cum d\
bine cînd stai la poz\), o fa]\ comun\, o gu[\ care st\ s\ se profileze [i ni[te buze
sub]iri, aproape inexistente (buzele care în popor sînt asociate cu „femeile rele”).
O vedem în picioare, cu intrarea în conac profilat\ pe fundal. E îmbr\cat\ cu o rochie
grena care nu las\ s\ i se vad\ nici gîtul, nici pantofii, iar gestul ei prin care î[i ]ine
pu]in rochia ridicat\ – chipurile s\ poat\ p\[i – se vrea plin de delicate]e, dar nu e
decît nefiresc [i ridicol.

Oricum, nu î]i po]i imagina o asemenea persoan\ protagonist\ în scene hot. În
realitate îns\, Maruca a avut o via]\ foarte agitat\ din punct de vedere amoros – [i de
cele mai multe ori cu parteneri celebri. A fost c\s\torit\ mai întîi cu Mihai G. Cantacuzino,
fiul lui George Gr. Cantacuzino (Nababul), cît era c\s\torit\ a început o rela]ie tumultoas\
cu Enescu, apoi a divor]at [i a r\mas cu muzicianul, dar s-a sim]it atras\ [i de filozofie,
adic\ de persoana  dandy-ului Nae Ionescu, cu care l-a în[elat pe Enescu în reprize p\tima[e.
În fine, cînd s-a desp\r]it de dom’ Nae, focoasa Maruca [i-a zvîrlit vitrion englezesc pe obraz
sau a încercat s\ se sinucid\ dîndu-[i foc. Apoi a luat-o razna de-a binelea [i a fost
internat\ în a[ez\minte pentru boli nervoase din str\in\tate. În toat\ vremea aceasta, George
Enescu a fost al\turi de ea [i a îngrijit-o cu devotament. Maruca avea îns\ s\-i supravie]uiasc\.

Mai mult, se pare c\ a supravie]uit [i propriei sale mor]i. Povestea romantic\ a acestei femei
nu se sfîr[e[te aici: se spune c\ stafia Maruc\i înc\ mai bîntuie în conacul de la Tescani [i, de
dincolo de mormînt, so]ia lui Cantacuzino, Enescu [i amanta multor altor domni continu\ s\-[i
alimenteze pasiunea ei neostoit\ pentru b\rba]i.

Acum vreo nou\ ani, am vizitat pentru prima dat\ Tescaniul [i am dormit o noapte în conac.
Maruca era pe buzele tuturor, dar nu aveam s\ aflu de povestea cu bîntuitul decît a doua zi de diminea]\,
cînd am v\zut fa]a ab\tut\ a unuia din prietenii cu care venisem. Desigur, în noaptea precedent\ îl
vizitase Maruca. Nu intru în detaliile acestei întîlniri nocturne (p\tima[\, dup\ cum sînt cele care au purtat
[i poart\ marca acestei ve[nice îndr\gostite), pentru c\ prietenul meu a povestit toat\ t\r\[enia într-o
excelent\ proz\. Iar, acolo unde începe literatura, misiunea mea se sfîr[e[te.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 39 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, AAddeevv\\rruull lliitteerraarr
[[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent este redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc. A debutat în 1995 în
volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei de publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A
mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).

E o toamn\ bogat\, literar vorbind, chiar dac\ anul trecut, la tîrgul de carte
Gaudeamus la care se lansa [i primul num\r al revistei Noua lliteratur\,
erau mult mai multe apari]iile de c\r]i ale tinerilor scriitori. Într-un fel,
acum se culeg roadele [i de aceea zgomotul este mai mare. Cei mai mul]i

dintre scriitorii momentului au fost sau sînt pleca]i la tîrguri de carte în str\in\tate,
sînt invita]i la lecturi publice, sînt chiar tradu[i sau în curs de traducere. Critici tineri,

cel pu]in biologic vorbind, care cu vreo doi-trei ani în urm\ erau mai mult decît sceptici
în ceea ce prive[te valul de tineri scriitori români, se înghesuie azi s\ ridice osanale

remunerate editurilor la mod\. {i le merge, a[a cum merge orice în ogr\zile mici. 
{i pentru c\ tot mi se repro[eaz\ c\ sînt mereu în contra curentului, am s\ fiu [i acum.

Am crezut în boom-ul literaturii actuale cînd credeau foarte pu]ini. Acum, cînd toat\ lumea
e entuziasmat\, am s\-mi asum rolul ingrat de a spune cîteva lucruri nu tocmai
optimiste. Pentru c\ tam-tam-ul de acum e rodul apari]iilor din anii anteriori. Prezentul nu
arat\ prea roz. 

De cele mai multe ori, în România, entuziasmul heirupist al proiectelor nu e urmat [i
de o continuare consecvent\ [i serioas\ a acestora. Deja mi se pare c\ se public\ cam la
gr\mad\ [i cam f\r\ direc]ie. Din ultimele apari]ii române[ti nu mi-a atras aten]ia aproape
nimic. PR-ul pentru acelea[i c\r]i române[ti e destul de absent. Ba chiar cele cîteva colec]ii
consacrate în domeniu au început s\ fie un fel de sac f\r\ fund, în care se amestec\ nediferen]iat
titluri [i autori dintre cei mai incompatibili. S-au ridicat cîteva nume de scriitori tineri care
au început s\ fie, conform vechiului obicei românesc, t\mîiate pe la toate sindrofiile, în
timp ce un num\r destul de mare de scriitori cel pu]in interesan]i sînt neglija]i, pentru c\
nu le vin repede în minte celor cîtorva consilieri de edituri, institute, reviste sau premii.
Exact ca pe ecranele televizoarele, [i în sistemul literar tîn\r încep s\ fie m\cinate la
nesfîr[it cîteva nume, doar pentru c\ au fost recomandate de cî]iva [i plimbate pe la diverse
adun\ri. Nu neap\rat pentru c\ sînt buni [i citi]i, ci pentru c\ s-a auzit de ei, pentru c\ se
vorbe[te de ei etc. Cei „zece pentru România” din programul de televiziune deja celebru sînt,
unii dintre ei, ni[te troglodi]i care au [tiut s\ se men]in\ prin matrapazlîcuri în centrul aten]iei.
Ne pa[te acela[i pericol [i în literatur\. Nic\ieri ca în România minciuna nu merge mai mult
la ap\. 

Sun\ prea sumbru, exagerez? Sper. Sînt prima care m\ bucur de cîte ori v\d în
cataloage sau printre invita]ii în str\in\tate scriitori de calitate. Dar detectez în aer o
adiere de autosuficien]\ [i arogan]\. {i asta nu se iart\. Observa]i, v\ rog, numai abunden]a
de reedit\ri, cartonate, lucioase... Atît de tineri [i atît de reedita]i...

Cred c\ viitorul în acest moment este al unor noi colec]ii de literatur\ român\ nou\,
f\cute pe principii mult mai limpezi [i cu ni[te criterii clare, urmate de programe de
promovare coerente [i ingenioase. S\ nu ne îmbete cîteva traduceri mai degrab\ conjuncturale
[i nici s\ nu ne intimideze cîteva nume devenite aproape mondene. Literatura actual\ e
înc\ departe de a se fi impus cu adev\rat [i mai mult ca niciodat\ are nevoie de o filosofie
editorial\ cu adev\rat de anvergur\.

literatura actual` are nevoie 
de o filosofie editorial` 

cu adev`rat de anvergur`
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Nu ssînt ggenul dde aartist 
care ss\ mmoar\ dde ffoame

Gruia DDragomir: ÎÎn ttimp cce nne ddocumentam ppentru îîntîlnirea
asta, aam aaflat cc\ aai llucrat (([i îînc\ mmai llucrezi) îîn ppublicitate..
Cum aai ff\cut ttrecerea dde lla ppublicitate lla lliteratur\ [[i tteatru?

Maria MManolescu: În liceu voiam s\ fac regie de teatru; tat\l
meu fiind regizor de teatru, treaba asta se ia, teatrul e ca
un microb. Am vrut s\ fac regie de teatru, dar tata a zis:
„nu, trebuie s\ faci întîi o meserie ca s\ fiu eu lini[tit c\ o
s\ po]i s\-]i cî[tigi pîinea”. {i am dat la Comunicare [i Rela]ii
Publice, dup\ care am intrat [i la Regie de teatru, am f\cut
doi ani de Regie [i eram cam varz\, în sensul c\ sînt complet
netalentat\ social, iar un regizor, pe lîng\ talent, cultur\,
dragoste de teatru [i alte lucruri, trebuie s\ aib\ coaie, s\
îi conving\ pe actori, s\ îi duc\ cu el în cauza lui... M-am
angajat în publicitate pentru c\ era o chestie creativ\, [tiam
cît de cît ni[te date ale meseriei de la facultate [i m-am
bucurat c\ mi-am g\sit un  job, ca oricine, am lucrat doi
ani acolo [i cred c\ mi-a prins foarte bine. Pentru c\ oamenii
erau foarte mi[to [i am înv\]at ni[te strategii creative, ca
s\ zic a[a, pe care le folosesc [i acuma. 

Ana CChiri]oiu: AAtunci, îîn cce zzon\ tte pplasezi? EE[ti uun  copywriter
care mmai [[i sscrie, ssau uun ddramaturg ccare llucreaz\ [[i-nn
publicitate, ssau uun sscriitor ccare mmai fface [[i aalte llucruri?

M.M.: Publicitatea e o meserie care-mi asigur\ un venit
constant, de care am nevoie [i care-mi permite s\ nu scriu
porc\rii ca s\-mi cî[tig existen]a. Vreau s\ tr\iesc decent,
s\ pot s\-mi pl\tesc între]inerea; nu sînt genul de artist
care s\ moar\ de foame. Cînd scriu, vreau s-o fac cu bucurie,
pentru c\ e ceva ce am ales s\ fac [i vreau s\ fac în continuare,
chiar dac\ n-o s\ cî[tig bani din scris [i nu e nimeni vinovat
pentru asta. Publicitate fac pentru c\ asta am înv\]at la
[coal\ [i pentru c\ mi-e la-ndemîn\, fiind o meserie creativ\.

A..C..: }}i-aar ppl\cea ss\ ttr\ie[ti ddoar ddin sscris? SS\ nnu ffaci
nimic îîn rrest?

G..D..: SSau ss\ sscrii, ppe llîng\ ppiese dde tteatru [[i cc\r]i, ddoar
articole?

M.M.: Eu sînt foarte la[\; n-a[ fi în stare s\ scriu articole
de opinie sau critic\; pe de alt\ parte, sînt foarte lene[\,
a[a c\ îmi place s\ scriu în ritmul meu [i cînd îmi vine
mie. Mi-ar pl\cea s\ tr\iesc doar scriind, dar deocamdat\
mi-ar fi fric\ s\ fac alegerea asta. Înc\ nu sînt suficient de
sigur\ pe mine ca scriitor încît s\ fac efortul \sta constant.
Deocamdat\ înc\ m\ simt confortabil avînd un  back-up.

A..C..: TTe-aa aajutat lla sscris eexxperien]a ddin ppublicitate? 

M.M.: Cred c\ m-a ajutat foarte mult. În primul rînd, îmi
aduc aminte cînd am plecat, cînd am zis c\ îmi dau demisia
[i am zis c\ vreau s\ m\ apuc de literatur\ – dar eu nu
scrisesem nimic, nu publicasem nimic – [eful meu mi-a zis:
„e[ti sigur\ c\ vrei s\ faci asta, c\ totu[i... ?”, [i-am zis:
„nu [tiu, o s\ încerc”, [i el mi-a zis: „dar s\ [tii c\, dac\
vrei s\ ai succes [i s\ te citeasc\ lumea, trebuie s\ fii pe o
ni[\ de pia]\” – încerca s\-mi explice în termeni publicitari
–, „adic\ s\ ai un  target ”. Eu chiar m-am gîndit la chestia
asta dup\ ce am plecat [i cred c\ m-a sf\tuit bine, poate
era mai degrab\ o aten]ionare, dar m\ gîndesc la asta cînd
scriu, m\ gîndesc la public, la cine cite[te, la cine vede
spectacolul [i m\ gîndesc ce emo]ie vreau s\ transmit. 

A..C..: {{i vvoiai ss\ sscrii [[i lliteratur\ ddinainte? CCu tteatrul aam
în]eles cc\ eera oo cchestie mmai vveche......

M.M.: Nu m-am gîndit la asta. Dup\ ce mi-am dat demi-
sia, am fost într-o crunt\ disperare pentru c\ nu aveam nici
un ban. Bine, a fost alegerea mea [i am [i fost norocoas\
pentru c\ prietenul meu mi-a zis c\ dac\ vreau s\ fac asta,
el munce[te, el oricum lucra, [i m\ ]ine un an de zile, dar
dac\ într-un an de zile nu reu[eam s\ scriu nimic trebuia
s\ îmi iau dou\  job-uri. {i am pus pariul \sta. {i am
r\mas acas\, era frig, era nasol, eu nu mai aveam colegi,
serviciu, bani, [i a[a m-am apucat s\ scriu Halterofilul
din VVitan, pe care l-am scris dintr-o disperare. De aia m-am
chinuit foarte tare s\ aib\ umor, pentru c\ eu nu eram
într-o perioad\ foarte vesel\. 

A..C..: ÎÎn aafar\ dde mmers lla tteatru, ppe uunde iie[i, uunde pputem
s\ tte vvedem? 

M.M.: Nu prea ies. Ies mai mult acas\ la prieteni, m\ duc
la teatru, la concerte mai pu]in, în cluburi nu prea merg,
fiindc\ îmi plac locurile lini[tite, unde se aude ce vorbesc
oamenii. Mai mergeam în Blues Cafè, în pasajul Villacrosse,
[i la un bistro unguresc, tot acolo. Cînd am venit în Bucure[ti,
la 19 ani, mergeam foarte des „la scriitori” [i m\ uitam la
oamenii care beau acolo [i m\ gîndeam, ei sînt scriitorii!
Acum mi se pare foarte trist s\ merg acolo. Merg foarte
des în Papion, barul ATF-ului, care îmi place foarte mult,
fiindc\ are o lume foarte special\. Diminea]a [i în timpul
zilei sînt studen]ii de la teatru [i film, cu problemele lor,
iar seara vin oamenii din cartier, care beau, vorbesc politic\.

A..C..: {{i ttu cciule[ti uurechile?

M.M.: Da, normal. Mai e [i un bar de motocicli[ti tot pe
acolo, unde iar\[i îmi place. Am mers într-o sear\ [i numai
asta am f\cut, am tras cu urechea. Mai ales pentru c\ toat\
lumea îi ur\[te pe motocicli[ti, c\ fac zgomot, c\ merg
cu vitez\, iar eu, tocmai pentru asta, am început s\-i
simpatizez... Era o ga[c\ de oameni pe la 20 de ani, [i
unul povestea despre cum au fost ei la munte, [i zice: „atunci
cînd am fost noi la munte era atunci cînd l-au ales pe
noul mitropolit”... {i altul zice: „b\, ce prost e[ti, era cînd
a murit \la vechiu’!”. Mi s-a p\rut foarte tare reperul. Dup\
care au început s\-[i [i dea cu p\rerea despre BOR [i
eram foarte de acord cu ce spuneau.

În tteatru ccred cc\ nniciodat\ nnu ee pprea mmult
s\ sse sscrie ddespre ttineri, ddespre vvia]a llor,
despre pproblemele llor, ppentru cc\ nnumai
a[a ppo]i ss\-ii ffaci ss\ vvin\ lla ppiese

G..D..: {{i dde uunde iinteresul tt\u –– ccel ppu]in aa[a nni ss-aa pp\rut
nou\ –– îîn ppiese, ppentru ppersonaje ddin zzona aadolescen]ilor
cam  fucked uup, ccu pprobleme?  

M.M.: Cred c\ n-am dep\[it vîrsta la care s\ îmi permit s\
scriu despre ni[te probleme mature, care nu-mi sînt foarte
accesibile. Adic\, nu vreau s\ zic c\ scriu despre mine,
dar scriu despre ga[ca mea de prieteni, despre lucruri care
înc\-mi sînt accesibile la vîrsta asta. {i, doi la mîn\, mi se
pare important s\ se scrie despre asta, mai ales în teatru.
În literatur\ s-a mai scris, dar în teatru cred c\ niciodat\
nu e prea mult s\ se scrie despre tineri, despre via]a lor,
despre problemele lor, pentru c\ numai a[a po]i s\-i faci
s\ vin\ la teatru.

A..C..: DDar nnu ccred cc\ ccei ccare vveneau lla tteatru eerau ddin
categoria ppersonajelor..

M.M.: Acuma, personajele astea din piese nu sînt ca
personajele din Halterofilul. {i ce-i une[te cumva pe to]i,
[i pe cei din Sado-MMaso BBlues BBar, [i pe cei din With aa LLittle
Help ffrom MMy FFriends, e c\ au o doz\ mare de cinism, dar
[i o doz\ m\ricic\ de candoare, care fluctueaz\ la toate
personajele astea în func]ie de situa]ie, în func]ie de
cum se descoper\ pe ei, pe ceilal]i [i cred c\ treaba asta se
reg\se[te în genera]ia de tineri de acum. 

G..D..: DDeci, ppiesa dde tteatru aa ffost mmai bbine pprimit\ ddecît
romanul? 

M.M.: Mi-e greu s\ judec asta, pentru c\  feedback-ul la
teatru este [i mult mai direct. Într-o sal\ de teatru vezi cine
zîmbe[te, în primul rînd vezi cî]i oameni vin, îi vezi c\ rîd,
c\ se emo]ioneaz\, c\ se bucur\, îi vezi la sfîr[it c\ aplaud\,
dar asta e mai pu]in relevant în România pentru c\ publicul
român e, din p\cate, foarte obedient [i la sfîr[it aplaud\
oricum. Pe pu[ti nu-i min]i atît de u[or [i nici ei nu prea
te mint, adic\ ei dac\ se plictisesc î[i bag\ picioarele [i
pleac\. Feedback-ul a fost relevant [i m-a bucurat. La roman
mi-e foarte greu s\ spun.

G..D..: DDar ccriticile lla rroman ccum lle-aai pprimit?     

M.M.: Criticile pe care le-am citit mi-au dat impresia c\
oamenii sînt pruden]i. Ca [i criticii de teatru, de altfel.
Mai ales c\ nu e un roman genial, e un roman care are ni[te
minusuri vizibile [i ce am citit eu era prudent la modul
normal. Nu m\ a[teptam s\ fie altceva.

A..C..: ÎÎn rroman ddescrii oo llume ccaricatural\; uumorul ee uun
mecanism dde ddefulare ssau ee uun uumor ccare rridiculizeaz\?

M.M.: Cred c\ în romanul \sta a fost foarte mult umor de
defulare. Pe de alt\ parte, încercam, fiind prima mea scriitur\,
s\-mi g\sesc vocea, lucru pe care îl încerc în continuare.

Încerc s\ v\d unde mi-e mai bine, unde m\ potrivesc mai
bine. 

A..C..: {{i ccum tte-aai aapucat eefectiv dde sscris? AAi mmers ppe sstrad\,
printre ooameni, aai oobservat llucruri, aai aascultat, ]]i-aai iimaginat
o ppoveste?

M.M.: Nu. M-am a[ezat la mas\, n-am ie[it o lun\ sau dou\
din cas\ [i l-am scris. M-am bucurat foarte tare cînd am
aflat c\ o s\ îl publice. Acum m-a[ mai gîndi o dat\. Pentru
c\ eu nu am rescris deloc la el, asta a fost o prostie; am oftat
de u[urare cînd l-am terminat [i l-am l\sat a[a [i m-am
bucurat foarte mult pentru c\ am primit confirmarea. Acum
n-a[ mai face a[a ceva. Acum îmi permit s\ am mai mult\
tihn\ [i s\ m\ uit de dou\ ori înainte s\ dau drumul unui
text. {i trebuie s\ îl scriu pe al doilea. Nu a[a se zice? 

G..D..: CChiar aa[a, llucrezi lla uun nnou rroman?

M.M.: Da, m-am apucat acum de al doilea roman, pentru
c\ între timp am scris trei piese de teatru [i sim]eam nevoia
s\ m\ întorc, s\ m\ odihnesc [i s\ v\d cum îmi iese
acum.

G..D..: {{i ddespre cce ee? PPo]i ss\ nne ddai nni[te ddetalii ssau vvrei ss\
le pp\strezi ppentru ccînd ee ggata?

M.M.: Le p\strez pentru c\ am vorbit foarte mult despre
el prietenilor, despre ideea ini]ial\ a romanului [i, de obicei,
nu vorbesc. Am ideea asta de patru ani, de patru ani vreau
s\ îl scriu. {i am fost atît de entuziasmat\ încît de-a lungul
timpului am tot zis [i la un moment dat mi-a pierit complet
entuziasmul. Nu îmi mai venea s\ scriu nimic [i mi-au trebuit
patru ani de zile ca s\ m\ reapuc. Nu [tiam atunci dac\
s\ fie roman, anul \sta am tot ezitat dac\ s\ nu fie pies\
de teatru. Acum am reu[it s\ scriu prima pagin\. Dar pot
s\ v\ spun c\ o s\ fie o frumoas\ poveste de dragoste. 

M-aar iinteresa oo ccritic\ mmai dde aadîncime,
nu uuna ccare ss\-mmi ]]in\ mmoral\

G..D..: AA ffost ggrea ttrecerea dde lla rroman lla tteatru? PPentru
c\ zziceai mmai ddevreme cc\ vvrei ss\ tte îîntorci dde lla tteatru lla
roman..

M.M.: Mie mi-e mai lesne s\ scriu teatru, pentru c\
aveam dinainte ni[te repere care ]in mai mult de tehnica
scriiturii de teatru. Dar acuma simt nevoia de o pauz\. Eu
proz\ scriu foarte amatorice[te. N-am f\cut Litere, am [i
un complex pe chestia asta, nu [tiu mecanismele. În teatru,
pe de alt\ parte, îmi sînt mult mai familiare tehnicile
dramatice [i [tiu mai bine cum func]ioneaz\, adic\ partea
de me[te[ug îmi e mult mai la îndemîn\. Într-adev\r,
restric]iile sînt mult mai mari la teatru.

A..C..: AAi [[i ssenza]ia cc\ fformula aasta ddramaturgic\ aare mmai
mult\ ttrecere ddecît rromanul ssau pproza?

M.M.: Cred c\ are un anumit impact [i senza]ia mea e c\ în
România acum oamenii nu prea citesc, c\ oamenii „neaviza]i”
sau tinerii nu citesc de pl\cere. Sînt foarte pu]ini care fac
asta  for fun. De teatru se aude mai u[or, ]i-e mai lesne s\
mergi cu prietenii într-o sal\ la teatru, s\ stai dou\ ore, o
or\ jumate, decît s\ cite[ti o carte. Mai are [i latura asta de
socializare [i  e mi[to c\ discut\ dup\, e mult mai
probabil ca, dac\ merg împreun\ la teatru, s\ discute dup\
despre ce au v\zut. {i cei din dramAcum, [i al]ii, mai nou,
fac lecturi publice [i dup\ lecturile astea au loc discu]ii [i
e mi[to s\ vezi c\ oamenii încep s\-[i pun\ probleme [i
c\ le place s\ se implice.

G..D..: AApropo dde dramAcum, tte-aa aajutat iintrarea îîn pproiect?
Cum aarat\ ddramaturgia ppe ccare oo sscrie [[i ssus]ine dramAcum?

M.M.: Eu mi-am dorit foarte mult s\ ajung s\-i cunosc [i
s\ colaborez cu ei pentru c\, dup\ ce mi-am dat demisia
din publicitate, am intrat la Masterul de „Scriere dramatic\”
de la UNATC, care e condus de domnii profesori Valeriu
Moisescu [i Nicolae Mandea, ambii fiind regizori de teatru,
pred\ [i doamna C\t\lina Buzoianu, cred c\ e foarte
bine c\ me[te[ugul \sta e „predat” de regizori de teatru,
pentru c\ scriitor, cum ziceai [i tu, poate s\ fie oricine, sau
oricine î[i imagineaz\ c\ poate s\ scrie. Un regizor te poate
îndruma mult mai u[or în meseria asta, pentru c\ [tie exact
cum va func]iona textul \la, ce fel de întreb\ri pun actorii,
cînd o replic\ nu intr\ în gura actorului [.a.m.d. Anul trecut,
cei din dramAcum lansaser\ edi]ia a treia a concursului
[i am scris o pies\ pentru concurs. Scrisesem deja prima
pies\, dar dup\ experien]a cu romanul, am ]inut-o la sertar.
Cînd am aflat de concurs, am scris-o pe a doua, With aa LLittle
Help ffrom MMy FFriends, [i am trimis-o. Am fost foarte fericit\
cînd am auzit c\ au selectat-o. Dincolo de faptul c\ s`nt
regizori [i buni îndrum\tori, cei din dramAcum mai [i iubesc
teatrul t`n\r. Caut\ teme proaspete, de „aici [i acum”, fac
un teatru foarte viu [i f\r\ fi]e – deci m-a atras [i „paradigma”
colabor\rii regizor-dramaturg, dar [i atitudinea [i gusturile
lor. P`n\ la urm\ e vorba de... afinit\]i elective.
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MM
aria Manolescu este un scriitor cu trei
mîini: una pentru job-ul de
copywriter, una pentru teatru [i una
pentru proz\. Poate c\ a]i v\zut o

pies\ de teatru sau o reclam\ semnat\ Maria
Manolescu [i nici nu [tia]i. Noi am v\zut ce a
scris fiecare mîn\ în parte [i ne-a pl\cut, dar 
ne-am trezit cu alte curiozit\]i. Pentru a
transforma semnele de întrebare în puncte, am
stat de vorb\ cu Maria, la un pahar de vin, în
micul ei apartament, deasupra zonei Iancului-
Muncii. Despre cum se împac\ cele trei mîini,
dar [i despre altele, cu întreb\ri [i r\spunsuri,
ridic\m cortina, v\ prezent\m personajele [i v\
l\s\m s\ afla]i. (G.D.)

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro



A..C..: AAi aamintit, mmai ddevreme, ddespre rrela]ia ddramaturg-
regizor.. CCum aa ffost ss\ llucrezi ccu GGianina CC\rbunariu [[i ccu
Radu AApostol?

M.M.: Extraordinar, pentru c\ imediat dup\ lecturile publice
se presupunea c\ vom lucra cu un regizor [i c\ vom lucra
pe text [i îl vom îmbun\t\]i. Eu scrisesem With aa LLittle HHelp
pe care-l regizase în lectur\ Alex Berceanu [i acum, pentru
Sado-MMaso, urma s\ lucrez cu Gianina. M-am gîndit s\ profit
de ocazie [i s\ scriu ceva de la 0 – s\-i spun Gianinei vaga
idee pe care o aveam [i s\ m\ verific cu ea în absolut
toate fazele textului [i asta s-a [i întîmplat. La început aveam
o idee foarte neclar\, aveam tema piesei, [tiam c\ vreau
s\ scriu o pies\ despre rela]ia dintre angajator [i angajat,
pentru c\ asta m\ rodea pe mine atunci. {i peste tema asta
s-au suprapus alte chestii, a venit treaba asta cu sado-maso,
care cumva ]ine tot de autoritate [i de fiecare dat\ cînd
aveam o idee m\ întîlneam cu Gianina. A fost foarte bine
c\ am discutat mereu cu ea, iar ea avea grij\ s\-mi pun\
întreb\ri, nu s\-mi dea solu]ii, dar s\-mi pun\ întreb\ri
foarte regizorale care s\ m\ ajute pe mine s\ g\sesc solu]iile.
Asta pîn\ am scris primul draft care, ca orice prim draft,
era foarte varz\ – îmi lipsea exact eficien]a dramaturgic\.
Ea a revenit cu întreb\rile [i a fost foarte blînd\ cu mine
[i r\bd\toare. Ce a fost bine la draft-ul \sta a fost c\ deja
începuse s\ se contureze povestea, plus personajul Ma[a
- care nu exist\ în pies\, dar care este foarte important. {i
am rescris al doilea draft, unde îmi venise deja ideea cu
flashback-urile, care sînt, toate, pe tema autorit\]ii. {i
Gianina m-a încurajat s\ duc mai departe treaba asta, s-o
dezvolt c`t mai mult în spiritul temei [i teatralit\]ii. La teatru,
cel mai mare pericol este s\ începi s\ poveste[ti, pentru c\
nu se întîmpl\ nimic. {i atunci, f\cîndu-i pe ei s\ joace
povestirile astea, deja totul devenea mult mai teatral [i
ce era bine era c\ atunci cînd se jucau, se jucau [i pe conflictul
dintre ei, î[i p\strau cumva [i identitatea lor, [i rela]ia lor.
Toate  flashback-urile astea duceau mai departe povestea
din prezent, aduceau informa]ii care schimbau un pic
raporturile dintre ei [i identitatea lor. Între timp, Radu
Apostol s-a hot\r`t s\ monteze With aa LLittle HHelp ffrom
My FFriends. De lucrat, am lucrat cam dup\ acelea[i principii.
Cantitativ am muncit mult mai pu]in la rescrierea acestei
piese, dar am lucrat foarte mult în adîncime, la motiva]iile
personajelor, lucrurile au devenit mult mai clare. Apropo
de ce spunea]i cu tinerii „fucked up”... eu chiar iubesc
personajele astea [i ]in cu ele [i Radu m-a ajutat s\ le salvez
de cli[eu, s\ le dau via]\ [i ad`ncime. Cred c\ asta se vede
[i în spectacol [i m-am bucurat foarte mult s\ m\ simt
implicat\ în ambele spectacole. Adic\ în tot procesul
\sta cred c\ piesele s`nt [i ale lor [i spectacolele s`nt [i ale
mele (în sensul afectiv) [i \sta e cel mai frumos lucru...
Mai ales c\ bucuria asta se transmite, se simte în spectacol
– dac\ un lucru e f\cut cu drag sau nu...

A..C..: TTe-aar aajuta [[i lla sscrisul dde ffic]iune cchestia aasta, ss\ îîi
zicem, writing iin pprogress? SS\ ddiscu]i ccu ccineva, ddup\ ccare
s\ vvii aacas\ [[i ss\ sscrii?  

M.M.: În literatur\ nu se prea face chestia asta [i nici nu
prea am cu cine s\ o fac. Cred c\ m-ar ajuta, categoric,
oricînd e de folos un feedback. Ce e foarte mi[to la teatru
e c\ regizorii, de[i au alt\ meserie, folosesc rigorile dramatur-
giei [i nu au nici un orgoliu fa]\ de text, dar au interesul
[i bucuria ca textul \la s\ ias\ bine. E [i textul lor. {i e o
completare foarte benefic\. Un alt scriitor, dac\ mi-ar da
un feedback, din prietenie sau din altceva, nu s-ar
implica 100%, adic\ e foarte greu s\ te implici 100% în
munca altui om cu care tu nu ai nici o treab\. Eu a[
aprecia un astfel de feedback [i dup\ publicare. Citesc
foarte pu]in\ critic\. Am c\utat ce s-a scris despre ro-
man, despre piese, dar am impresia c\ la noi, dup\ ce ai
scris ceva, nu ]i se mai acord\ nici o [ans\. E[ti deja etichetat
[i exist\ toate cli[eele astea cum ar fi mizerabilismul etc.

A..C..: DDa, eexxist\ ppreocuparea aasta ccu eetichetele.. UUneori uun
critic eeste mmul]umit ddac\ rreu[e[te ss\-ll bbage ppe uun sscriitor
într-oo ccutie, îîi llipe[te eeticheta [[i ggata, ddoarme llini[tit.. 

M.M.: Ce m\ deranjeaz\ foarte mult e c\ în teatru exist\
foarte mul]i critici care scriu în general despre teatrul tîn\r
românesc [i se sup\r\ c\ scrii despre anumite teme. E o
chestie de  feeling, normal c\ unii dintre noi prefer\ ni[te
teme: depinde de vîrst\, depinde de temperament. Eu sînt
un artist :), o persoan\ în carne [i oase, piesa mea nu e ca
piesa cealalt\, chiar dac\ ambele vorbesc despre acela[i
lucru. M-ar interesa o critic\ mai de adîncime, nu una
care s\-mi ]in\ moral\. 

Teatrul ppoate [[i ttrebuie ss\ aaib\ oo aatitudine
tran[ant\

A..C..: {{i aa ttreia ccolaborare? CCum aai aajuns lla RRoyal CCourt?
Ce aai ff\cut aacolo? CCe aai îînv\]at? 

M.M.: Cei de la Royal Court f\cuser\ o colaborare cu British
Council [i cu Festivalul Na]ional de Teatru. Anul trecut,
pe vremea asta, f\cuser\ un workshop de o s\pt\mîn\ aici,
la Bucure[ti, în care noi am scris ni[te piese. |sta a fost
primul meu contact cu Royal Court. Pe de alt\ parte, România
are o tradi]ie îndelungat\ cu ei. Prima care a fost acolo a
fost Andreea V\lean, apoi Gianina C\rbunariu, Peca {tefan,

Vera Ion... M-am sim]it foare bine cînd am ajuns acolo,
pentru c\ România avea o imagine foarte mi[to în ce prive[te
tinerii dramaturgi. {i am avut noroc – în primul r`nd c\
Gianina [i Andreea m-au încurajat s\ aplic, apoi c\ am fost
100% ajutat\ de Institutului Cultural Român din Londra.

A..C..: CCît aai sstat aacolo? 

M.M.: Am stat o lun\ împreun\ cu al]i 10 dramaturgi foarte
diferi]i, [i ca oameni, [i ca na]ionalit\]i, eram din România,
apoi erau din Cehoslovacia, Elve]ia, Spania, India, Liban,
Singapore, Canada, Spania, Nigeria, Siria, iar Siria cu Libanul
nu sînt în cele mai bune rela]ii, de exemplu. Era foarte mi[to
s\ vezi ni[te oameni tineri care nu vor s\ fac\ decît
teatru. {i ca vîrst\, eram de la 25 de ani pîn\ la 37, cu diverse
experien]e de via]\, de scris. A fost un fel de lume ideal\
a scriitorului. Britanicii au un mare respect pentru scriitor
[i pentru cuvîntul scris. {i cei de la Royal Court s-au str\duit
s\ fie totul perfect. Cred c\ nu e u[or s\ gestionezi 11 oameni,
care sînt [i arti[ti, au diverse  background-uri culturale, sînt
pentru prima dat\ în Londra sau în str\in\tate, nu vorbesc
atît de bine [.a.m.d. Am avut workshop-uri ]inute de
mari dramaturgi de la ei, mai mult sau mai pu]in aplicative.
De exemplu, Harold Pinter ne-a vorbit, ne-a ]inut un  speech
extraordinar. Era foarte interesat de politica mondial\ [i
era foarte curios s\ afle care e situa]ia în ]ara din care venim.
Era foarte sup\rat, ca noi to]i de altfel. Ne-a f\cut un fel
de injec]ie de implicare prin teatru. Da, teatrul poate [i
trebuie s\ aib\ o atitudine tran[ant\, s\ nu fim nep\s\tori
la ce se întîmpl\. 

G..D..: {{i aatunci ppiesa ppe ccare aai sscris-oo aacolo rreflect\ aasta
în vvreun ffel?

M.M.: Piesa am început s\ o scriu în România. Cînd ne-au
anun]at c\ am fost selec]iona]i, ne-au spus c\ avem o lun\
pentru un prim  draft al piesei [i a fost destul de stresant,
pentru c\ o lun\ e pu]in. {i am scris-o înainte s\ plec, înainte
s\ primesc injec]ia de la Harold Pinter. Între timp
auzisem o [tire. Eu m\ inspir din presa de scandal, din
tabloide, recunosc [i nu îmi e ru[ine. N-am televizor, dar
în fiecare diminea]\ citesc Libertatea [i Cotidianul. {i m\
uit [i pe site-ul Pro TTv. Nu mi-e ru[ine s\ zic treaba asta,
pentru c\ îmi plac pove[tile tari [i interesante [i suculente,
pove[tile în general, [i m\ gîndesc ca povestea pe care o
scriu s\ aib\ un impact. {i cred c\ dac\ iei un subiect
dintr-un tabloid nu e o chestie ru[inoas\ atîta timp cît
subiectul \la are o relevan]\ pentru categoria social\ pe
care o reprezint\ [i atîta timp cît îl tratezi într-un mod care
s\ justifice alegerea subiectului. În plus au f\cut-o [i Cehov,
[i Caragiale. Drept pentru care am aflat de povestea cu
„copilul Iisus” – a[a a [i fost [i mediatizat\ – despre care
am scris în piesa de la Royal Court. 

A..C..: {{i, aal\turi dde rrespectul ppentru ccuvîntul sscris [[i
speech-uul pro iimplicare aal llui PPinter, cce tte-aa mmai iimpresio-
nat lla LLondra? 

M.M.: M-au mai impresionat foarte mult actorii lor. Erau
[i foarte talenta]i, [i profesioni[ti, în sensul c\ se vedea
c\ au un exerci]iu extraordinar de a citi un text [i de a-l
judeca obiectiv. A fost foarte mi[to s\ trecem împreun\
prin experien]a asta, pentru c\ în ultima s\pt\mîn\ a existat
un workshop de patru zile, cu cîte un regizor [i actori, în
care fiecare [i-a citit textul împreun\ cu ei [i l-am
discutat în toate am\nuntele. Cînd am intrat în repeti]ii cu
actorii, deja [tiam care sînt sl\biciunile textului, unii dintre
noi aveam solu]ii mai multe, mai pu]ine, mai bune, mai
rele. Actorii au citit piesa [i ei [tiau mai bine cum func]ioneaz\
replicile alea. Fiecare î[i pune onest [i cu l\comie problema
personajului lui [i ap\r\ cauza personajului lui [i î]i dai
seama mult mai u[or de unele lucruri, [i în ultima zi a
workshop-ului am preg\tit o prezentare de 10 minute din
pies\. {i ele au fost jucate toate la Royal Court, într-un
spectacol de dou\ ore.

A..C..: FF\r\ ppublic?

M.M.: Cu public. Au fost dou\ reprezenta]ii: una pentru noi
(s\ ne vedem în lini[te piesele) [i alta pentru care au vîndut
bilete, a fost extraordinar, a fost un public de 300 de oameni
care au cump\rat bilete, [tiind la ce vin [i bucurîndu-se
s\ cunoasc\ dramaturgi din alte ]\ri, s\ afle despre ce scriu
oamenii \[tia. Englezii au o curiozitate foarte mare fa]\ de
cultura altor oameni, s\ vad\ chestii noi. {i merg la
teatru. Mie nu mi-a venit s\ cred, am fost foarte fericit\
s\ merg cu ei seara la teatru, într-o sal\ cam cît sala noastr\
mare de la Na]ional, o sear\ de luni plin\ ochi cu tineri care
veniser\ cu prietenii, cu p\rin]ii, beau bere sau vin.
Acolo, în majoritatea teatrelor oamenii beau bere, vin. 

Trebuie ss\ aai uun ffel dde ssim] ccare îî]i sspune
care ssînt ttemele mmomentului

G..D..: CCam cce aautori –– dde tteatru [[i dde ffic]iune –– tte iintereseaz\,
î]i pplac, ccu ccare aai vvrea ss\ ssemeni ssau ccare tte iinfluen]eaz\?
Ce ccite[ti?

M.M.: Citesc cu l\comie, cum citesc [i [tirile de scandal, [i
m\ a[tept de la c\r]ile pe care le citesc s\ m\ distreze, s\
m\ emo]ioneze, s\ m\ fac\ s\ rîd. E tot un fel de snobism.

În ce prive[te dramaturgia, sînt foarte multe niveluri la
care-mi g\sesc modele. Pe de o parte, ca s\ încep cu cei
români, Gianina a fost un model important pentru mine,
pentru c\ [tiam piesele, îmi pl\ceau, iar cînd am [i cunos-
cut-o [i cînd am v\zut cît\ teorie e în spatele lor, cît de
riguros trebuie s\ lucrezi, admira]ia mea a crescut [i am
avut [i de înv\]at din treaba asta. Îl admir pe Peca foarte
mult, [i pentru ce scrie, [i pentru c\ a fost unul dintre primii
de la noi – ]in minte c\ eram student\ la Regie [i nu mi-am
pus niciodat\ problema, atunci, c\ a[ putea s\ scriu teatru
sau c\ se scrie teatru la noi. C\utam în disperare texte
contemporane pe internet. El a fost unul dintre primii care
au început s\ lupte cu toate opreli[tile [i îi admir pe cei din
dramAcum pentru spiritul \sta [i pentru c\ fac cu generozitate
tot ce fac ca s\ conving\ cît mai mult\ lume s\ vin\ la teatru,
s\ scrie, s\ se bucure de teatru, s\ nu-l mai considere o lume
moart\ [i pr\fuit\. 

G..D..: {{i sscriitori ccare îî]i pplac? MMie Sado-Maso mi ss-aa pp\rut
un ppic aasem\n\toare ccu 69 a llui CChiva, mm\car ttematic –– eel
avea  snuff-uul, ttu aai  s&m......

M.M.: {i dramaturgic exist\ o tradi]ie în leg\tur\ cu asta.
Prin anii ’90 au existat dramaturgii din a[a-numitul curent
„in-yer-face theatre”, Sarah Kane, Mark Ravenhill;
ultimul m-a [i marcat mult. Prima dat\ mi-a dat s\ citesc
Radu Apostol, piesa Shopping aand FFucking, care a f\cut
istorie la vremea ei [i avea amestecul \sta de cinism [i
candoare care-mi place. {i îmi mai place la el c\ î[i alege
teme foarte cool. Cred c\ pe pu[tani îi po]i atrage alegîn-
du-]i o tem\ cool. Nu cool cu orice pre], dar trebuie s\ ai
un fel de sim] care î]i spune care sînt temele momentului.
Alegîndu-]i o tem\ de acest fel, po]i s\ comunici ce ai tu
de comunicat într-un mod mai de impact. Asta încerc s\
înv\] de la Mark Ravenhill. Sarah Kane are o scriitur\ foarte
poetic\ [i sensibil\, dar [i foarte dement\ [i personal\.
Apropo de 69 a lui Chiva – lucrurile astea care îi sup\r\
acum pe criticii de la noi se întîmplau în teatru acum aproape
20 de ani. La fel [i în literatur\. Mi-a pl\cut foarte tare 69
[i m-am bucurat mult c\ s-a f\cut [i la noi a[a ceva. Îmi mai
place foarte tare cum scrie Adi {chiop, i-am citit [i
prozele de pe Club lliterar [i mi se par foarte – nu vreau
s\-l sup\r dac\ zic asta – sensibile, în sensul c\ pe mine
m-au sensibilizat. Cu detalii relevante de via]\ [i de sentiment
omenesc. Mi-a[ dori s\ pot s\ scriu la un moment dat, s\
simt anumite personaje a[a cum le simte el. Îmi place Florin
L\z\rescu. Lucian Dan Teodorovici mi se pare foarte  clean.
Recitind acum Halterofilul ddin VVitan, apropo de umor,
îmi dau seama c\ ar fi trebuit s\ fie mult mai „cur\]at”.
Cur\]enia asta o admir la Teodorovici. {i, m\ rog, topul
meu personal de prozatori ar fi: Palahniuk, Houellebecq [i
Ryu Murakami. Deci inocen]\ plus hardcore egal love.

A..C..: AApropo dde sscris, aavea ddl PPopa, ppersonajul tt\u ddin
Halterofilul..., oo ccugetare: „„SS\ tte uui]i aa[a lla sspectacolul vvie]ii..
Dac\ aar ffi ddin nnou tt`n\r, ddomnul PPopa ss-aar fface sscriitor.. SS\
stai ss\ aadmiri sspectacolul vvie]ii..” EE cceva aadev\rat îîn cchestia
asta?

M.M.: Da, evident, e [i o form\ de voyeur-ism [i de neimplicare,
pîn\ la urm\, pentru c\ eu, care cred în teatrul de atitudine,
nu sînt totu[i o persoan\ politic\, sînt foarte pu]in la curent
cu ce se întîmpl\ în via]a cet\]ii. Citesc, dar nu a[ lua niciodat\
atitudine, nu vorbesc despre asta [i nu citesc suficient de
mult cît s\-mi dau seama exact ce se întîmpl\ [i s\-mi fac
o p\rere. Cred c\ sînt [i foarte s\tul\, de cînd eram în
facultate, cînd numai asta f\ceam, [i n-am nici t\ria opiniilor
mele. Cunosc foarte pu]in despre lucrurile astea ca s\-mi
permit s\-mi dau cu p\rerea. {i, atunci, scriind fic]iune, o
pun pe seama altora: a[a e personajul, nu e vina mea.

Marea mmea ddilem\ aacum eeste ddac\ ss\-mmi
mai ppublic uurm\torul rroman îîn RRomânia

A..C..:  SS\pt\mîna ttrecut\ nne-aam îîntîlnit lla oo llectur\
public\, uuna ddintre ppu]inele îîntîmplate îîn BBucure[ti îîn uultima
vreme.. DDup\ eexxperien]a tta ddin tteatru [[i ddin ppublicitate,
cum vvezi ttu ppovestea aasta ccu llecturile ppublice? }}i sse ppar
necesare? {{i ccum ccrezi cc\ aar ttrebui ss\ aarate?

G..D..: MMai aales cc\ [[i tteatrul ee uun ffel dde llectur\ ppublic\, nnu?

M.M.: Mi se par foarte necesare. {i cost\ pu]in, e eficient,
plus c\ în felul \sta verifici ce e cu textul \la, testezi produsul
– în publicitate se face asta de mii de ani. Asta func]ioneaz\
[i în art\. Ca oamenii s\ vin\ la o pies\ sau s\ citeasc\ o
carte, e important s\ [tii cum reac]ioneaz\ la ea. F\cînd
genul \sta de lecturi, educi în acela[i timp publicul. Cei care
veneau la lecturi erau încînta]i [i pentru c\, la sfîr[it, îi
întreba cineva dac\ le-a pl\cut [i vorbeau. Cînd s-a apucat
Radu Apostol s\ fac\ piesa la Teatrul Na]ional din Ia[i, s-a
dus [i a citit piesa, împreun\ cu actorii, prin diverse licee
din Ia[i, piesa fiind despre vîrsta aia, iar copiii s-au implicat
foarte mult, au început s\ judece personajele, plus c\
sînt convins\ c\ au fost curio[i dup\ aceea s\ vad\ spectacolul,
pentru c\ le-a pl\cut faptul c\ era vorba despre ei... Cred
c\ [i literatura poate s\ încerce s\ ias\ un pic din zona asta
exclusivist\... Pe de alt\ parte, foarte mul]i scriitori î[i citesc
foarte prost textele; eu am oroare s\ fac asta.

A..C..: LLecturile ssînt [[i oo fform\ dde ppromovare.. AAlt ssubiect
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„sensibil”.. TTu nn-aai aavut pprea mmult\ ppromovare lla rroman,
nu?

M.M.: Da, nici nu mi-am propus, [i nici nu [tiam prea
multe despre lumea asta. Nu [tiam dac\ trebuie s\ m\
a[tept s\ se întîmple de la sine, dac\ e treaba mea sau
a editurii. 

A..C..: LLa uurm\toarea ccarte vvrei ss\ tte iimplici mmai mmult ––
în ggrafic\, îîn ppromovare?

M.M.: Nu m-am gîndit înc\ la asta. Marea mea dilem\
acum este dac\ s\-mi public urm\torul roman în România
sau s\-l scriu, s\-l traduc prin mijloace proprii [i s\-l trimit
la agen]i literari din afar\, ca o reconfirmare. 

A..C..: DDe cce nn-aai mmai ppublica îîn RRomâânia?

M.M.: Nu spun c\ n-a[ mai publica în România, ci c\ a[
fi curioas\ s\ verific, chiar dac\ procesul e mult mai lung.
M\ tenteaz\ s-o fac exact pentru faptul c\ promovarea
se întîmpl\ altfel acolo, nevoia de confirmare [i nevoia
de a atinge un spa]iu mai activ. Sau pur [i simplu din
snobism.

G..D..: PPo]i ss\ ttr\ie[ti ddin tteatru [[i sscris?

M.M.: Nu, categoric nu. Poate C\rt\rescu reu[e[te, probabil,
nu [tiu. Pe de alt\ parte, nu [tiu dac\-mi doresc treaba
asta. Mergînd acum afar\ [i ascultîndu-i chiar [i pe
dramaturgii consacra]i de la Londra, îmi imaginez c\ sînt
foarte pu]ini cei care chiar reu[esc s\ tr\iasc\ din meseria
asta f\r\ compromisuri. Eu eram foarte sup\rat\ înainte
s\ plec la Londra – c\ eu sînt bun\ [i c\ merit [i c\ ar
trebui s\ tr\iesc din scris –, iar acolo am descoperit c\
eram unul dintre cele mai fericite cazuri, pentru c\ în
Siria e o supercenzur\, iar în Nigeria – dramaturgul de
acolo nici m\car nu s-a plîns, a spus întîmpl\tor, vorbind
despre Angels iin AAmerica, pe care l-am v\zut acolo, c\
la ei SIDA e asociat\ cu s\r\cia, cum s-a întîmplat, mult\
vreme, [i la noi, nu cu homosexualitatea, [i zicea c\ la
ei nici nu se poate scrie despre homosexualitate, dac\
ar scrie cineva, ar fi omorît. {i m-a trecut un fior, mi-am
dat seama c\ oamenii \[tia chiar au probleme. Acum m\
gîndesc la reac]iile la With aa LLittle HHelp..., unde unul dintre
personaje e gay. I-am dat piesa unui prieten gay – pentru
c\ mi-e prieten [i pentru c\ verific cu el [i cu înc\ vreo
3 „neprofesioni[ti” cu spirit critic cam tot ce scriu, nu
pentru c\ e gay – [i mi-a zis c\ i se pare extraordinar c\
piesa vorbe[te despre un personaj gay la modul
foarte firesc. C\ pur [i simplu e un personaj normal cu
probleme normale... 

Nu ssînt ggenul dde aartist ppublic; nn-aam
nimic ccare ss\ mm\ „„vînd\”

A..C..: DDe-aasta nnu-]]i ffaci  blog? }}i-ee ffric\ dde ccomentarii?

M.M.: Blog nu-mi fac pentru c\ nu simt nevoia.

A..C..: DDar aar pputea ffi oo fform\ dde ppromovare..

G..D..: {{i nnoi, îînainte dde iinterviu, tte-aam cc\utat [[i ppe nnet..

M.M.: Prefer s\ g\si]i chestii pe care le-au scris al]ii despre
mine, dac\ sînt. Prefer un proces normal de promovare.

G..D..: UUnul îîn ccare ss\ nnu tte iimplici?

M.M.: Da, unul în care s\ nu m\ implic, pentru c\ nu m\
ajut\ temperamentul, nu sînt carismatic\; dac\ a[ fi,
m-a[ folosi de chestia asta. Nu sînt genul de artist public;
n-am nimic care s\ m\ „vînd\”.

G..D..: DDar ccînd iie[i ccu oo ccarte ppe ppia]\ [[i ccu ppiese dde tteatru
e pposibil ss\ ffie ccî]iva ooameni ccare ss\ ffie iinteresa]i [[i dde
persoana tta [[i dde cce vvrei ss\ sscrii îîn ccontinuare, [[i aatunci
un  blog ar ffi cceva rrelevant ppentru eei..

M.M.: Nu mi se pare necesar s\ fac asta, pentru c\ nu cred
c\ a[ avea ceva de spus altfel decît spun prin scris.  Prefer
ca piesele mele s\ fie  brand-uri, nu s\ fiu eu un  brand.
Prefer ca lumea s\ citeasc\ sau s\ vin\ la spectacole. Cînd
m-am întors de la Timi[oara, de la Festivalul Dramaturgiei
Române[ti, în tren erau ni[te pu[ti de maximum 20 de
ani, care v\zuser\ Sado-MMaso [i au vorbit despre el o or\
[i jum\tate. Le pl\cuse foarte tare. Eu citeam o carte; mi-
a fost atît de ru[ine, pentru c\ în primele minute am fost
curioas\, i-am ascultat, nu am vrut s\ zic nimic, iar
dup\ ce trecuse juma’ de or\ era penibil s\ mai spun
ceva. Habar n-aveau cine a scris piesa, au zis doar c\ ar
vrea ca „actorul \la” s\ ia premiu – iar Virgil Aioanei a
[i luat premiul Festivalului pentru cea mai bun\ interpretare
masculin\. Nu [tiau decît c\ e un text românesc. Normal
c\, la a cincea pies\, m-a[ bucura s\ se [tie cine a scris-
o, s\ vin\ oamenii s\ vad\ [i altele, dar faptul c\ s-a f\cut
[i c\ atinge oamenii conteaz\ muuult mai tare.

Interviu [i foto: 
Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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L a doi ani de la Arhanghelii nnu mmor, Anca Maria Mosora revine în seria scriitorilor
rom<ni contemporani publica]i la Humanitas cu un nou roman, Reality GGame
Show. Cum vremea debutului a trecut ([i, odat\ cu ea, a trecut [i pruden]a
pe care criticul trebuie s\ [i-o asume în fa]a unei voci literare noi), ne-am

a[tepta la o carte din care micile vicii de procedur\ narativ\ s\ dispar\, tehnica s\ se
rafineze [i imagina]ia autoarei s\ zburde cu mai mult\ libertate. Din p\cate, nu-i deloc
a[a. Contrar tiparului care cere ca judecata de valoare s\ stea în coada cronicii, de
ast\ dat\ o spun de la bun început: noul roman al Anc\i Maria Mosora este nereu[it. 

Primul lucru sup\r\tor este alegerea titlului. Anca Maria Mosora simte probabil
c\ vocabularul românesc e insuficient de atractiv, [i face un joc de cuvinte engleze[ti.
Nu trebuie s\ trecem prea u[or peste lipsa de inspira]ie a autorilor rom<ni în alegerea
titlurilor, tocmai fiindc\ Reality GGame SShow nu e un caz izolat. Tot în colec]ia de
fic]iune contemporan\ a Editurii Humanitas au ap\rut titluri precum Recycle BBun
(C\lin Torsan) sau Á ttoi, ccuando ttu nno eestas (Mihnea Rudoiu). Primul lucru cu care
cititorul e ademenit e titlul, or, dac\ nici m\car acesta nu e reu[it [i nu are lipici,
e greu de crezut c\ volumul în sine poate fi altfel. 

Nici în privin]a alegerii numelor personajelor autoarea nu se dovede[te prea
inspirat\. Eroii masculini din Reality GGame SShow poart\ nume apostolice, înc\rcate
de tradi]ie, ap\sate: Petre(scu), Pavel, Toma etc. Filonului biblic b\rb\tesc i se
opune predilec]ia pentru nume feminine cu rezonan]\ interbelic\ (Coca,
Vera, Ma[a), importate parc\ direct din romanele c\linesciene sau din ciclul
Hallipilor. Alegerea numelor traseaz\ de la bun început traiectoria de

evolu]ie a personajelor. B\rba]ii vor fi profetici, ap\sa]i
de grija unui soi de misiune superioar\, în vreme ce
femeile vor avea un psihic alunecos, u[or de împins
c\tre melancolii, depresii, gesturi necugetate.

Tema principal\ a romanului este moartea. Poate
c\ în loc de citatele preliminare din Llosa [i Keats, mai
potrivit ar fi fost dantescul dicton despre infern „L\sa]i
orice speran]\…”. Iat\ o discu]ie poli]ieneasc\ între
Toma [i Mihai în care subiectul c\r]ii este spus pe [leau:
„Regiz\m iubirea. Regiz\m gelozia. Simul\m drame.
De ce? Pentru c\ ne plictisim, pentru bani, pentru
distrac]ia altora. Ne juc\m de-a via]a real\. De ce? Din
acela[i plictis, pentru aceia[i bani. Nu m-ar mira s\
constat\m c\ în cur`nd vom oferi publicului mor]i în
direct. {i nu vorbesc de execu]ii, ci doar de jocuri, Reality
Game Show-uri” (p. 59). Moartea e o obsesie generalizat\,
personajele sînt de-a dreptul sufocate, î[i cheam\, î[i
invoc\ [i, în cele din urm\, î[i provoac\, sf`r[itul. Anca
Maria Mosora merge în linia fic]iunilor literar-psihedelice
ale unui Chuck Palahniuk (Fight CClub), sau a filmelor
întunecate, marca David Fincher (Se7en, The ggame, precum
[i ecranizarea dup\ Fight CClub) sau Joel Schumacher (Phone
Booth). Morbidul v`scos al americanilor, autentic [i frisonant,
are la Anca Maria Mosora iz de marf\ contraf\cut\. „Proza
at`t de tulbur\toare” [i „condeiul de rusoaic\” (descrierea
lui Sorin Lavric, nefiresc de entuziast\, de pe coperta a patra)
nu au în spate dec`t prejudecata, p\guboas\, c\ despre lucruri
ad`nci [i grave nu se poate scrie dec`t scr`[nind din din]i [i
încrunt`nd spr`ncenele. Totu[i, autoarea are anumite intui]ii

care nu s`nt rele deloc, de pild\ aceea c\ o ]eav\ de revolver sprijinit\ de propria m`n\
în t`mpl\ ofer\ mai degrab\ o stare de extaz dec`t de panic\ (m\rturiile unor sinuciga[i
rata]i confirm\ existen]a unui fior euforic care preced\ sf`r[itul): „ ]eava rece [i sub]ire ap\sa
t`mpla Coc\i. M`na nu-i tremura, a[a cum se temuse, ci era cuprins\ de o încordare
pl\cut\. Era ceva în ap\sarea aceea care p\rea a fi direct propor]ional cu teama. Pe m\sur\
ce metalul se afunda în piele, teama care se ascunsese în spatele hot\r`rii ei disp\rea la fel
de discret cum îi fusese [i prezen]a în ea” (p. 262). Ce sup\r\ îns\ cel mai tare la subiectul jocului
cu moartea [i revolverele e senza]ia de déjà lu. Nu trebuie s\ c\ut\m prea mult în arhiva de
filme underground în care ruleta ruseasc\ e joc de societate. E de ajuns s\ deschidem Nostalgia
lui Mircea C\rt\rescu la prima proz\, Ruletistul, pentru a citi o poveste nespus de asem\n\toarea
cu cea a Anc\i Maria Mosora.

În ceea ce prive[te scrisul, abilit\]ile narative [i descriptive, autoarea nu st\ chiar r\u, de[i
nici nu str\luce[te. S\ citim un pasaj împ\nat cu accente de voyeur-ism nu tocmai bine temperat:
„Deschise ochii [i se întoarse, eliber`ndu-se de sub bra]ul moale, adormit, ce se sprijinea de pieptul
lui. Sim]ise în acea alunecare zg`rietura u[oar\ a unui inel cu piatr\ [i se încrunt\. Se întoarse [i d\du
cu ochii de o mare de p\r ro[cat, destul de prost vopsit [i înc`lcit de un somn profund. Se str`mb\
dep\rt`ndu-se de trupul acela care nu-i spunea nimic. Înjur\, de data asta destul de tare. (…) O privi înc\
o dat\. Era ceva resping\tor în chipul adormit care se l\sase greu pe pern\. Buzele c\rnoase, u[or
întredeschise [i uscate de somn, erau nepotrivite pe fa]a mic\ [i prelung\ a femeii” (p. 60). Anca Maria
Mosora are un sim] exacerbat al detaliului, care provoac\ o redundan]\ sup\r\toare [i încarc\ descrierea
inutil. Cu pu]in exerci]iu îns\, [i cu o mai sever\ cenzur\ a impulsurilor descriptive, astfel de pasaje ar
putea s\ fie reu[ite.

Reality GGame SShow e un roman, cu indulgen]\ spus, mediocru. Hibele s`nt mult mai numeroase dec`t
realiz\rile notabile, iar ruletista Anca Maria Mosora pierde un pariu ([i un joc) pe care singur\ [i l-a impus. 

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere, Universitatea Bucure[ti, `n prezent masterand `n teoria [i practica edit\rii.
~n 2004 a publicat volumul de poezii JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree (Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la RRoomm<<nniiaa lliitteerraarr\\ [i ]ine rubrica de cronic\ a
traducerilor `n CCoonnttrraaffoorrtt.

Anca Maria Mosora, RReeaalliittyy
GGaammee SShhooww, Editura Humanitas,
Colec]ia „Proz\”, Bucure[ti,
2007, 261 p.
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R ecunosc c\, de[i de cele mai multe ori nu m\ manifest ca atare, nu i-ar fi foarte greu
cuiva s\ m\ scoat\ din min]i. O cale sigur\ e s\ foloseasc\ sintagma din titlu, fiindc\
ori de cîte ori dau de ea prin cîte-o revist\, îmi simt stomacul ciuruit de hiperaciditate.
Un fleac, o s\ zice]i, dar asta m\ cost\ cam dou\ s\pt\mîni de prostire crunt\, respectiv

f\r\ cafea. La concuren]\ cu  prozatorul de for]\ nu se afl\ decît alt\ expresie, din aceea[i zon\
de semnifica]ie: gheara leului.

Poate c\ e de vin\ mintea mea înce]o[at\ (m\ las a dou\zeci [i opta oar\ de fumat), dar
mi se pare c\ aceast\ apreciere valoric\ presupune deopotriv\ un set de tr\s\turi categoriale.
Cum va ar\ta, a[adar, portretul robot al prozatorului de for]\ ? În primul rînd, cet\]eanul cu
pricina va trebui s\ publice mult, cam o carte de cel pu]in trei-patru sute de pagini la
fiecare doi-trei ani. A[a cum for]a unui atlet e direct propor]ional\ cu masa muscular\, for]a
prozatorului e dat\ de masa textual\. În plus, respectivele c\r]i ar trebui s\ fie neap\rat
romane. Cu proz\ scurt\ faci doar fibr\, iar asta nu mai impresioneaz\ pe nimeni, cît\ vreme
[i cele mai delicate domni[oare prefer\ for]a, exprimat\ fie în cefe groase [i bicep[i cu
circumferin]a de peste cincizeci de centimetri, fie în cai-putere, fie în genul literar regal
(am v\zut pe un  blog regretul unei tinere c\ o carte pe care-o citise nu era roman, a[a
cum crezuse). Totu[i, nici cu orice fel de romane nu ajungi  prozator de for]\. Pentru asta
ar fi nevoie de c\r]i realiste, hiperrealiste sau chiar naturaliste. Cu cît romanul seam\n\
mai mult a reportaj, cu atît cre[te puterea scriitorului. Cu cît protagoni[tii respectivelor
romane apar]in unor categorii sociale mai oropsite, cu atît for]a prozatorului e mai
pregnant\. Dac\ scrii, de exemplu, despre o profesoar\ de muzic\, un func]ionar
pasionat de filatelie sau un exeget al lui Alexandru Odobescu, n-ai nici o [ans\ s\
ajungi prozator de for]\. În schimb, dac\ protagoni[tii t\i sînt [antieri[ti alcoolici,
]\rani cu greieri în c\lcîie sau curve care vorbesc un argou imposibil, ai un loc
asigurat în galeria culturi[tilor literari. O alt\ tr\s\tur\ a  prozatorului de for]\
ar fi aceea c\ personajele lui au preponderent conflicte exterioare [i pau[ale:
cu societatea, cu istoria, cu un sistem politic sau cu altul. Iar atunci cînd, totu[i,
conflictul se dezvolt\ între personaje, acestea nu sînt atît individualit\]i, cît mai
degrab\ exponen]i ai unor categorii. Cum s-ar mai defini prozatorul de
for]\? Prin tehnica narativ\ clasic\, primar\, dac\ nu cumva chiar primitiv\.

Cel mai adesea va nara la persoana a treia [i e de preferat s\ fie omniscient.
Pentru a exprima triste]ea unui personaj, îl va pune s\ spun\ „Sînt sup\rat”,

pentru a marca bucuria, o s\ scrie, dup\ o linie de dialog, „Ce m\
bucur!”, pentru a-i exprima îndoielile, îi va pune în gur\ un discurs de trei

pagini. Nu se admit: aluzia cultural\, umorul, autoreferen]ialitatea. E
obligatoriu un lexic apropiat de vocabularul de baz\ al limbii. 

S\ vedem, acum, cine ar fi prozatori de for]\. M. Blecher sau
Liviu Rebreanu? M. H. Simionescu sau Nicolae Breban? Bedros

Horasangian sau Radu Aldulescu? Trimite]i p\rerile dumneavoastr\
pe adresa redac]iei [i fi]i siguri c\ primii trei care au dat r\spunsuri

corecte vor primi din partea Lumini]ei Marcu, editorul coordonator
al revistei, un premiu frumos.

TT..OO.. BBoobbee, 38 de ani, poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune.
A debutat în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee, 1995, Editura Leka-

Brîncu[. A mai publicat volumul de poeme BBuuccllaa, 1999, reluat [i completat
în CCeennttrriiffuuggaa, ed. ro. 2005, tradus\ în german\ la Editura Merz&Solitude,

Stuttgart, 2004, [i romanul CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\,
ap\rut în 2004, în colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\ la Editura Polirom.
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bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
apusuri cu stil

cristina 
chevere[an

John Banville,MMaarreeaa,
Editura Nemira, Bucure[ti (colectia "Babel")
Traducere de Mihai Moroiu.

„„T
recutul pulseaz\ în mine ca o a doua inim\”. Retras
la malul m\rii, în decorul idilic al unei vacan]e din
copil\rie, sexagenarul Max Morden încearc\ s\ revin\
la via]\ dup\ dispari]ia so]iei în urma unui cancer la

stomac. Asemeni mareei, memoria îi readuce în valuri momente
mai mult sau mai pu]in îndep\rtate ce i-au schimbat cursul
existen]ei. Între fluxul [i refluxul e[ecurilor în fa]a unei lumi
indiferente, Morden-histrionul se (re)poveste[te, se (re)construie[te,
se (re)prezint\, preg\tindu-se de propria ie[ire din scen\. Marea
lui John Banville îi este martor\ – t\cut\, ad`nc\, plin\ de mister.

În 2005, dup\ treisprezece volume ce l-au impus drept mare
maestru al prozei elevate, John Banville îl public\ pe cel care
avea s\ î[i adjudece prestigiosul Booker Prize. Intimidant\, lista
propunerilor anului include o serie de scrieri devenite
celebre, traduse ulterior [i la mari edituri din Rom<nia: Julian
Barnes – Arthur&George, Kazuo Ishiguro – S\ nnu mm\ pp\r\se[ti,
Ian McEwan – Sîmb\t\, Salman Rushdie – Shalimar cclovnul, Zadie
Smith – Despre ffrumuse]e. Dac\ alegerea final\, aproape imposibil
de f\cut, se poate s\ fi surprins pe mul]i, cartea î[i selecteaz\
la r`ndul ei publicul, refuz`nd orice compromis de dragul
popularit\]ii.

Irlandezul John Banville nu este croit pentru victorii facile.
Nu mizeaz\ pe dialog, pe fragmentar, pe ritmurile alerte ale
unui puls narativ accelerat. Dimpotriv\. Proza sa pare desprins\
din epocile revolute în care artele se înt`lneau, se chemau, se
completau. Într-un mileniu al vitezei, Marea este o medita]ie,
o c\utare, un repaus. C`nd totul alearg\, trecutul se înce]o[eaz\,
prezentul cade în neant, Max Morden se opre[te [i prive[te în

jur. C`nd literatura coboar\ în strad\ gonind dup\ senza]ional
[i face concuren]\ jurnalelor de [tiri, Banville î[i permite s\
respire. S\ a[tepte, s\ exploreze, s\ construiasc\.

Aceast\ voluptate a construc]iei la nivelul frazei face ca
numele romancierului s\ fi fost nu o dat\ al\turat celui al lui
Vladimir Nabokov. În vreme ce arta conversa]iei nu constituie
c`tu[i de pu]in principalul s\u interes, cea a evoc\rii se
impune f\r\ dubii. Cuvintele devin scopuri în sine, se aliniaz\
meticulos în alc\tuiri prelungi, calofile. Banville exerseaz\ scrisul
cizelat, pun`ndu-[i cititorul la încercare cu formul\ri somptuoase,
baroce, livre[ti. Aristocrat al metaforei [i partizan al frumosului,
d\ senza]ia unui muzician obsedat de caden]a intern\ a compozi]iilor
sale. Acuzat de cultivarea voit\ a unui snobism al expresiei, ofer\
un r\spuns fidel convingerilor sale: „Nu exist\ fraz\ în opera
mea care, în ce prive[te sintaxa, gramatica [i vocabularul, s\ nu
poat\ fi în]eleas\ de un copil de opt ani dotat cu un dic]ionar.
Nu m\ a[tept ca un copil s\ absoarb\ nuan]ele, în]elesurile [i
sugestiile frazelor  dar m\ str\duiesc s\ le dau claritatea oglinzii,
cu toat\ ambiguitatea pe care o implic\” i.   

Paradoxal, provocator, Banville scrie un roman, plasat în
imediata vecin\tate a mor]ii, cu o remarcabil\ doz\ de umor
[i senzualitate (pe c`t de sumbre, pe at`t de tulbur\toare).
Reinvent`nd posibilit\]ile limbajului, î[i transform\ cartea în
sal\ de spectacol [i galerie de art\. Aici r\sun\ în voie ecouri ale
vocilor pe care le angajeaz\ în elitistul joc intertextual. De la
Shakespeare la mari romantici sau moderni[ti, predecesori
celebri stau m\rturie erudi]iei din spatele unei c\r]i egal dramatice
[i lirice. Mai mult. Sus]in`nd c\ memoriei îi displace mi[carea,
Max Morden î[i vizualizeaz\ [i prezint\ amintirile sub forma
unor tablouri în care sim]uri, oameni [i ac]iuni încremenesc
pentru o mai minu]ioas\ observare. Nu înt`mpl\tor, mare parte
a descrierilor hipnotice se bazeaz\ pe elemente cromatice, pe
detalii de mimic\, gestic\, atitudine sau vestimenta]ie desprinse
parc\ dintr-o ram\ de lemn pre]ios. 

Trimiterile la Whistler, Van Gogh, Picasso - pentru a da doar
c`teva exemple - au o naturale]e ce indic\ încrederea
autorului în plasa de sus]inere a unui fond cultural comun, întins\
generos între sine [i publicul ce-i urm\re[te acroba]iile textuale.
Morden însu[i are în proiect o monografie a pictorului francez
Pierre Bonnard. Dezolat [i înstr\inat îns\, protagonistul se îneac\
în alcool înaintea confrunt\rii cu marea. Exilul auto-impus îi e
populat de fantomele trecutului, de femeile unei vie]i ajunse la
apus - Gra]iile lui personale. S\ mai men]ion\m substratul
mitologic omniprezent? „Coinciden]ele” simbolice? Ele
merit\ descoperite pe îndelete, Banville-style. Densitatea [i
frumuse]ea prozei captiveaz\ asemenea unui val în[el\tor,
trec`nd uneori povestea în plan secund. Un z`mbet trist, o elegie
pentru dramele m\runte.  

________
i As Clear as Mirror Glass, interviu realizat de Shane Berry, iunie 2005 

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 29 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a
Universit\]ii de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei
OOrriizzoonntt, doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i a trei c\r]i
traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\.
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derapaj
o zi cu Harms

ion manolescu
...ora 11.55. M\ îndrept spre Universitate. Împing u[a batant\ de

la intrare, care m\ plezne[te înapoi. Cea de-a doua a fost legat\ cu
sfoar\ [i ni[te sîrme, s\ nu se mai deschid\. Str\bat cripta holului mare,
printr-o mul]ime de studen]i, paznici [i zidari. Din pere]i se desprind
buc\]i de tencuial\ [i erudi]ie, pe care le evit cu dib\cie.

... ora 12.00. Urc la etaj. Sala e încuiat\. Dispar scaune, mi se spune,
iar din amfiteatrul al\turat studen]ii au furat toate componentele
calculatorului. Cobor la secretariat, s\ iau cheia. Pun mîna pe clan]\,
ap\s, r\mîn cu ni[te pete uleioase în palm\. E 15 octombrie [i muncitorii
tocmai s-au apucat de lucru. Au spoit u[ile în negru aprins [i, ca s\ ias\
frumos, au tras o pensul\ [i pe clan]ele aurii. Intru la secretariat, mi se
spune c\ am gre[it sala, trebuie s\ merg la Istorie.

... ora 12.05. Traversez curtea [i urc în cl\direa vecin\. La etajul 3,
sînt luat în primire de trei zugravi: „Matale?”; „Sala 405.”, r\spund.
„Am ore acolo.”; „Nu aici; mai sus. Pe sub schel\, t\ticule.”

M\ strecor printre tije, bidinele [i g\le]i cu substan]e cleioase.
Tavanul curge, mirosurile te tr\znesc. Pe jos, b\l]i de vopsea [i petrosin.
Marmura podelei a fost acoperit\ cu o folie de plastic, ca buc\]ile de
cadavru din CSI Miami. Peste plastic, s-au tras ni[te plan[e de lemn,
din care ]î[nesc a[chii [i cuie. Calc pe vîrfuri, dar tot m\ umplu de var
[i rugin\. Zidarii se amuz\. Intru în sal\.

... ora 12.15. Studen]ii î[i împart bibliografia. În timp ce vorbesc,
u[a s\lii se deschide [i un tip b\rbos m\ întreab\ dac\ am ore acolo.
„Da.”, îi r\spund. U[a se închide.

... 12.20. B\rbosul revine [i m\ pofte[te s\ ies: „E sala mea. Eu am
ore aici.” Îl refuz politicos. B\rbosul se enerveaz\. M\ enervez [i eu.
Trecem la amenin]\ri: „Am pierdut deja dou\ cursuri!”; „Nu m\
intereseaz\! Ce c\uta]i aici?”; „Am hîrtie de la Rectorat! Ave]i excedent
de s\li!”; „Da? Las\ c\ data viitoare vin eu primul [i vedem noi cine mai
intr\ aici!”. Studen]ii privesc uimi]i. Va reu[i dom’ profesor de român\
s\-[i plaseze cro[eul sau dom’ profesor de istorie va lovi decisiv cu

upercutul?
... 12.30. B\rbosul se retrage, trîntind u[a. În sfîr[it, pot s\-mi încep

cursul. 
Nu, nu este o proz\ de Harms. E o zi din via]a Facult\]ii de Litere.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 39 de ani [i este lector doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti.
Specializat în teorie  cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului
românesc. Romancier prin voca]ie, instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode
(AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura Polirom, 2006).
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on ne na`t pas femme, 

on le devient

Jeanette
Winterson, SSccrriiss

ppee ttrruupp,, traducere
din englez\ [i

note de Vali
Florescu, Editura

Humanitas
Fiction, 2007. 

CC e fel de a[tept\ri creeaz\ un roman care se deschide cu o întrebare
pe cît de abrupt\, pe atît de tenden]ioas\? „De ce m\sura iubirii
este pierderea ei?” e un silogism care-]i for]eaz\ mîna [i te
a[eaz\ pe o pist\ alunecoas\. E limpede c\ te po]i a[tepta la o

poveste lipsit\ de happy-end [i împ\nat\ cu panseuri mai mult sau mai pu]in
reu[ite. Scris ppe ttrup e o carte ambi]ioas\, care vrea s\ fie de toate – [i roman

de dragoste, [i reflec]ie asupra identit\]ii de gen, [i un pic narativ\, [i un pic
amuzant\, [i inteligent\, dar [i accesibil\, [i poetic\, [i demistificatoare. 

Pentru o eventual\ elucidare, autoarea ne spune, pe site-ul s\u, urm\toarele: „În
toate c\r]ile mele e vorba despre limite [i dorin]\ – despre limitele pe care trebuie

s\ încerc\m s\ le dep\[im, cum ar fi frica sau clasa social\ sau culoarea pielii sau
a[tept\rile, [i despre limitele care par s\ ne defineasc\, precum con[tiin]a de sine sau

genul.” {i tot ea scria, într-un eseu din volumul Art OObjects (1995), ca reac]ie la receptarea
de „scriitoare lesbian\” c\ „ce fu]i e mai important decît ce scrii. Asta, poate pentru c\ cititul

î]i ia mai mult timp decît sexul. Pe Iris Murdoch n-o întreab\ nimeni de via]a ei sexual\. Pe
mine, îns\, m\ întreab\ orice reporter, [i ce nu întreab\, inventeaz\. Sînt o scriitoare care,

întîmpl\tor, iube[te femei. Nu o lesbian\ care, întîmpl\tor, mai [i scrie.” Jeanette Winterson
nu s-a asociat, într-adev\r, cu niciunul dintre valurile feministe mai proeminente sau mai obscure,

[i-a v\zut doar de scris [i de via]\, [i-a deschis un magazin de hran\ organic\ [i a primit distinc]ia
„Order of the British Empire”. Cu toate astea, cea mai previzibil\ gril\ de lectur\ a romanului Scris

pe ttrup pare, bineîn]eles, cea feminist\. Fiindc\ e vorba despre scris [i despre trup, cartea se arunc\
singur\ în bra]ele asocierii cu ideea de écriture feminine, teoretizat\ de Hélène Cixous în eseul Le RRire

de lla MMéduse (1975) – scriitura care face loc în literatur\ reprezent\rilor feminine despre sine [i despre

[a cum m\ încearc\ uneori r\ceala sau depresia de toamn\, la fel se instaleaz\ [i perioadele
în care tot ce-mi doresc e s\ intru între coper]ile unor c\r]i [i s\ nu-mi mai pese dac\ e sear\
sau diminea]\, dac\ am drumuri de f\cut sau de scris texte cu deadline. Pe vremuri nu-mi mai
venea s\ m\ duc la [coal\, cum s\ las Muntele vvr\jit (în plin\ [i efervescent\ criz\ existen]ial\,

cu tot cu frica de moarte aferent\) sau Karamazovii [i s\ m\ plictisesc de moarte la ni[te ore de matematic\
complet neinteresante? 

Sînt buc\]ile de timp în care bunic\-mea nu se putea ab]ine s\ nu-mi zic\ „nu faci nimic toat\ ziua,
stai cu o carte în mîn\ [i-atît”. Îmi amintesc foarte bine pove[tile pe care le citesc, personajele lor, dar mi-e
imposibil s\-mi dau seama dac\ eu am tr\it sau nu în intervalele alea. Un num\r mai pervers de iluzionism
decît lectura nu cred c\ s-a inventat vreodat\. Poate s\ [tearg\ perfect lucrurile de lîng\ tine, ora[ele, anii,
te ]ine suspendat [i te pocne[te de nu te vezi exact cînd te a[tep]i mai pu]in. Dup\ ce stingi lumina [i ai
senza]ia c\, gata, te-ai desprins de lumea îngr\m\dit\ bine între ni[te biete coper]i de carton, î]i dai seama
c\ visul t\u e, de fapt, tot al lor. 

N-am guturai [i am sc\pat ieftin [i cu depresia, dar am intrat într-una din zonele crepusculare de care v\
vorbeam: citesc bulimic [i n-am chef de scris. Le-am f\cut poft\ [i unor amici care m-au întrebat, pe mess, ce
mai fac. Am v\zut c\ merge, îmi încerc norocul [i aici. 

Am redescoperit-o pe Virginia Woolf, tot ce nu-mi pl\cuse mai demult, cînd eram mult prea tîn\r\, m\
fascineaz\ acum. Citesc pe îndelete, ca [i cînd a[ avea tot timpul din lume. Îmi place sofisticarea aia a frazei [i
cum î[i dezv\luie personajele din replici atît de fine [i aparent lipsite de importan]\. 

Am terminat [i Iris Murdoch, Discipolul, [i mi s-a p\rut mai tare decît Marea, mmarea: 600 [i ceva de pagini
pe care nu le sim]i cînd [i cum se duc. A[a rela]ii între personaje mai rar g\se[ti în filme [i-n literatur\, pe cuvînt.
V\ mai zic doar c\ romanul începe demen]ial, cu descrierea unor b\i în jurul c\rora graviteaz\ destinele tuturor
locuitorilor acelui ora[. Fie var\, fie iarn\, toat\ lumea înoat\ în bazine, iar aburii care îi înv\luie pe to]i (cu tot
cu istoriile lor întortocheate) au consisten]\ [i miros.

Paul Auster, În }}ara uultimelor llucruri, m-a f\cut s\ simt într-o diminea]\ c\ omleta [i cafeaua aveau cel
mai bun gust de pîn\ acum. Motivul e unul simplu, imagineaz\-]i c\ u[or, u[or, toate lucrurile care-]i plac [i
pe care le crezi acolo pentru totdeauna se termin\ într-o zi. Dispar [i n-ai ce s\ mai faci. Despre asta e vorba în
romanul lui Auster. 

Odat\ cu În }}ara uultimelor llucruri (publicat\ acum vreo 2 ani) am g\sit la aceea[i libr\rie de lîng\ Cinema
Studio [i Zenobia lui Gellu Naum (edi]ia din 2005). Am avut cartea în facultate, am citit-o, am împrumutat-o
cuiva [i am r\mas f\r\ ea. Am venit cu noua Zenobia acas\ [i pentru c\ m\ gîndisem de curînd, trecînd pe
Magheru, la vinetele uscate [i legate cu sfoar\ cu care se hr\ne[te personajul, mi s-a f\cut poft\ s-o recitesc.
Am trecut de mla[tini, a disp\rut [i fabulosul Drago[ [i am ajuns la faza cu Gellu care se bucur\ cînd îl opre[te
o fat\ pe strad\ [i îi cere un autograf. Dar ea-l întreab\ suav dac\ nu e cumva Buster Crabbe, un actor de
cinema care îl jucase pe Tarzan [i despre care citise într-o revist\ c\ s-ar fi aflat atunci la Bucure[ti. O uitasem
complet. Mi s-a p\rut mortal\.

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt la
Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn,
a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Polirom. A fost invitat\ s\ participe în cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la Budapesta, la First
Novel Festival. Romanul publicat de ea anul trecut la Polirom, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din
Budapesta – prin consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) –
s\ reprezinte România la acest eveniment.
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trup. Argumentul cel mai des invocat pentru aceast\ lectur\
este cel dat de naratorul asexuat prin care î[i spune povestea
Winterson. (Gra]ie traducerii f\r\ cusur realizate de Vali
Florescu, acest narator a devenit posibil [i în limba român\.)
Vocea lipsit\ de gen care î[i poveste[te marea iubire -
[i, al\turi de aceasta, î[i mai fac loc [i altele cîteva mai
mici - poate s\ sprijine diferite argumenta]ii: c\
iubirea nu ]ine cont de gen (ceea ce, pentru o carte
ap\rut\ în 1992, ar fi o ambi]ie modest\); c\ percep]ia
noastr\ a fost educat\ s\ se sprijine puternic pe aspectul
genului; c\ genul e o no]iune aleatorie, de care alegerile
[i dorin]ele noastre nu depind atît de mult precum
credem; c\ heterosexualitatea nu e chiar atît de
normativ\ (iar aici aproape c\ se sincronizeaz\ cu
Judith Butler, al c\rui Gender TTrouble ap\ruse cu doar
doi ani înainte) etc. Ca strategie narativ\ pus\ în slujba
oric\reia dintre aceste cauze, naratorul asexuat,
capabil de o iubire intens\ [i de o redare poetic\ a
sentimentelor pe care le încearc\, este o strategie
subversiv\ [i eficient\. Dar Winterson nu merge pîn\
la cap\t în acest sens, astfel c\ strategia devine,
cel mai adesea, un artificiu inutil; e un mod de a fi
„rebel f\r\ cauz\” care nu face niciun serviciu - dar
nici vreun deserviciu - pove[tii.
Pentru c\ de poveste e vorba de data aceasta. Povestea
unui început de iubire cum nu se poate mai promi]\tor,
abandonat de personajul narator fiindc\ femeia iubit\
suferea de cancer [i nu putea fi tratat\ decît de so]ul
pe care îl p\r\sise. O poveste adresat\ femeii
iubite, dar cu dese interludii c\tre cititor. Adresarea
la persoana a doua [i, într-o m\sur\ oarecare [i trama
narativ\ (ca s\ nu mai spun c\ [i orientarea autoarei),
mi-au amintit de Alexis, a lui Marguerite Yourcenar;
doar c\ acolo dialogul cu fosta iubit\ nu se întrerupe
nicio clip\ ca s\ lase loc explica]iilor pentru cititor,
scrisoarea e atît de rotund\, autosuficient\ [i centrat\
pe sine încît cititorul devine un voyeur cu totul accidental,
nu un interlocutor c\ruia naratorul îi mai face cu
ochiul sau îi spune cîte o glum\, ca s\ nu adoarm\. Oscila]ia
între receptori nu mi-a trezit niciun fel de apropiere de
narator [i nu mi l-a f\cut mai simpatic doar pentru c\
are amabilitatea s\-mi ofere explica]ii. Înclin s\ cred, deci,
c\ procedeul e realmente o sc\pare, o lips\ a c\r]ii, [i nu
o respingere a formalismului prohibitiv. În plus, o
op]iune tehnic\ atît de înc\rcat\ politic precum naratorul
asexuat se vede greu sus]inut\ de accesele de voio[ie [i
naturale]e cu care î[i poveste[te fostele rela]ii.
A[adar, retras\ într-un fund de lume, dup\ ce [i-a p\r\sit iubita,
vocea narativ\ î[i continu\ dialogul imaginar cu ea; aici se
g\sesc paginile cele mai poetice ale c\r]ii, anun]ate dinainte
prin mici fragmente concentrate, care pigmenteaz\ fericit
nara]iunea altfel dezlînat\, poeticitatea romanului abia acum se
desf\[oar\ cu adev\rat. Grupajul atipic de proze pe marginea
corpului î[i face loc în miezul c\r]ii, pe care o desparte astfel în
dou\ jum\t\]i. Între relat\ri despre foste iubite care voiau s\
dinamiteze muzeele fiindc\ ad\posteau arta falocentric\ [i foste
iubite dentist care î[i în[elau cu senin\tate so]ul pe care sus]ineau
c\ îl iubesc, detalii despre job-uri [i despre schimbarea caselor, drame
m\runte înso]ite uneori de istericale, adic\, în miezul acestei întregi
recuzite de gesturi mundane, î[i fac loc cîteva pagini care arat\ tot ce
a fost povestit pîn\ aici într-un soi de am\nunt concentrat, ca [i cum,
dintr-un tablou ce pare perfect realist, ai alege un detaliu în care doi
îndr\gosti]i zboar\ pe deasupra ora[ului. Cu tot aerul lor de proze incadrabile,
reciclate într-un roman care putea fi în general narativ [i pe alocuri poetic,
fragmentele scurte au ceva de amour courtois medieval, punînd la un loc
iubirea [i detaliile trupului în combina]ii al c\ror insolit spune mai mult
decît relat\rile în mijlocul c\rora se insinueaz\: exist\ proze despre piele („Ce
straniu e gîndul c\ bucata din tine pe care o cunosc cel mai bine este deja moart\.”),
despre omoplat, clavicul\ [i sim]uri. Dup\ aceste cîteva pagini, indiferent de ce
urmeaz\, po]i fi tentat s\ crezi c\ m\sura iubirii e poezia ei.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ ̀ n antropologie.
Este prezent\ cu articole în aaLLttiittuuddiinnii [i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee..

DD oamna Emma Poulson este de profesie ONG-ist\. A absolvit o facultate de Studii Culturale la Bruxelles,
iar lucrarea ei de licen]\ a avut titlul extrem de generos „Umanitate [i umanism cultural – între b\rbat
[i femeie. O privire retrospectiv\ asupra componentei de gen în evolu]ia cultural\ a marilor
civiliza]ii moderne”, lucrare care a atras elogiile întregii comisii de examinare – fapt cu atît mai remarcabil

cu cît se [tie din surs\ sigur\ c\ unul din membrii comisiei chiar a citit-o.
De vreo doi ani, doamna Poulson activeaz\ în Funda]ia pentru o Omenire Umanitar\, o organiza]ie non-

guvernamental\ care se ocup\ de sporirea gradului de toleran]\ al cet\]enilor Europei [i, bineîn]eles, de promovarea
multiculturalismului.

La început, doamna (pe atunci domni[oara) Poulson a participat ca simplu membru la cîteva proiecte importante
ale ONG-ului s\u. Unul din ele, intitulat „Culturile minore [i presiunea establishment-ului european” [i finan]at de

guvernul Elve]iei, i-a oferit ocazia s\ se remarce cu un raport pe tema tiraniei culturale a modelelor anglo-saxone,
iar în urm\torul proiect, numit „Strategii de supravie]uire ale ariilor culturale marginale”, a elaborat un studiu de
excep]ie asupra declinului artei cîntatului din frunz\ în ]\rile balcanice, care a atras imediat aten]ia  board-ului funda]iei.
În scurt timp, doamna Poulson a elaborat propriul s\u proiect, cu care a reu[it s\ acceseze cîteva sute de mii de euro
din fondurile Uniunii Europene. Proiectul urma s\ se întind\ pe o perioad\ de doi ani [i se numea – lung, dar
pertinent – „Func]ia social\ a femeii în societ\]ile tradi]ionale est-orientale [i strategiile sale de supravie]uire în culturile
occidentale”.

Un demers colateral proiectului, dar care merit\ men]ionat, fiindc\ a fost foarte bine primit de mass-media [i a
contribuit la consolidarea prestigiului doamnei Poulson, a fost implicarea distinsei ONG-iste, al\turi de proasp\tul ei so],
avocatul Marcel Nichollson, într-un proces de divor] intentat în Germania de o femeie de origine turc\ împotriva
so]ului ei musulman.

Domnul Nichollson, ap\r\torul so]ului turc, a sus]inut c\ legile germane nu se pot aplica la o minoritate dezavantajat\
cu aceea[i stricte]e ca [i în cazul cet\]enilor majoritari. În consecin]\, acordarea divor]ului la cererea so]iei ar însemna o
înc\lcare grav\ a cutumelor etniei turce [i asimilarea discriminatorie a bie]ilor dezr\d\cina]i într-o cultur\ str\in\,
adic\ anihilarea diferen]elor culturale atît de pre]uite în democra]ie. „Cît\ relevan]\ are faptul c\ p\r]ile din proces sînt
cet\]eni germani?” a întrebat – desigur, retoric – tîn\rul avocat. „Ei au venit aici pentru o via]\ mai bun\. {i atunci îi oblig\m
s\ se supun\ unei majorit\]i opresoare? Îi judec\m cu m\sura noastr\ doar pentru c\ [i-au dorit s\ tr\iasc\ într-o
Europ\ democratic\? Le în[el\m a[tept\rile, asta facem! Le înc\lc\m exact dreptul la diferen]\, pe care îl prosl\vesc atîta
politicienii no[tri.” 

Cît despre faptul c\ femeia se plîngea de b\t\ile aplicate sistematic de so]ul ei, domnul Nichollson nu s-a obosit s\
dea prea multe explica]ii. Eviden]a s\rea în ochi: „Cum s\ în]elegem [i s\ judec\m noi, captivii postmodernit\]ii, o cultur\
milenar\, cu propriile ei reguli domestice? Noi nu vedem bîrna din ochiul nostru [i pretindem s\ judec\m paiul din ochiul
altuia! Ce [tim noi despre tradi]iile culturale ale gospod\riei tradi]ionale turce[ti?”. {i, ce-i drept, nu [tim mare lucru.

Victoria avocatului Nichollson [i a clientului s\u a fost una zdrobitoare. Judec\toarea a respins ac]iunea de divor]
intentat\ de tîn\ra turcoaic\ [i s-a plîns ea îns\[i de indiferen]a Occidentului a[a-zis civilizat fa]\ de culturile tradi]ionale
cu care convie]uie[te [i care – s\ fim sinceri fa]\ de noi în[ine! – îmbog\]esc substan]ial patrimoniul cultural european.

La succesul domnului Nichollson a contribuit, cum spuneam, [i doamna Poulson, so]ia sa, femeie cu vederi liberale,
dar [i multiculturale. În timpul procesului, doamna Poulson, împreun\ cu o grupare feminist\ local\ [i cîteva membre
ale FOU (Funda]ia pentru o Omenire Umanitar\), a organizat un mar[ pe str\zile Münchenului. Toate participantele
la mar[ purtau cîte o feregea ce le acoperea fa]a. Militantele duceau pancarte cu texte de solidarizare: To]i sîntem
musulmani!, Familia – celula societ\]ii!!, Nu ne judeca]i gre[it!  Dou\ pancarte mai uzate, fiindc\ se potriveau la
aproape orice manifesta]ie, ordonau: Nu discrimin\rii! [i Nu americaniz\rii!

Majoritatea participantelor la mar[ au purtat feregele, ca s\ marcheze solidaritatea lor deplin\ cu soarta familiei
musulmane tradi]ionale. Ac]iunea i-a nedumerit pe unii, fiindc\ – spuneau ei – aici era vorba despre o femeie
musulman\ care voia s\ scape  de chingile tradi]iei. Da, m\ rog, poate c\ da... Oricum, to]i au apreciat un gest
aparent minor, dar cuceritor: din pur\ [i dr\g\la[\ cochet\rie feminin\, militantele [i-au asortat feregelele la
salopetele de armat\, cu bocanci cu ]inte, sau la costumele  business, cu fuste midi, un pic deasupra genunchiului. 

Demersul doamnei Poulson a avut un succes imens – inclusiv în plan monden, c\ci cîteva case de mod\ au
folosit la prezent\rile de toamn\ manechine cu feregea. Energica doamn\ Poulson a fost de fa]\ la
prezent\ri [i ulterior a lansat o diatrib\ la adresa instrumentaliz\rii trupului femeii – orice va fi însemnînd asta.
Abia a[tept s\ v\d ce ne va spune despre func]ia social\ a femeii în societ\]ile tradi]ionale est-orientale [i
strategiile sale de supravie]uire în culturile occidentale. Proiectul e în derulare.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 38 de ani scriitor, publicist [i umorist român. Redactor [i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele
AAddiioo,, aaddiioo ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa,, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii,, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\,, DDEEXX-uull [[ii sseexxuull..

clipuri
doamna Poulson, ONG-ista
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alex. cistelecan

E xist\ dou\ c\i de intrare în conceptul de autoafectare. Prima,
mai dificil\, ne-ar cere un lung detur prin istoria filosofiei secolului
20, încep`nd de la fenomenologia husserlian\, trec`nd prin
teoria francez\ a anilor [aptezeci-optzeci pentru a sf`r[i în re-

normalizarea termidorian\ specific\ filosofiei contemporane. Aceast\
excursie ar presupune s\ facem, mai înt`i, o vizit\ prin laboratorul
de concentrare [i produc]ie a prezen]ei pure care este monologul
vocii con[tiin]ei la Husserl, dispozitivul filosofic care asigur\ auto-
afectarea eului [i auto-constituirea lui într-un mediu aseptic ferit
de orice exterioritate; dup\ care ar trebui s\ bif\m criticile heideggeriene,
lacaniene [i derridiene aduse la adresa acestui dispozitiv metafizic,
critici în urma c\rora deturul, exterioritatea, finitudinea [i lipsa
s`nt definitiv înscrise în interiorul purei prezen]e la sine a eului [i
a con[tiin]ei; dup\ care, în fine, am putea asista înm\rmuri]i la
recuperarea, deturnarea [i neutralizarea acestor filosofii „egicide”
de c\tre unii ca Jacob Rogozinski1 care repun eul suveran în
drepturi chiar [i cu pre]ul de a-l investi cu toat\ negativitatea
subiectului care-l destituise ini]ial din func]ia sa suveran\. În
cele din urm\, efortul acestui detur teoretic ar putea p\rea
exagerat în compara]ie cu happy-end-ul s\u trist care este
aceast\ salat\ de alteritate lévinasian\, carne merleau-pontian\
[i tensiune transcendent-imanent\ à la Michel Henri, ghiveci
prin care Rogozinski încearc\ s\ redea savoare vechiului eu
metafizic – fie ea [i savoarea negativit\]ii, finitudinii [i exteriorit\]ii
specifice conceptului de subiect.  

Din aceste motive, se pare c\ a doua cale de intrare în
conceptul de auto-afectare este mult mai indicat\. Ea respect\,
în linii mari, algoritmul descris de un celebru banc pre-decembrist:
un tip beat adoarme pe strad\ sprijinit de un zid. Trezindu-se
a doua zi diminea]a, descoper\ c\ în spatele s\u s-a format o
coad\ nesf`r[it\ de oameni. Ca de obicei, din spatele cozii
porne[te c\tre primii veni]i întrebarea: ce se d\? Ajuns\ la
cap\tul cozii, întrebarea provoac\ între cel mahmur [i cel din
spatele s\u urm\torul schimb de replici: 

Ce se d\? 
Nu [tiu, dom’le, eu doar m-am îmb\tat [i am adormit aici. 
P\i dac\ nu cumperi nimic, d\-te din r`nd!
Da’ ce-s, prost, s\ plec acum c`nd s`nt primul!?
Cu siguran]\, primul lucru care merit\ remarcat cu privire la

acest banc este natura sa dialectic\. Îns\ nu e vorba de o dialectic\
în]eleas\ metafizic ca simpl\ neutralizare a antitezei [i reconfirmare
a tezei, ci de o dialectic\ în care sinteza nu face dec`t s\ re-pun\
antiteza, o dialectic\ în care, cu alte cuvinte, calmul pozitiv al sintezei
nu e dec`t z\bovirea prelungit\ în negativ. Cum se face aceast\
dep\[ire [i conservare în situa]ia de fa]\? Iat\: primul punct de vedere
e be]ia omului; din perspectiva ei, coada pare un fenomen de delir
comunitar spontan; al doilea punct de vedere e coada îns\[i [i coeren]a
logic\ indestructibil\ a delirului ei: „dac\ e[ti beat, d\-te la o parte”;
al treilea punct de vedere e confirmarea antitezei: be]ivul intr\ în logica
celorlal]i [i se crede treaz: „da ce’s, prost?!”. Pe scurt, avem aici un
mecanism aporetic pe care l-am putea numi sofismul prezum]iei de
luciditate [i care guverneaz\, în acela[i mod, auto-afectarea eului: dac\
o mul]ime de oameni î]i spun c\ e[ti treaz, tu ajungi s\-i chiar crezi [i
în loc s\ te culci, tu ai impresia c\ te treze[ti. Gestul celorlal]i de a se grupa
în coad\ relev\, desigur, un fel de delir – dar trebuie s\ remarc\m c\
punctul din care acest delir apare ca atare nu este dec`t be]ia ini]ial\. În
final, trezia va consta în a schimba un delir pentru cel\lalt, în a asuma c\
un delir, atunci c`nd e colectiv, trebuie s\ fie deja de ordinul ra]iunii. 

La fel stau lucrurile [i cu auto-afectarea eului: la un moment dat, un
tip, fie el Descartes sau Gregor Samsa, se treze[te c\ de rana cogitoului îi
st\ ag\]at un corp, o res extensa. Începe s\-l pip\ie întreb\tor [i din materia
amor]it\ se aude gem`nd întrebarea-rug\minte: dac\ nu e[ti normal, d\-te
la o parte [i nu m\ mai pip\i pervers. Dup\ care urmeaz\ „trezia”: da’ ce-s, prost,
acuma c\ pot s\ te pip\i în voie!? M\ îndoiesc c\ acest corp ar putea fi al meu –
deci pip\i – deci exist: deci tipul \sta care m\ pip\ie s`nt chiar eu. Auto-afectarea
ca algoritm de constituire [i certificare a eului trebuie a[adar s\ treac\ prin aceast\
înt`lnire a dou\ deliruri: de o parte be]ia eului auto-transparent, pur\ res cogitans,
interioritate f\r\ fisur\ [i coeren]\ f\r\ ruptur\, de cealalt\ parte delirul gregar al
eului opac, finit [i material, care nu confirm\ primul eu dec`t cu pre]ul disloc\rii [i
destituirii sale radicale. 

Pe scurt, auto-afectarea se manifest\ întotdeauna ca subiectivare a unei obiectiv\ri,
intimitate a unei înstr\in\ri. Acestea s`nt chiar numele pe care le poart\ subiectul
lacanian. A-l boteza, din nou, Eu, e o b\utur\ pu]in cam tare. 

__________
1 Jacob Rogozinski, LLee mmooii eett llaa cchhaaiirr.. IInnttrroodduuccttiioonn àà ll’’eeggoo-aannaallyyssee, Cerf, Paris, 2006.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i Editura IIddeeaa.

Drag\ A.I.,
Sînt obsedat, ca de obicei, de cîteva idei. Una dintre ele e ceea ce a intrat deja în limbajul nostru

postcomunist cu numele de „tranzi]ie”. M\ tot bate gîndul s\ scriu o carte despre tranzi]ie [i mi-am
adus aminte de eroul bulgakovian din Inim\ dde ccîine.

Dac\ a[ scrie o carte despre tranzi]ie, oricare ar fi ea, {arik ar fi eroul meu. {arik este cîinele
transformat în om de profesorul Preobrajenski. Tranzi]ia, trecerea de la „omul vechi” la „omul nou”, este

perfect ilustrat\ prin metafora trecerii pot\ii {arik de la stadiul de cîine la cel de cet\]ean. {i cînd eroul lui
Bulgakov trebuie s\-[i aleag\ o identitate, el spune: familia se mo[tene[te, deci m\ voi numi {arikov, iar

numele l-am luat din calendar. M\ cheam\ Poligraf Poligrafovici!
În leg\tur\ cu evolu]ia c\]elului {arik, crescut pe strad\ [i [tiind c\ nu tot ce e „albastru” e „carne”,

Priobrajenski noteaz\ un num\r interesant de observa]ii. Primul lucru pe care-l afl\m din noti]ele profesorului
e faptul c\ primul cuvînt rostit de {arik este abîr, care nu e altceva decît cuvîntul rîba (pe[te) citit de-andoaselea.
Prima liter\ a fost A, a doua B, a[a c\ „îi era mai u[or s-o ia de la coad\ în citirea cuvîntului rîba (pe[te),
întrucît  în partea cealalt\ a magazinului st\tea un mili]ian”. Adic\ orice form\ de ideologie, indiferent din ce
direc]ie vine, nu face decît s\ r\stoarne lectura fireasc\ a lucrurilor [i s\ nu uit\m c\, de[i vitrina sau lozinca s-
au schimbat, în col]ul str\zii exist\ un mili]ian.

Dup\ pronun]area primului cuvînt, {arik încearc\ s\ se ]in\ „vertical pe picioarele din spate”, iar prima fraz\
rostit\ coerent este o înjur\tur\ de mam\ adresat\ profesorului care l-a transformat din cîine în om. Dup\
primul cuvînt rostit foarte clar, pivnaja  (ber\rie), {arik începe s\ rosteasc\ coerent toate înjur\turile limbii ruse
[i un set de cuvinte vulgare luate nu se [tie de unde: „birjar”, „nu sînt locuri”, „Edi]ia de sear\”, „cel mai bun
cadou pentru copii”. Primul cuvînt pe care-l roste[te {arik întrînd în biroul profesorului este burjui.
Profesorul noteaz\ c\ {arik e pus pe sfad\ [i înjur\ sistematic, consecvent [i ira]ional. Potaia care se transform\
în om face aceste gesturi ma[inal, iar în urm\toarea zi, lexiconul se îmbog\]e[te cu mare vitez\: „nu te-nghionti”,
„tic\losule”, „d\-te jos de pe scar\”, „]i-ar\t eu ]ie”, „Recunoa[terea Americii”, „Primus”.

Iat\ [i prima discu]ie mai intelectual\ între noua fiin]\ {arikov [i profesor, dup\ ce {arikov zîmbise
ironic [i turnase vodc\ la toat\ lumea: „La dumneavoastr\ totul e ca la parad\. {ervetul – colo, cravata –
aici, m\ ierta]i, v\ rog, mersi. Dar ceva autentic, nu! V\ chinui]i singur ca pe timpul regimului ]arist”. 

V\ mai aduce]i aminte de motanul Beghemot din Maestrul [[i MMargareta, care nu atrage aten]ia
nim\nui cînd se urc\ îmbr\cat în tramvai [i se comport\ uman, dar de care to]i se mir\ cînd composteaz\
biletul?

Cît de valabile sînt toate aceste observa]ii [i în aceast\ perioad\ de ve[nic\ tranzi]ie.
Te salut,
Cu prietenie
Vasileii Andreevici

VVaassiillee EErrnnuu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al
masterului de Filosofie (Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat
al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat în cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii PPoolliirroomm.
În prezent ]ine o rubric\ de opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\ [i una în s\pt\mînalul SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn
UURRSSSS (PPoolliirroomm 2006) care a fost distins cu  Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu  Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor
din România.

autoafectare

aaaabbbbeeeecccceeeeddddaaaarrrruuuullll   
llllaaaaccccaaaannnn

vvaassiillee

eerrnnuu
Moscova - Bucure[ti

jurnalul vremurilor de infla]ie (X)
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Coper]i/coperte. Cum [i cine le face 
Am ilustrat copertele 
a peste o mie de volume
Done Stan, grafician

În cariera mea de ilustrator, am constatat c\ grafica de carte a avut în ultimii ani o
desvoltare f\r\ precedent, fiind motivul unor expozi]ii [i concursuri interna]ionale de
anvergur\. 

Lucrez grafic\ de carte [i sînt pasionat de acest domeniu înc\ din facultate. 
Lectura unei c\r]i este pentru mine un dialog constructiv cu autorul, un dialog care

merge dincolo de paginile c\r]ii, într-o lume fantastic\, imaginar\. Îmi place ca prima
lectur\ a c\r]ii pe care o ilustrez s\ fie o lectur\ deta[at\, agreabil\, f\r\ reveniri asupra
paginilor.

De obicei, fac mici schi]e fugare pe marginea manuscrisului, care pentru altcineva
pot fi nota]ii ilizibile; pentru mine îns\ sînt deja compozi]ii bine conturate, foarte importante
pentru ilustra]iile definitive. Dup\ aceast\ lectur\, pun manuscrisul deoparte cîteva zile,
pentru a se [terge din memorie imaginile neesen]iale. Dac\ este cazul, m\ documentez
r\sfoind albume de art\, reviste etc. În urm\toarea etap\ trec la o alt\ lectur\ a c\r]ii,
selectînd schi]ele care m\ inspir\ [i insistînd asupra paginilor legate de ele. Fac nota]ii
asupra tipologiei personajelor, costumelor, am\nuntelor scenografice, fac deasemeni
o machet\ pentru plasarea [i frecven]a ilustra]iilor în carte [i trec desenul lor la
m\rimea real\ a c\r]ii. Caut esen]a textului, m\ adaptez stilului autorului, stabilesc maniera
de lucru tehnic\; nu ilustrez textul la punct [i virgul\. Pentru ilustra]ia unei coperte, situa]ia
este pu]in diferit\. O copert\ trebuie s\ aib\ atributele unui afi[; s\ fie laconic\, direct\,
s\ cuprind\ esen]a c\r]ii [i totodat\ s\ fie atractiv\. De cele mai multe ori, un simbol bine
ales poate prezenta mai bine cartea decît o imagine care urm\re[te cu grij\ nara]iunea
textului. În cazul copertei, nu citesc întotdeauna textul, pentru c\ editurile sînt gr\bite
s\ intre în tipografie [i nu mai au timp s\-mi acorde o lectur\ aprofundat\. Citesc 10-20
de pagini de manuscris sau o prezentare f\cut\ de redactor. Dar, în cel mai fericit caz,
prefer s\ citesc toat\ cartea, pentru a în]elege stilul autorului, nuan]ele subtile ale textului,
am\nunte de tipologie [i atmosfer\. O gre[it\ în]elegere a textului, a mesajului acestuia,
duce de obicei la o imagine hibrid\, banal\, chiar împotriva textului. 

Un ilustrator de carte cu har rescrie textul c\r]ii în imagini proprii, îndep\rtîndu-se
de caracterul narativ al descrierii. Ilustra]ia [i textul sînt dou\ lumi care se întrep\trund,
se apropie, se contest\ uneori sau sînt într-un deplin acord. 

Prin anii ’70, pe cînd lucram la Editura Tineretului, redac]ia pentru copii a comandat
spre ilustrare unui grafician poezia Zdrean]\ de Tudor Arghezi. Stilul graficianului era
foarte naturalist, dulceag, de o minu]iozitate care sufoca imaginea desenat\. Dar acest
stil era la mod\ atunci, mai ales în desenele c\r]ilor pentru copii venite din Fran]a. Rezultatul
a fost c\ Zdrean]\, un c\]el de curte, s-a transformat într-un c\]el de salon, cu p\rul
[amponat, coafat, cu gene lungi [i buze rozalii. Cum eu eram redactorul artistic al editurii,
m-am dus cu desenele în bra]e la maestrul Arghezi, s\ ob]in aprobarea pentru editare.
Maestrul a privit prima ilustrat\ [i m-a întrebat cine este în poz\. Eu am r\spuns intimidat:

- Este Zdrean]\.
R\spunsul a venit prompt din partea poetului:
- |sta nu e Zdrean]\, \sta e o curv\.
Ilustra]iile au fost respinse categoric, dar munca ilustratorului trebuia remunerat\,

a[a c\ s-a g\sit un poet tîn\r care a scris alte versuri, cu o ac]iune u[or schimbat\, tot cu

un c\]el care fura oul din cuibar.
Eu am ilustrat cartea Cele [[apte llebede de Andersen, dar pe copert\ am omis o leb\d\

[i au r\mas [ase. Situa]ia a fost ironizat\ într-o not\ de ziar.

În cei patruzeci de ani de experien]\ în domeniul ilustra]iei de carte, am colaborat
cu toate editurile importante [i pot spune c\ a fost o colaborare foarte bun\, bazat\ pe
respect [i în]elegere fa]\ de munca graficianului. Este foarte important ca editorul s\ aib\
încredere deplin\ în ilustratorul cu care colaboreaz\, iar pentru artistul plastic este foarte
relaxant [i constructiv ca editorul s\ aib\ o viziune modern\ despre grafica de carte, s\
fie informat [i s\ accepte solu]ii noi. {i unul [i cel\lalt trebuie s\ aib\ idee ce înseamn\
o imagine vie, modern\, actual\. În colaborarea mea cu Editura Gramar am avut multe
satisfac]ii profesionale, dar cea mai important\ a fost realizarea colec]iei „100+1 romane
române[ti”. Am ilustrat copertele tuturor celor 101 volume [i o socotesc o reu[it\ în cariera
mea. Se poate spune c\, din punct de vedere grafic, este o colec]ie de autor. A fost o
experien]\ interesant\ pentru mine; autori diferi]i, epoci diferite, stiluri diferite, fiecare
titlu în parte îmi impunea alte rezolv\ri din punct de vedere plastic. O experien]\
asem\n\toare am avut la realizarea colec]iei „Povesta[i români” de la Editura Curtea
Veche. {i de data aceasta am ilustrat la aceast\ colec]ie toate titlurile – cu mici excep]ii,
cînd autorul cerea o imagine deja existent\. Colec]ia „Top H” de la Editura Humanitas de
asemenea am conceput-o [i am ilustrat-o în întregime. Aici am folosit asocierea a dou\
imagini diferite, procedeu care d\dea copertei un plus de originalitate [i expresivitate.
Am realizat, de asemeni, seria „Cioran”, tot la Humanitas. Cu Editura RAO am avut, de
asemenea, o colaborare îndelungat\. Timp de cî]iva ani, am ilustrat toate copertele
ap\rute în editur\ [i, cu mici excep]ii, [i toate c\r]ile pentru copii. Am ilustrat copertele
a peste o mie de volume în cei patruzeci de ani de activitate. Autori importan]i, români
[i str\ini, au „trecut” prin atelierul meu. 

Chiar [i în grafic\ de [evalet, de multe ori am folosit ca pretext un text pe o tem\
anume. Cel mai bun exemplu este ciclul de lucr\ri de [evalet intitulat Portretul pp\s\rii
care nnu eexist\, dup\ un poem de scriitorul francez Claude Aveline, ciclu expus în 1986
la Galeria Simeza. Expozi]ia s-a bucurat de succes la public [i în mass-media, iar una dintre
lucr\ri a intrat în colec]ia de stampe a Muzeului de Art\ Modern\ din Paris, Centrul Georges
Pompidou, împreun\ cu alte dou\zeci [i cinci de lucr\ri pe aceea[i tem\, create de cei
mai cunoscu]i arti[ti europeni.

Dar cel mai mult mi-a pl\cut s\ ilustrez c\r]ile pentru copii. În primul rînd, o carte
pentru copii este de obicei bogat ilustrat\, este ca o expozi]ie v\zut\ de sute de vizitatori.
În ilustra]iile pentru copii descoperim anumite afinit\]i temperamentale, preferin]e
tematice sau de expresie, un anume fel de a interpreta realul, un anume fel de a interpreta
irealul, voca]ia poetic\ sau satira caustic\ lipsit\ de r\utate. În ceea ce prive[te mesajul
spiritual, exist\ în activitatea acestui gen un fel de lumin\ interioar\, o bucurie, un timbru
rar, poate unic, pe care artistul plastic îl d\ruie[te lumii derutate de ast\zi. O reg\sire a
vechiului ideal al inocen]ei. Brâncu[i spunea: „Quand nous ne sommes plus enfants, nous
sommes deja morts”.

Cei care î[i citeau singuri c\r]ile în copil\rie î[i amintesc, poate, de pe atunci de numele lui Done Stan;
pentru mine, care citeam literalmente „din scoar]\-n scoar]\” o carte, textul cuprinz`nd inclusiv „bunul de tipar”
(scris, pe vremea aceea, cu zi, lun\ [i an ), numele s\u e asociat cu c\r]ile cu poze [i cu zilele lungi de citit, a[a
cum, de pild\, numele lui Sebastian Domozin\ e asociat cu dup\-amiezele de duminic\ în care b\rba]ii
cartierului ie[eau în maieu [i pantaloni de trening s\-[i repare ma[inile în fa]a blocului [i luau cu ei radiouri portabile,
ca s\ nu piard\ meciul. Am primit textul scris de Done Stan de m`n\. Un facsimil ar fi fost mai potrivit pentru
acest dosar, dar ne-ar fi trebuit cinci pagini `n plus. Totu[i, pentru o lectur\ cît mai empatic\, v\ sf\tuiesc îns\ s\
v\ c\uta]i prin debara c\r]ile din copil\rie. (A.C.)

Despre c\r]i vorbim tot timpul: judec\m personaje, analiz\m strategii
narative, inventariem curente [i direc]ii, elucid\m metafore [i clasific\m
teme. Despre coper]i [i ilustra]ii vorbim mai rar, cu toate c\ ele se
insinueaz\ în procesul lecturii înc\ de la vederea c\r]ii [i nu cred c\ îl
p\r\sesc nici m\car cînd am întors ultima pagin\. Eu, una, dup\ ce termin
de citit o carte, îi mai privesc cîteva minute coperta, ca pentru a-i face un fel
de icon mental. 

Am invitat, în acest dosar, cî]iva arti[ti vizuali, din zone diferite ale artei,
în m\sur\ s\ ne dea cîteva detalii from the other side - unii ne-au povestit
despre cum se lucreaz\ efectiv la o copert\ sau la ilustra]iile de interior, al]ii
au vorbit despre rela]ia textului cu imaginea, al]ii [i-au spus impresiile
despre cum arat\ coper]ile de carte în România. Unii au vorbit despre
coperte, al]ii despre coper]i, dar cu to]ii au în comun preocuparea pentru
vizual [i [tiin]a de a-l produce. (A.C.)
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S\nt mult prea pu]ini designeri
autentici pe carte p`trat
Némethi András Barna,
Executive Manager Griffon aand SSwans PProductions

Dac\ vre]i ̀ ntr-adev\r s\ afla]i ce se ̀ nt`mpl\ cu grafica de carte
`n aceast\ ]ar\ de fini cititori, atunci trebuie s\ [ti]i c\ rom<nul,
poet, biensur, se ocup\ [i de acest domeniu, ca de toate
celelalte `n care este un bun cunosc\tor: femei, fotbal, istorie,
politic\... 

Grafica de carte, pentru mine, a `nceput ca locul preferat de
joac\: mult m`zg\lit, avangard\, influen]e, un pic de controvers\.
~n urm\ cu un an jumate, cei de la editura Curtea Veche m-au
`ntrebat dac\ nu vreau s\ `i ajut cu o copert\, vroiau s\ schimbe
imaginea colec]iei de literatur\ contemporan\ Byblos. Titlul pe
care mi l-au oferit s\ fac ni[te draft-uri a fost M\ nnumesc RRo[u,
de Orhan Pamuk, `nc\ nu se b\nuia nimic de Nobelul care avea
s\ urmeze. Primul lucru a fost s\ mi se atrag\ aten]ia c\ trebuie
aprobat de autor; m-am g`ndit: e clar, nu pot folosi pisoarul lui
Duchamp. Dar \sta a fost doar `nceputul. Nu a trecut mult [i am
creat Griffon and Swans, un studio de crea]ie care acum se ocup\,
printre altele, de toate titlurile Curtea Veche. 

C`nd copertele la care lucram s-au ̀ nmul]it, am reu[it s\ p\trund
un pic mai bine `n lumea editorial\ rom<neasc\ [i lucrurile au
`nceput s\ se schimbe. E imposibil s\ separi partea grafic\ de
realitatea editorial\ actual\. De atunci m\ lupt s\ schimb percep]ia
asupra copertei a micii noastre industrii de carte. De unde [tiu
c\ trebuie schimbat\? Pentru c\ to]i public\m aceia[i autori (Hesse,
Faulkner, Pamuk, Shakespeare, Yourcenar etc.). E evident c\
diferen]ele apar la realizare [i, de ce nu, la cei care citesc (dar
asta e o alt\ discu]ie).

~n occident, grafica de carte are o tradi]ie `n adev\ratul sens
al cuv`ntului. G`ndi]i-v\ doar la lan]ul de tipografii din secolul
16, unde se sculpta fiecare liter\, unde se creau fonturi aparte
pentru fiecare carte. Biblia lui Gutenberg nu a fost aclamat\
doar ca un triumf tehnologic, ci [i estetic: 1282 de pagini color
cu 42 de r`nduri pe pagin\. Literele lui Claude Garamond s`nt ̀ nc\
folosite. Desigur, de atunci s-au schimbat multe, dar e foarte
important c\ totul a ̀ nceput cu aceast\ simbioz\ ̀ ntre art\ [i tehnic\.
Acum toate editurile mari, f\r\ excep]ie, au un Art Department.

Noi s`ntem `nc\ ad-hoc. Avem o gramad\ de freelancer-i
care lucreaz\ pentru oricine, f\r\ probleme de conflict de interese
[i avem o gr\mad\ de dtp-i[ti ridica]i la func]ia de copertist. S`nt
mult prea pu]ini designeri autentici pe carte p\trat. Ca atare, tradi]ia

noastr\ se rezum\ la o seam\ de prejudec\]i de genul: s\ se
vad\ titlul bine [i mare, s\ avem colec]ii cu c`t mai multe titluri,
`n lan]ul realiz\rii unei c\r]i coperta se face ultima etc.

Totu[i, din fericire, nu depinde totul de aceast\ sincronizare
cu lumea de afar\. C`nd imaginea lucrat\ de tine urmeaz\ s\ apar\
pe un tiraj de mii de exemplare, nu te mai g`nde[ti la ce fac al]ii,
nici la faptul c\ nu e[ti de acord cu autorul sau c\ cei de la drepturi
impun culoarea mov. C`nd merg cu trenul [i l`ng\ mine st\ o
persoan\ care cite[te o carte cu o copert\ f\cut\ de mine, c`nd v\d
volumul `n vitrina libr\riilor, devin brusc vesel ca un copil [i
toate problemele mi se par fleacuri. P`n\ ̀ ncepe lucrul la urm\toarea. 

~ns\ de c`nd exist\ Griffon and Swans, lucrurile se desf\[oar\
mult mai firesc. Avem o mic\ echip\, proasp\t m\rit\, de trei:
Alexandra Candea [i C\t\lin Furtun\, [i subsemnatul [i, ̀ ncet-`ncet,
am reu[it s\ schimb\m mai toate copertele la Curtea Veche.  Pas
cu pas i-am obi[nuit c\ dac\ schimbi coperta trebuie s\ schimbi
[i interiorul, c\ exist\ o infinitate de posibilit\]i de format [i c\
imaginea de pe copert\ nu trebuie s\ aib\ strict\ leg\tur\ cu cartea.
Primim un brief despre carte atunci c`nd ea iese de la corectura#2.
Uneori o citim pe toat\, uneori fragmente, uneori doar  brief-ul.
Curtea Veche scoate acum peste 300 de titluri pe an, ar fi imposibil
s\ le citim pe toate. Dar c`nd apar autori ca Yourcenar, Zola, Roa
Bastos, Mamleev, nu numai c\ citim cartea, dar ̀ ncerc\m s\ afl\m
c`t mai multe despre autor. Facem mai multe draft-uri [i ne prezent\m
la editor, care deja ne a[teapt\ pentru c\ am `nt`rziat. 

La mine, o copert\ dureaz\. Uneori o desenez, uneori e nevoie
de o [edin]\ foto pentru o poz\ anume, uneori prelucrez
imagini [i uneori le fac pe toate p`n\ c`nd iese ceva cu care s`nt
mul]umit.  ~n plus, de c`nd r\spund pentru toate copertele de la
Curtea Veche, au ap\rut [i alte calcule de luat ̀ n seam\. Economisesc
la o colec]ie ca s\ compensez la alta. Pentru trei c\r]i paperback
(poate!) reu[esc s\ conving editura s\ ias\ [i un  hardcover. Coperta
`n sine nu este costisitoare, dar formatul c\r]ii, interlinia [i calitatea
determin\ direct pre]ul tiparului. {i treaba pe pia]a noastr\ de
carte e foarte limpede, cu c`t mai ieftin, cu at`t mai bine.

S\ o lu\m de la `nceput. Dac\ vre]i `ntr-adev\r s\ afla]i ce se
`nt`mpl\ cu grafica de carte `n aceast\ ]ar\ de fini cititori, atunci
trebuie s\ v\ plimba]i prin libr\rii, prin biblioteci, s\ privi]i copertele,
dar [i interiorul. S\ observa]i momentul ̀ n care, asemenea vestului,
nu o s\ mai apar\ logo-ul editurii pe copert\, s\ observa]i c`nd o
s\ avem din nou edi]ii princeps, c`nd o s\ scoatem (ca Penguin)
coperte albe pe care s\ le fac\ fiecare cititor `n parte. Cump\ra]i
din c`nd `n c`nd o carte frumoas\, chiar dac\ e mai scump\.
Vreau s\ cred c\ sondajul care st\ acum pe biroul meu, [i care
spune c\ 4% dintre cititorii din Rom<nia consider\ grafica esen]ial\
pentru o carte, este fals.

Imaginea utilizeaz` 
un vocabular diferit 
[i se cite[te \ntr-un mod
diferit de con]inutul c`r]ii
Radu R\ileanu, 
Art director, Editura Polirom

Procedurile prin care trece o copert\, de la faza de
proiect [i p`n\ la leg\torie, s-ar rezuma foarte pe scurt
la c`teva etape distincte. Prima este de natur\, s\ zicem,
tehnic\: ea prive[te colec]ia ̀ n care se ̀ ncadreaz\ respectiva
carte, formatul (dac\ este cartonat\, bro[at\, copert\
moale), cu supracopert\, cu l\cuire selectiv\ (un lac special
care acoper\ de obicei textul), [tan]are sau poleire pe
text etc., detalii tehnice, multe din ele de ultim\ or\, care
condi]ioneaz\ considerabil calitatea final\). Apoi procedurile
se deruleaz\ oarecum clasic. ~n a doua faz\ e vorba de o
discu]ie cu redactorul c\r]ii, cu autorul sau, dac\ este
cazul, cu traduc\torul sau editorul. Redactorul stabile[te
c`teva coordonate orientative legate de subiectul c\r]ii.
S`nt date orientativ citate, fragmente, iar ̀ n cazul c\r]ilor
mai dificile, mai „delicate”, graficianul cite[te cartea

integral. Se poate vorbi de un parteneriat grafician-
redactor `n aceast\ faz\.

Odat\ stabilit\ o direc]ie, ̀ ncepe munca propriu-zis\
a graficianului, s\ zicem, ce-a de-a treia etap\. El
trebuie s\ ̀ mbine ̀ ntr-un mod c`t mai ingenios munca de
crea]ie cu c`teva aspecte care trebuie s\ fie obligatoriu
asimilate [i care ]in strict de no]iunile numite: „pia]\”,
„ambalaj”, „]inut\” a c\r]ii [i, `n final, trebuie s\ traduc\
con]inutul `ntr-o imagine alegoric\, rezumativ\. Felul
`n care reu[e[te s\ acorde toate aceste ingrediente
condi]ioneaz\ reu[ita final\. Dac\ graficianul este inspirat,
ilustra]ia poate `mbog\]i cartea, poate aduce un plus
de calitate. O copert\ bine f\cut\ poate `nnobila o
carte bun\, poate diminua neajunsurile unei c\r]i mediocre
sau, dimpotriv\, poate produce un fiasco total. 

Satisfac]ia profesional\ este dat\ de acest aspect;
imaginea utilizeaz\ un vocabular diferit [i se cite[te `n-
tr-un mod diferit de con]inutul c\r]ii. Graficianul are
privilegiul de a contempla opera scriitorului [i de a intui,
de a aplica „tu[a final\”. E un privilegiu unic de care eu
s`nt foarte `nc`ntat [i care presupune reveren]\.

S`nt cazuri speciale ̀ n care trebuie s\ ilustr\m o carte
cre`nd pur [i simplu coperta. De obicei ne folosim de o
tablet\ grafic\ pentru a realiza o pictur\ digital\ sau poate
fi vorba de o manipulare foto. Dat fiind ritmul alert [i
volumul mare al planului editorial, de multe ori s`ntem
dependen]i de colaboratori. Ace[tia lucreaz\ la comand\
dup\ acelea[i principii ca [i noi, sau printr-un acord ne

pun la dispozi]ie portofoliul lor de lucr\ri. Deasemeni s`nt
situa]ii ̀ n care apel\m la o serie de baze de imagini  online
cu care avem contracte. ~n ultim\ instan]\ chiar la albume
de art\. {i aici intervin criterii clare de selec]ie: e vorba
de un sim] care se cap\t\ `n timp [i care se cultiv\ prin
munc\, dedicare, printr-o cultur\ vizual\ `ntre]inut\ `n
mod sus]inut, prin cunoa[terea c`t mai cuprinz\toare a
tot ce apare pe pia]a c\r]ii rom<ne[ti [i interna]ionale,
de cuno[tin]e solide de istoria artelor [i, nu `n ultimul
r`nd, de cunoa[tere a legilor drepturilor de autor. 

Ultima etap\, foarte important\, este preg\tirea pentru
tipar (prepress ) unde trebuie respecta]i ni[te parametri
tehnici foarte stric]i care condi]ioneaz\ reu[ita final\ a
c\r]ii.

Spre deosebire de sectorul artelor vizuale, unde putem
spune c\ limbajul artistic a ajuns ̀ ntr-un impas, ̀ n domeniul
graficii de carte este `nc\ o efervescen]\ [i diversitatea
de solu]ii pare s\ fie `n cre[tere. Aceasta este stimulat\
`n mare parte de pia]a concuren]ei [i de tehnologia digital\
- care for]eaz\ grani]ele pe zi ce trece, oferind solu]ii
tot mai ingenioase at`t graficienilor, c`t [i tipografilor. 

~n privinta pie]ei de carte din Rom<nia, ca aspect grafic,
sigur, s`ntem la `nceput, apar multe disonan]e, este
`nc\ mult amatorism [i majoritatea editurilor, neav`nd
un personal format, calificat, nu fac dec`t s\ copieze, de
foarte multe ori f\r\ discern\m`nt, colec]iile str\ine, unde
nu g\sesc `ntotdeauna superlativul calit\]ii.
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O perspectiv` inedit` a unui mediu ce
p`rea a nu mai avea nimic de oferit
Raluca Neagu-Veber, artist vizual

~n cazul coper]ii volumului Zidul MMoale de Adrian Buz, lucrurile au fost mai
pu]in complicate, respectiv Adrian a ales o lucrare prezentat\ `ntr-o expozi]ie.
Fotografia lucr\rii a fost adaptat\ formatului colec]iei, apoi trimis\ editurii, care a
aprobat-o pentru publicare. A urmat, odat\ cu apari]ia volumului, surpriza oferit\
de perceperea diferit\ a lucr\rii (ce are `n realitate dimensiuni mari), c`t [i
satisfac]ia de a fi colaborat cu Adrian la prezentarea c\r]ii lui. 

Rela]ia dintre titlul [i (mai ales) con]inutul c\r]ii, [i felul `n care e tratat\
coperta `mi pare una bine `nchegat\. Mediul `n care se desf\[oar\ cea mai mare
parte a c\r]ii, c`t [i personajele implicate, s`nt legate profund de urban. Leg\tura
cea mai evident\ dintre lucrarea mea [i carte este prezentarea unei perspective
inedite a unui mediu ce pare a nu mai avea nimic de oferit.

Pe l`ng\ toate acestea, consider o realizare profesional\ semnificativ\ apari]ia
unei c\r]i care a fost publicat\ de o editur\ prestigioas\, Polirom, av`nd ca
ilustra]ie a coper]ii o lucrare ce `mi apar]ine.

Editorii ac]ioneaz` ca to]i
oamenii de afaceri
Vlad Nanc\, artist vizual

Mi se pare foarte important s\ fii atent cu coperta unei
c\r]i [i cu toat\ grafica aferent\ unei c\r]i, fie c\ are ilustra]ii
sau nu. Coperta de carte ar trebui s\ fie o institu]ie `n
sine [i editorii de carte ar trebui s\ se lupte pentru cei
mai buni arti[ti, graficieni [i ilustratori. Din p\cate, de
pu]ine ori se lucreaz\ cu aten]ie special\ pentru o carte,
cel mult se `nt`mpl\ `n cazul unei serii sau al unei colec]ii.
Situa]ia ̀ n care ̀ ]i angajezi un grafician cu salariu fix ([i \la
mic, ̀ n compara]ie cu ce ar c`[tiga un grafician ̀ n publictate),
care s\-]i fac\ [i coper]i de carte [i layout [i dtp e cea
mai frecvent\ [i, dup\ p\rerea mea, cea mai nefericit\. Nu
e normal s\ faci ani ̀ ntregi colec]ii de zeci [i sute de volume

cu reproduceri din istoria artei pe coper]i, c`nd exist\
genera]ii ̀ ntregi de absolven]i de arte. Dar editorii ac]ioneaz\
`ntotdeauna ca to]i oamenii de afaceri rom<ni `n acest El
Dorado d`mbovi]ean, aleg varianta cea mai profitabil\.
~n ultima vreme apar excep]ii, dar s`nt pu]ine.

Singura copert\ la care am participat ca artist a fost o
republicare a unor texte ale lui Platon la Humanitas. Am
lucrat atunci cu Milos Jovanovic, unul dintre cei mai buni
graphic designer-i din Rom<nia. El mi-a spus despre ce e
vorba [i mi-a cerut c`teva fotografii „pe tem\”. I-am dat o
serie de imagini din care el le-a ales pe cele care au [i fost
publicate. A fost o bun\ colaborare [i o bucurie pentru
mine s\-mi v\d fotografiile folosite ̀ n acest fel. Din p\cate
nici el [i nici eu nu am fost credita]i `n paginile c\r]ilor,
lucru care spune multe despre atitudinea celor de la
Humanitas. R\m`n totu[i cu bucuria c\ am particpat la
c`teva coper]i bune, cu crea]ie special\ pentru o edi]ie
special\.

Ilustra]ia de carte este 
un gen de art` duplicitar`
Carmen Acsinte, grafician

Propunerea de a ilustra complet liber o carte a coregrafei
Raluca Ianegic a fost o înc`ntare. Cartea este în curs de
apari]ie [i se nume[te Trasee ccoregrafice. Înc`ntarea aceasta
este teribil de mare pentru c\ subiectul este teribil de mare:
DANSUL, pe care eu îl iubesc. Astfel c\ provocarea a fost
pe m\sur\.

S`nt curioas\, desigur, cum voi percepe eu desenele
c`nd vor ie[i de sub tipar. Cum vor înso]i ele textul (aici m\
refer la tehnoredactare) – s`nt o gramad\ de curiozit\]i
[i mici emo]ii pentru c\ s`nt la acel punct în care îmi dau
seama c\ finalizarea acestui proiect nu mai depinde de
mine. Deoarece este prima carte pentru care fac ilustra]ie,
realizez c\ echipa este foarte important\. Iar o carte ilustrat\
[i tiparit\ bine cred c\ devine ceva mai mult. O form\ de
art\ în alt recipient.

Pe parcusul lucrului, mi-am f\cut un desf\[ur\tor, ca
s\ zic a[a, am pornit un lan] dinamic pe traseul dansului:
g`ndire-crea]ie-comunicare. ~nainte de a de]ine acel soi
de sensibilitate, dansul este, ̀ nainte de toate, o construc]ie
mental\. Ca în orice tip de art\, presupun c\ viziunea
intern\ trebuie s\ func]ioneze ̀ naintea exterioriz\rii vizuale.
Cum ilustra]ia de carte este un gen de art\ duplicitar\,
mi-am propus ca cele peste 30 de desene s\ nu fie bune
doar privirii, ci, pe c`t se poate, s\ ac]ioneze de la creier
la creier. C`teodat\ e bine s\-]i propui mai mult.

Poveste de copert`
C\t\lin D. Constantin, 
redactor la Editura Humanitas, 
coordonatorul colec]iei „Proz\”

Coperta e un lucru important [i adev\rul acesta banal trebuie
[tiut ori de cîte ori faci o carte [i mai ales una a unui autor care
se afl\ la debut sau, dac\ e vorba de o traducere, de cea a unui
autor necunoscut publicului rom<nesc. E chiar foarte simplu: în
libr\rie, coperta îl face pe viitorul cititor al c\r]ii s\ întind\
mîna c\tre volum [i s\ îl r\sfoiasc\. Evident, concuren]a e
mare [i fiecare carte î[i alege arma ei vizual\ pentru a determina
o simpl\ întindere de mîn\. A[a fac cuno[tin]\ c\r]ile cu cititorii,
cu o întindere de mîn\. Prin urmare, o copert\ trebuie s\
îndeplineasc\ în mod necesar dou\ condi]ii minimale. Prima: s\
fie frumoas\ [i s\ atrag\ suficient privirea. Acela e momentul
esen]ial în care cititorul se decide sau nu s\ fac\ cuno[tin]\ cu
cartea. Iar cartea nu poate decît s\-[i arate coperta. Repet, vorbim
mai ales de c\r]ile nu foarte cunoscute ale unor autori nu foarte
cunoscu]i, adic\ de majoritatea volumelor care se g\sesc în li-
br\rii. A doua: s\ exprime con]inutul c\r]ii. Condi]ie evident\,
dar atît de adesea ignorat\ în favoarea primei.

Experien]a cea mai interesant\ legat\ de o copert\ am avut-o
la o carte dedicat\ str\zilor vechi din Bucure[ti. Cartea e un fel
de ghid istoric care explic\ pove[tile numelor de str\zi din capital\.
De ce Covaci se cheam\ Covaci, ce e cu Drumul S\rii sau cu Strada
Plantelor [.a.m.d. E foarte la mod\ Bucure[tiul vechi [i se public\
multe c\r]i pe aceast\ tem\. Cartea aceasta nu e îns\ una despre
Bucure[tiul vechi, ci una despre Bucure[tiul vechi din Bucure[tiul

de azi. Toate str\zile cu pove[ti [i nume vechi din carte exist\
[i ast\zi [i unul dintre mesajele c\r]ii e exact acesta, c\ ora[ul
vechi trebuie salvat în ora[ul de azi [i c\ patrimoniul Bucure[tiului
e alc\tuit nu doar din cl\diri vechi [i frumoase, ci [i din nume
care spun pove[ti. Coperta avea  o misiune dificil\: trebuia s\
exprime simultan ideea de vechi [i de nou. Dup\ mai multe
variante de ilustra]ie, m-am oprit la o fotografie sepia din anii
’20 a C\ii Victoriei f\cut\ de A. Ebner în care se vede Palatul
Telefoanelor, Casa Cap[a [i Hotelul Continental. E o imagine
foarte frumoas\, arhitectura zonei e pîn\ azi prea pu]in modificat\,
a[a c\ am fotografiat locul din exact acela[i unghi ca Ebner. Ideea
copertei era de a face un colaj în care peste fotografia veche erau
suprapuse pete din fotografia color, în a[a fel încît cl\dirile s\
aib\ continuitate. Pe Calea Victoriei treceau ma[ini vechi [i ma[ini
noi, oameni de ieri [i oameni de azi [i doar cl\dirile erau acelea[i,
cînd color, cînd alb-negru. Din punct de vedere tehnic, colajul
nu p\rea greu de realizat la prima vedere. Dar surpriza a
ap\rut la suprapunere: o mul]ime de cabluri, de afi[e [i de reclame
de tot felul ap\reau în imaginea de azi a C\ii Victoriei [i îngreunau
munca de suprapunere a celor dou\ poze. Imaginea veche era
îns\ „curat\“. În plus, cam to]i oamenii prin[i întîmpl\tor în cadrul
fotografiei de azi erau neglijent îmbr\ca]i [i, supriz\, aproape
to]i destul de gra[i. Dimpotriv\, în fotografia veche pietonii erau
supli [i mai to]i bine îmbr\ca]i. M\ cam sup\r\ discursul despre
degradarea lumii de azi, dar suprapunerea fotografiilor mi-a
f\cut evident\ degradarea Bucure[tiului ca lume urban\. În cele
din urm\, pe copert\ a r\mas o singur\ zon\ color desprins\ din
fotografia de azi a C\ii Victoriei, cu dou\ ma[ini contemporane.
Am alungat complet oamenii de azi din imagine. Destul de trist.
Coperta e totu[i frumoas\.
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Coperta de carte... 
FOARTE IMPORTANTŒ
Matei Branea, artist vizual

Coperta este primul contact pe care cititorul poten]ial `l
are cu o carte. O copert\ ur`t\ poate ̀ ndeparta, ̀ n ciuda con]inutului.
M\ refer aici `n special la c\r]ile de care nu ai auzit sau citit. Ai
intrat `n libr\rie [i pierzi un pic de timp, `nt`lnirea ta e peste
jum\tate de or\ [i metroul a venit mai repede. Te plimbi cu ochii
printre rafturi [i  browse-uie[ti c\r]ile, adic\ vreau s\ zic coper]ile.
La prima `nt`lnire, coperta este cartea. Ea `ndepline[te func]ia
pe care o are ambalajul produselor din rafturile supermarketului
sau ale magazinului de calculatoare, trebuie s\ atrag\. O carte
proast\ cu o copert\ bun\ are [anse mai mari dec`t invers.
Fur\ ochiul. Din punctul meu de vedere, ea are, pe l`ng\ rolul
comercial, un rol de sintez\, mult mai important [i mai greu
de ob]inut. Coperta d\ tonul, te introduce `n atmosfera c\r]ii
[i `n cazul `n care nu exist\ [i ilustra]ii `n interior, reprezint\
cumva cheia vizual\ ̀ n care decodezi textul. Imaginea ei devine
emblem\. O copert\ bine f\cut\ [i ̀ n congruen]\ cu textul aduce
un plus clar [i devine cumva o punte ̀ ntre tine [i cartea ta preferat\.
S\ nu uit\m c\ nu vorbim numai de un suport, vorbim de un
obiect. Calitatea tiparului, a h`rtiei folosite, a fontului ales,
felul ̀ n care este legat\ [i coperta vin ̀ n sprijinul textului. Exist\

c\r]i pe care nu le `mprumu]i. S`nt prea mi[to :)

~mi doresc s\ fac copert\ de carte. Consider c\ este o provocare.
Trebuie s\ intri `n text [i s\ `i sco]i esen]a [i `n acela[i timp s\
[tii cum s\ o exprimi vizual a[a `nc`t s\-[i `ndeplineasc\
ambele func]ii mai `nainte men]ionate. Pia]a noastr\ de carte
duce ̀ nc\ lips\ de coper]i f\cute cum trebuie, cu design (nu mai
adaug „modern, `n pas cu timpul”). Apar titluri noi, se fac serii,
exist\ carte, de[i editurile se pl`ng c\ merge greu treaba. Din
p\cate se repet\ aceea[i poveste din restul domeniilor vizuale/culturale
[i cred c\ ̀ n general ̀ n tot ce implic\ crea]ia+produc]ia ̀ n Rom<nia.
Factorii de decizie nu au preg\tirea necesar\ [i nici dragoste
pentru ceea ce produc. Aspectul de  business primeaz\. Cei care
s`nt angaja]i de ace[tia nu au nici ei preg\tirea necesar\ [i a[a
mai departe, impostura e la ordinea zile. C\r]ile bine scoase se
nasc greu, implic\ costuri mari [i editurile nu s`nt dispuse s\ fac\
acest efort c`nd e mult mai simplu s\ pun\ o poz\ oarecum `n
ton cu povestea c\r]ii [i s\ foloseasc\ un font gratuit pentru titlu
- merge. Exist\ tentative de design. Diverse edituri au colec]ii
care arat\ decent. S-a trecut peste colajele cu poze furate din
filme cu actori celebri, explozii [i s`ni dezgoli]i. Avem tablouri
clasice [i au ̀ nceput s\ apar\ ilustra]iile. Totu[i, con]inutul original
e `nc\ s\rac. Eu cred c\ lucrurile or s\ se dezvolte `n bine. A[a
cum ilustra]ia [i anima]ia s`nt din ce ̀ n ce mai prezente ca rezultat
al suprasatur\rii cu imagini „reale” [i a influen]elor de pe pie]ele
externe, la fel [i `n domeniul c\r]ii se va ajunge la o ridicare a
nivelului aspectului grafic [i a calit\]ii obiectului. Eu cel pu]in
sper. E nevoie de design bine f\cut [i de ilustra]ii originale. E
nevoie de frumos.

F`c\nd coper]i, inten]ia mea este
de a trimite privitorul pe o pist`
fals`
Ion Barbu, artist vizual

„Subsemnatul Ion Barbu declar pe propria r\spundere c\ n-am
f\cut prea multe prostii la via]a mea. La fel [i coper]i sau coperte.

~ncerc, acum, s\ r\zbun ne`mplinirea asta propun`nd
Suplimentului dde ccultur\ un serial de coper]i ce-ar fi putut s\ fie,
dar niciodat\ nu vor fi”.

Rubrica se va numi, se putea altfel?, „Biblioteca din Petrila” [i va
`ncepe foarte cur`nd.

Peste vreo doi ani, c`nd se vor fi adunat suficiente, poate va ie[i
o carte f\cut\ doar din coper]i. Oricum am [tire c\ o gr\mad\ de
oameni cump\r\ c\r]ile doar pentru a le citi coperta, iar o alt\
gram\d\ le cump\r\ numai pentru cotor.

Despre coper]ile mele am amintiri diverse.
La coperta unui disc al lui Vali Sterian, ap\rut pe vremea

scriitorului Nicolae Ceau[escu, cenzura a scos bomba desenat\ de
mine din motivul c\ tocmai era `n desf\[urare lupta pentru pace. Ce
conta c\ discul se numea „Antir\zboinica”, iar Vali ap\rea desenat
cu o umbrel\ care-l ap\ra de obuzul ce tomai pica de sus?

Am primit, `n schimb, aprecierea lui Alex {tef\nescu pentru
coperta Jurnalului s\u secret, care a declarat (doar mie, s\ 
ne-n]elegem!...) c\ e cea mai mi[to copert\ care i s-a f\cut la via]a [i
la kilogramele lui.

Mi-a pl\cut enorm s\ lucrez pe {erban Foar]\, iar fructul
travaliului meu se numeste Un mmire ff\r\ cc\p\t`i. ~n general, f\c`nd
coper]i, inten]ia mea este de a trimite privitorul pe o pist\ fals\.
Poate de aceea este [i motivul pentru care nu m\ scald `n comenzi.

Pista fals\ de care vorbeam o ve]i g\si [i pe coperta ultimului
volum pe cale de apari]ie la Humanitas [i care se nume[te ION
BARBU/JOC FFECUND.

Un titlu inspirat [i conspirat dup\ o tacla cu {erban, le meme
Foar]\.

I-am dat un telefon lui Marcel Tolcea, `ntreb`ndu-l cum `i place?
Dup\ o pauz\ de c`teva secunde vine [i r\spunsul lui:
„m\ cam uvedenroade!”.
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Ilustra]ie din carte

Charles Bukowski, DDrraaggoosstteeaa ee uunn
cc`̀iinnee vveenniitt ddiinn iiaadd.. 6611 ddee ppooeemmee eerroo-
ttiiccee,, traducere de Dan Sociu, ilustra]ii
de Dumitru Gorzo, Editura Polirom,
Colec]ia „Biblioteca Polirom”, 2007.

Trop occupés
Bogdan Teodorescu,
artist vizual

~ntr-un articol din volumul L’Art iimpossible (2002),
Phillippe Dagen atrage aten]ia asupra rela]iilor profesionale
`ntre intelectuali, `n tagma c\rora s`nt inclu[i [i scriitorii,
[i arti[tii, contest`nd indiferen]a [i, `n consecin]\, lipsa de
responsabilitate a intelectualilor pentru crea]iile artei vizuale.
Articolul, ̀ n ciuda dimensiunii reduse, reu[e[te s\ conving\
prin doar c`teva sublinieri asupra c\rora nu exist\
`ndoieli, fie [i `n prezen]a unui spirit radical, presupus
`ntotdeauna exagerat, iar ast\zi cu totul respins `n critica
`n care, `n schimb, exist\ cinismul, lipsa de discern\m`nt
[i, desigur, cli[eele. M\car c\ deseori ne compar\m cu tot
felul de culturi cum este [i cea francez\, exemplele franceze
se nimeresc s\ fie l\muritoare chiar [i pentru situa]ia noastr\.
„Timpul ̀ n care Zola lupta pentru Manet, Huysmans pentru
Degas, Apollinaire pentru Picasso a trecut.” Autorii de ast\zi,
dac\ scriu cumva despre art\ -p\str\m conven]ia conform
c\reia litera]ii [i arti[tii s`nt genuri diferite, pentru limpezime
-, o fac pentru a evoca m\re]ia tradi]iei, amenin]ate de
nout\]ile ̀ nfrico[\toare ori pentru a sluji miturilor romantiste
despre arti[ti. Fire[te c\ atunci c`nd se apeleaz\ [i la nume,
nu s`nt dep\[ite grani]ele unui breviar al consacra]ilor
epuiza]i prin publicitatea „cultural\”. N-o s\ vede]i nicicum
vreun scriitor (ierta]i-m\ pentru maniera tran[ant\, dar
obligatorie ̀ n lipsa statisticilor) dedic`ndu-[i timpul [i aten]ia,
lucruri at`t de folositoare, pentru a `nchina dou\ r`nduri
arti[tilor, care de cele mai multe ori citesc, se inspir\, cump\r\
[i creaz\ c\r]i. Cu arta (vizual\) se ocup\ arti[tii [i criticii, cu
literatura, litera]ii [i editorii; arti[tii [i litera]ii nu se

cunosc [i nu se `nt`lnesc pentru c\ locuiesc `n muzee cu
adrese diferite. Se poate ca, totu[i, `nt`lnindu-se unii cu
ceilal]i ̀ n vreo tab\r\ „de crea]ie” sus]inut\ prin programe
culturale, s\ se ̀ ncuscreasc\ ̀ n numele cinstei vreunui pahar
cu inspira]ie, dincolo de care ̀ ns\ nu se trece, dintr-un sacru
respect pentru meseria celuilalt. Scriitorii ̀ [i lanseaz\ c\r]ile
iar arti[tii ̀ [i deschid expozi]iile ̀ n acela[i timp ̀ n care p\s\rile
`[i hr\nesc puii, melcii `[i car\ cochiliile, [oferii de
autobuz ̀ [i fac turele, v`ntul sufl\, f\r\ ca vreunul s\ st`njeneasc\
pe cel\lalt. L-am `ntrebat odinioar\ pe directorului unei
reviste culturale respectate, bucuroas\ [i de o bogat\
ilustra]ie, de ce nu scrie deloc despre art\ [i de ce printre
foile publica]iei st\p`nite nu se ̀ nt`lnesc [i dezbateri despre
art\. R\spunsul l-am luat ca pe o punere la punct, dublat\
de o dezvinov\]ire: „N-am oferte!”. St`ngaci cum s`nt uneori,
am crezut c\ este vorba de o invita]ie codat\, dar dup\
un schimb de priviri, mi-am dat seama c\ ambiguitatea
mesajului avea pre]ul unui risc f\r\ [anse. Arta nu e
treaba scriitorului. {i a[a, ̀ n genere, nu prea e treaba nim\nui!

Cum scriitorul nu g\se[te vreo ra]iune s\ restabileasc\
pierite rela]ii cu artistul `n felul unei necesit\]i naturale,
conforme cu defini]ia comun\ a romancierului [i pictorului,
cartea, ca obiect de luat `n m`ini, sufer\ [i ea de acelea[i
nevoi. Pu]ine s`nt c\r]ile care s\ urmeze principiile unui
produs a c\rui identitate este cel pu]in dubl\, o dat\ ca
suport literar [i apoi ca suport plastic. Cartea, simbol al
dorin]ei de cunoa[tere, se afl\ [i ea, ̀ mpreun\ cu alte imagini
ale lumii vechi, `ntr-un proces de reconfigurare identitar\,
sub presiunile noilor tehnologii, lubrifiantul tuturor schimb\rilor
pe care le observ\m lesne chiar ̀ n momentul c`nd ne bucur\m
de carte. Noile tehnologii ̀ nseamn\, peste toate, produc]ie,
iar produc]ia implic\ vitez\ [i mijloace de promovare, adic\
publicitate. Produsele sus]inute de publicitate au mai multe
garan]ii ca produse de succes, `ns\ publicitatea nu poate
`n nici un fel promite produc]ii economice dec`t risc`nd

imaginea, altfel spus, tocmai succesul. ~ntr-o lume `n care
rolul martirului este cel mai pu]in preferat - dac\ nu cumva
vorbim iar\[i de publicitate, valoarea sau calitatea r\m`n
s\ fie riscate, m\car c\ s`nt termeni at`t de aluneco[i, care
dau b\taie de cap [i filosofilor [i flecarilor.  

Autorii ̀ n lucr\rile c\rora g\sim uneori referin]e abundente
din sfera imaginii artistice, deseori pictura, dorm la fel de
lini[ti]i [i cu o copert\ bun\ [i cu una slab\ a c\r]ilor lor,
at`ta timp c`t se v`nd. C\r]ile rom<ne[ti s`nt [i frumoase [i
ur`te. Lucrul pe care li-l putem repro[a, f\r\ mustr\ri de
con[tiin]\, este c\ nu fac dec`t izolat rodul unor colabor\ri
`ntre autor, editor [i grafician. Probabil c\ tot economia e
]apul isp\[itor. Foarte multe volume au o ̀ nf\]i[are ̀ n[el\toare;
con]inutul lor nu se ghice[te din copert\ [i uneori nici chiar
din format sau textura h`rtiei. Am v\zut titluri cu un
aspect foarte modest sau deloc inspirat, elemente care,
pentru unii cititorii, atra[i mai `nt`i de `nf\]i[area c\r]ii,
fac mai mult dec`t titlul `nsu[i. Un exemplu gr\itor pentru
discrepan]a `ntre con]inut [i aspect, dintr-o list\ mult mai
mare, este ultimul Orbitor (dar [i al doilea, Corpul) al lui
C\rt\rescu. Coper]i fine, culori pl\cute, compozi]ii ordonate,
look comercial.  E ca ambalajul sosurilor ]\r\ne[ti, str\lucitor
[i aspectuos, [i ̀ n mare opozi]ie cu pasta cu arom\ de ierburi
[i ceap\. C\ci a[a s`nt [i c\r]ile lui Mircea C\rt\rescu, pline
de arome [i culori, ̀ nvelite ̀ n coper]i de staniol sc`nteietor,
ca cititorul s\ nu se simt\ `n]epat de toate cioburile unei
lumi pline de praf, de flori, de culoarea stacojie sau de
sunetele tocurilor ̀ nalte pe culoarele semiobscure ale vreunui
bloc de aiurea. E ca [i cum un pictor ar trece cu vederea
un text mustind de liricoide [i expresii necunoscute. Dar,
ca s\ m\ ̀ ntorc de unde am plecat, reiau vorbele lui Phillippe
Dagen, „Speciali[tii lizibilului nu mai au nimic de spus
speciali[tilor vizibilului, c\rora nu le mai cer nimic. Nelini[ti
comune, acela[i limbaj, se pare.” 

Bukowski [i Sociu [i eu
Gorzo, artist vizual

Bukowski [i Sociu, Sociu [i Bukowski [i eu – iat\ o combina]ie `n care ar putea 
s\-mi plac\ p`n\ [i de mine. La asta m-am g`ndit c`nd am acceptat f\r\ ezitare
propunerea de a ilustra o carte pe care nu o citisem `nc\.

Apoi textele au venit `n dou\ tran[e: la `nceput c`teva, mai apoi toate, [i pot s\
spun c\ atunci c`nd am primit marea lor parte, am citit tot, f\r\ a m\ putea desprinde
de computer, f\c`nd o colec]ionar\ s\ a[tepte ̀ n fa]a por]ii atelierului meu o bun\ bucat\
de timp – colec]ionar\ care mai era [i frumoas\ pe deasupra!

Am lucrat – g`ndindu-m\ la futaiurile [i la triste]ea lui, la futaiuri ce te duceau
ad`nc ̀ n durerea lumii [i pot spune c\ nici un text despre durerea lumii nu m\ face s\ m\
g`ndesc la futai -  imagini ce urmau s\ `nso]easc\ textul f\r\ a-l ilustra, f\r\ s\ vrea a-l
completa `n vreun fel, imagini ce urmau s\ fie inserate `n curgerea [i ritmul unui obiect
numit carte. 

Uneori m-am g`ndit la ele ca la ni[te por]iuni pe care s\ po]i s\ te opre[ti pentru a
respira altfel, la ni[te locuri unde s`nt lucruri similare - ̀ ns\ ̀ ntr-o alt\ limb\, cea a imaginii;
alteori le-am lasat s\ se `nt`mple. 

Apoi, la sf`r[it, am ales to]i, timp de c`teva ore, dintr-un mald\r ce cuprindea [i
ni[te desene mai vechi [i gata.

Despre ilustra]ia de carte `n Rom<nia – dac\ nu ne referim la cele pentru copii - nu
[tiu cum se poate vorbi, dat\ fiind raritatea acestui gen de produs, raritate

determinat\ de cerin]a [i posibilit\]ile pie]ei noastre de carte. {i m\ refer aici la faptul
c\, `n general, imaginile au nevoie de h`rtie special\, de o tip\rire atent\, uneori de o
ma[in\ performant\ etc., lucruri ce se reg\sesc ̀ n pre]ul produsului [i care ̀ l fac s\ capete
un caracter de lux.

~ns\ m-a[ referi la locul ̀ n care partea de imagine ata[at\ c\r]ilor din Rom<nia sufer\
de prea mult\ vreme, [i anume coperta.

Cu anumite excep]ii, aici se munce[te ca la sap\.
Ori c\ au prea multe c\r]i de acoperit, c\ este considerat\ o ocupa]ie secundar\ c\reia

nu trebuie s\-i dai importan]\, c\ editura nu consider\ coperta la importan]a
cuvenit\, pentru c\ publicului nu-i pas\ sau pur [i simplu trebuie dat de lucru la vreo
rud\ neinspirat\, aici se plagiaz\ [i se amestec\ lucruri.

Trebuie s\ adaug c\, ̀ n ultima vreme, exemplele bune s`nt ceva mai dese [i c\ vorbesc
prin prisma unui om cu un interes special pentru imagine [i c\ nici a[a nu m-a[ pronun]a
dac\ nu a[ [ti c\ se poate [i la noi [i nu a[ fi v\zut o mare cantitate de c\r]i cu aspect
impecabil `n partea de lume spre care, din p\cate, `nc\ privim cu jind [i spre care avem
preten]ia c\ ne `ndrept\m.

C`t despre sap\, tot respectul pentru cei care muncesc aici [i nu au preten]ia c\ ar
face coper]i, c\ ar scrie c\r]i, c\ ar picta, c\ ar compune [lag\re, c\ ar conduce
ministere etc., `n timp ce manipuleaz\ o materie minunat\ numit\ p\m`nt, plin\ de
sensuri, `ntr-un gest suficient sie[i, fa]\ de care caligrafia musulman\ ar putea fi urma
unei p\reri despre lume.

Gata, am zis-o.
{i fraza are acela[i num\r de r`nduri cu cele dou\ dinainte [i m\ indispune, dar odat\

ce am ad\ugat asta nu mai e la fel [i m\ simt ceva mai bine.
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Ceea ce m` n`uce[te [i 
m` \nnebune[te la o copert` 
e faptul c` e ceva definitiv
Mihaela {chiopu,
artist vizual

E o „copert\” de care-mi amintesc - u[a din cabinetul Timpul
(f\cut de Irina Nicolau la Muzeul }\ranului Român). Pe lemnul
vopsit ̀ ntr-un albastru oarecare scrie cu litere m\runte, copil\re[ti,
rotunjoare „Dincolo de u[\ nu exist\ timp.” Dup\ at`]ia ani, c`nd
duc oameni dragi la M}R, m\ proptesc `n fa]a u[ii, vreau s\
pun m`na pe clan]\ [i s\ v\d dac\ Irina e dincolo. Nu fac nimic,
citesc de fiecare dat\ vorbele cu pricina [i trec mai departe cu
sufletul `n g`t.

S`nt imagini pe care atunci c`nd le vezi sim]i brusc c\ ele
trebuie smulse, furate, fotografiate [i lipite pe ceva definitiv.
Asta e ceea ce m\ n\uce[te [i m\ ̀ nnebune[te la o copert\, faptul
c\ e ceva definitiv.

Mai e ceva - o copert\ e un lucru de care s\ te `ndr\goste[ti
la demen]\, ceva ce s\ desprinzi [i s\ pui la capul patului, `n
buzunarul mare de la geant\, o h`rtie pe care s-o p\strezi ̀ mpreun\
cu scrisoarea de la mama ori s-o lipe[ti cu scoci pe u[a de la
camera ta.

Dac\ eu fac coper]i? Fac. Cum se pot face coper]i omene[te?
Nicicum. Poate doar dac\ ai sta o via]\ la una singur\, precum
desenatorul de cocori din poveste `n coliba lui [i la b\tr`ne]e
s\ vin\ `mp\ratul [i s\ te snopeasc\ `n b\taie. Iar pe urm\,
eventual, s\ priceap\ de ce te-ai omor`t at`t.

Mi-au pl\cut coper]ile de-o clip\, coper]ile scrisoare, coper]ile
cadou. Ele au avut tumult, prospe]ime [i sentimiento. Le-am
d\ruit cu timiditate [i f\r\ preten]ii. Am desenat dintr-o suflare
despre Irina [i al]ii au numit treaba asta ilustra]ie. Eu c\utam
a[a, pe dibuite, s\ v\d dac\-mi aduc aminte cum era, cum st\tea,
cum dormea, cum ]inea m`inile, cum privea [i asta mi-a f\cut
bine pentru c\ p\rea c\ e de fa]\. Am f\cut o carte de m`n\ pentru
Petre Stoica, f\r\ nici o finalitate, dec`t aia, cea mai pre]ioas\
pentru mine, c\ a pus-o bine [i a ]inut neap\rat s-o p\streze.

Prietenii mei, marea majoritate s`nt poe]i, jurnali[ti, scriitori.
Pentru c\ am un disperat sim] al timpului [i a pu]in\t\]ii lucrurilor,
`mi place cel mai tare s\ fac, din c`nd `n c`nd, coper]i [i desene
pentru ei, f\r\ ca lucrul \sta s\ le trebuiasc\ la ceva ori s\ mi-l
fi cerut. {i mai grozav ar fi doar s\ apar la ei `n vizit\, s\ ]in
produc]iile personale ̀ n bra]e cinci minute, s\ le vad\, at`t, [i s\
dispar. S\ fie doar a[a, o ar\tare, un fel de poz\ de familie, un
fel al meu de a semnaliza f\r\ cuvinte c\ uite, dac\ vre]i s\
[ti]i, a[a ne-am petrecut noi `mpreun\ un timp `n capul meu
propriu.

Restul face parte din via]\, [i ea are grab\ mult\, lips\ de
privire, negocieri, deadline-uri [i alte cuvinte oribile, sup\r\ri,
indign\ri omene[ti [i bucurii. Imperfecte.

Un celebru slogan underground
[tan]at pe un zid din Vene]ia
Costi Rogozanu, scriitor

La prima carte, Agresiuni, ddigresiuni, m-am ajutat de [tiin]a prietenului
meu Mihai Grecea [i am ob]inut ceva foarte ok. M-am inspirat,
recunosc, dintr-o copert\ pe care o v\zusem pe Amazon, parc\ dup\ o
carte a lui Zizek, nu mai sînt sigur. Oricum, mi-am pus moaca pe
copert\, dar am f\cut-o astfel `nc`t se vede doar dac\ o ]ii `ntr-un
anumit unghi (nu am fost chiar veleitar absolut, doar unul camuflat cu
ceva efecte grafice speciale)... ~mi doresc s\ nu-mi mai vin\ idei [i s\ pot
scoate c`ndva o carte cu o copert\ alb\ doar cu titlul [i numele imprimate
discret. Ca orice produc\tor de text `mi doresc s\ nu trebuiasc\ s\ fac
absolut nimic `n plus fa]\ de actul propriu zis al scrisului.

La noua carte, una de povestiri, tot de la Mihai am plecat, de la o
fotografie a lui cu un celebru slogan underground [tan]at pe un zid din
Vene]ia: „Fuck the cool”. Dar coperta propriu-zis\ am realizat-o de data

asta cu un om pe care nu-l cuno[team, propus de editur\, Carmen Parii.
Colaborarea a fost cu adev\rat excelent\. Cu alte cuvinte, eu am scris
ni[te fraze dezl`nate despre cum ̀ mi percepeam singur coperta pe raft ̀ n
libr\rii. {i, culmea, chiar a ie[it ceva.

Procesul s-a desf\[urat dup\ urm\torii pa[i: Carmen mi-a trimis o
propunere desenat\, mie mi s-a p\rut c\ simpla apari]ie „de desen” nu
merge cu textele mele (de[i coperta ar\ta ok [i a[a). A[a c\ am `nceput
s\ fantazez `n legatur\ cu imagini posibile pentru copert\, simbolisme
idioate [i schi]e f\cute de un om care nu se pricepe: doar de at`t eram `n
stare. Carmen m-a anun]at discret c\ o s\ fac\ ni[te fotografii cu una
dintre tematicile propuse de mine, iar asta a f\cut-o f\r\ s\-mi taxeze
naivit\]ile, chestie pentru care ̀ i mul]umesc. A[a c\, dup\ vreo c`teva zile,
am primit patru variante cu dou\ fotografii [i cu diverse variante de
fonturi. Era un festin, nu m\ a[teptam s\ am de ales.

Am ̀ ncercat s\-mi ar\t incredibila preg\tire ̀ n toate domeniile suger`nd
diverse modific\ri minore. Iar\[i, important, Carmen mi-a dat c`teva
noi variante. Am constatat cu uimire c\ ar\tau mult mai r\u. A[a c\,
`n]elept, m-am `ntors exact la primul aranjament propus de ea. {i cam
a[a am ob]inut coperta. Ingrediente principale: aiurelile mele, precizia
ei artistic\ [i diploma]ia ei. Îi mul]umesc.

Ana Maria Sandu: „Tabloul
de pe copert\ are o istorie simpatic\:
anul trecut trebuia s\ merg la petrecerea
de nunt\ a unor amici (Oana [i Tudor
Giurgiu); eram toat\ ga[ca de la
Re:Publik (Chiri, Anca, Raymond) [i
ne gîndeam ce s\-i lu\m. Nu ne puteam
duce cu bani în plic, c\ nu era genul
\la de petrecere. {i ne tot gîndeam
ce s\ facem. Am cunoscut-o pe Suzi
pe la sfîr[itul anului II de facultate.
Venise cu ni[te prieteni la mine la
c\min. Abia acum, dup\ ce ne-am

rev\zut, am pus cap la cap amintirile. Apoi nu ne-am
v\zut o bun\ bucat\ de timp, dar eram la zi cu ce a mai
„pictat”; lucrînd la Observator ccultural un timp, [tiam ce se
întîmpla [i în lumea artistic\. Am avut inspira]ia s\ m\
gîndesc la ea în momentul acela [i am sunat-o. Am zis, b\i
Suzi, sînt cutare, m\ mai ]ii minte? Ea zice, da, m\, da,
cum s\ nu. I-am zis, hai c\ uite, vrem un tablou de la tine
pentru un prieten, c\ [tiu ce faci [i cred c\ i-ar pl\cea. Dar
n-avem mul]i bani. Se mutase într-un atelier nou, n-avea

nici lumin\, st\tea cu u[a deschis\ la intrare, [i a[a, în seara
petrecerii, cotrob\ind printre lucr\ri, am v\zut tabloul \sta.
Ea a fost simpatic\, a zis, b\i, nu pe \sta, c\ ]in la el, dar ni
l-a dat pîn\ la urm\, c\ e un om special. L-am luat [i l-am
dus cadou. {i tot drumul cît l-am ]inut în ma[in\ în bra]e mi
s-a p\rut foarte mi[to. Apoi l-am [i visat într-o noapte. {i
acum, cu cartea, cînd m-am gîndit la copert\, mi s-a p\rut
c\ se potrive[te foarte tare, a[a c\ iat\ Fata ddin ccasa vvagon.”

Ion Manolescu: „În privin]a
supracopertei, mi-a fost prezentat\
o singur\ variant\, conving\toare, a
lui Radu R\ileanu. N-a mai fost nevoie
de nicio negociere. Graficianul M\d\lina
Iordache a intuit mecanismul de
construc]ie a c\r]ii [i a reu[it s\-l redea
prin acea figur\ cibernetizat\, dar în
acela[i timp perfect uman\. Elegan]\,
adecvare la con]inut, policromie –

ce-mi puteam dori mai mult? O tipografie care s\ mute
estetica de pe calculator în pagin\! Editura a avut mîn\ bun\
cu Lumina, din Bucure[ti. Oamenii de acolo chiar merit\
toate mul]umirile. Derapaj atrage aten]ia cînd o vezi în
libr\rie sau la tarabe, ceea ce e o onoare pentru mine. Am
v\zut-o la tarabe – nu o spun ironic, sînt chiar încîntat. Doar
c\r]ile care se vînd [i sînt bune ajung la tarabagii, exact ca
în roman.”

Jean-Lorin Sterian: „Dac\
a[ lua vreodat\ un premiu literar, l-a[
trimite s\-l ridice pe tipul de pe coperta
la Lorgean, purtînd aceea[i c\ma[\
descheiat\.”

(selec]ii din interviuri Noua lliteratur\)

(Acest dosar a fost ilustrat cu lucr\rile arti[tilor invita]i)
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Cel mai recent proiect cultural care s-a bucurat de
sprijinul Uniunii Scriitorilor din România este cel ini]iat
de Asocia]ia Nev\z\torilor din România, reprezentat\ de
poetul [i prozatorul Radu Sergiu Ruba; proiectul are titlul
S\ nne ccunoa[tem sscriitorii... îîn fformat aaudio mmp3 – o varia]ie
a motto-ului promovat de USR în acest an, „S\ ne cunoa[tem
scriitorii” – [i a fost sprijinit cu 7.000 RON de c\tre USR.
Proiectul const\ în realizarea unor cd-uri cu lecturi din
opera cîtorva scriitori români, contemporani sau clasici,
între care se num\r\: Alexandru Macedonski, Lucian Blaga,
Ion Barbu, Emil Botta, Nichita St\nescu, Cristian Popescu,
Andrei Ple[u, Horia Gârbea, Ioan Gro[an, Mircea C\rt\rescu,
Ana Blandiana, Petru Cimpoe[u, Emil Brumaru, Gabriel
Liiceanu, Nicolae Breban, Ovidiu Verde[, Horia Roman
Patapievici, Ioan Es.Pop [i Gabriel Chifu. Pe 1 noiembrie
a avut loc, la Sala Oglinzilor din Calea Victoriei 115, lansarea
colec]iei de cd-uri.

Dincolo de faptul c\ proiectul constituie începutul
unei fonoteci, de altfel, necesare, [i o colec]ie valoroas\
de audiobooks în lectur\ integral\, care face concuren]\
produselor multimedia ale Editurii Humanitas, merit\

subliniat mai ales c\ proiectul vine în sprijinul
minorit\]ii nev\z\torilor din România. 

Întîmplarea face c\ lansarea a avut loc în acela[i
timp în care, în Olanda, se desf\[ura „s\pt\mîna c\r]ii
audio”, prilej pentru reviste s\ pun\ în discu]ie situa]ia
acestui tip de carte – dac\ e vorba, într-adev\r, de un mod
alternativ de lectur\, care face posibil cititul [i în spa]ii
alternative, de pild\, în ma[in\. Sînt tot mai rare
p\rerile conform c\rora c\r]ile audio nici nu se pot
numi c\r]i. Astfel c\ pia]a de audiobooks e în cre[tere;
de exemplu, la 800.000 de exemplare vîndute din ultima
apari]ie Harry  PPotter, s-au vîndut [i 8.000 de c\r]i
audio, iar editorii consider\ c\ cifra ar putea cre[te dac\
libr\riile ar avea, ca în Germania sau în Anglia, fotolii [i
c\[ti. Se pare c\ în aceste ]\ri exist\ chiar autori care s-au
specializat în scrierea de c\r]i dedicate lecturii. O alt\
dezbatere a acestei s\pt\mîni a fost dac\ e de preferat ca
vocea care cite[te s\ fie a autorului sau a unui actor.
Concluzia s\pt\mînii de carte audio a fost c\ marginalitatea
acestei „specii” înseamn\ c\ e loc de creativitate [i inova]ii.
(A.C.)
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Ioana Leca:
Pentru mine, proiectul ar trebui s\ declan[eze

apari]ia unui nou mediu, aflat la înt`lnirea liter\-senza]ie-
ac]iune-imagine.

Ar trebui s\ aduc\ împreun\ oameni care se articuleaz\
dup\ una din aceste legi [i s\ creeze un cod comun între
ei.

Nu [tiu în ce m\sur\ primul „experiment” de laborator
de teatralizare a literaturii contemporane a indicat asta.

{tiu c\ a fost puternic vizual [i senzorial, dar nu prezent
interactiv.

A fost Votca-CCola, un text al unei autoare ruse, o variant\
balcanic\ [i  soft de Trainspotting, publicat ini]ial pe net [i
tradus apoi în 30 de limbi – am ales-o pentru desf\[urarea
unei lumi pe care o cunoa[tem, într-un ritm pe care îl
cunoa[tem: tranzi]ia [i efectele ei asupra modului de
rela]ionare, o genera]ie de tranzi]ie, cu continue crize de
adolescent\ [i drame sentimentale, îmbr\cat\ în suprarealism
pentru a ie[i din tipar (=normalul devenit ap\s\tor de
neinteresant).

Punctul de plecare a fost un personaj construit din multe
oglinzi [i sub multe nume în care m\ reg\sesc pe mine la
15 ani (c`nd preferin]ele se exprim\ în primul r`nd prin
alegeri vestimentare, c`nd haina este costum, c`nd nu e[ti
suficient de sigur pe tine ca s\ fii tu [i alegi s\ fii personaj
etc). E unul dintre drumurile de citire pe care se poate pleca,
e cel pe care eu l-am g\sit ca fiind cel mai apropiat de
op]iunea publicului pe care vrem s\ ni-l apropiem.

A[tept reac]ii pe  blog [i la urm\torul spectacol. M\sura
în care experimentul a func]ionat e dat\ în primul r`nd de

m\sura în care cei care au venit acum vor reveni [i vor intra
în discu]ie cu noi despre carte [i despre propunerea de
spectacol.

Pentru urm\torul experiment îmi propun s\ se ghideze
[i mai mult dup\ principii de laborator (improviza]ii [i discu]ii
cu actorii plec`nd de la carte, realizarea de instala]ii care s\
aduc\ un traseu de lectur\) pentru acutizarea acestui gen
de perspectiv\ de medii combinate.

Odat\ ce ne vom obi[nui [i noi, [i actorii, cu tipul \sta
de experiment, sper s\ l\s\m [i mai mult control publicului
care s\ intervin\ în desf\[urare, pentru c\ vulnerabilitatea
pe care o ofer\ interac]iunea ar fi cel mai mare experiment
pentru mine.

Ioana Petre: 
... 20 septembrie, diminea]a devreme, prea devreme,

parfum de ceai, miros de c\r]i [i mult\ lini[te, prea lini[te
ca s\ te g`nde[ti la ceva serios. Totu[i, la C\rture[ti venisem
de data asta pentru un „proiect”.

Toat\ facultatea m-am lovit de termenul „proiect” care
ap\rea mereu în momentele în care aveam impresia c\
un student poate cuceri singur lumea. M\ g`ndeam mereu
la acel „proiect” ca la ceva care m\ va pune fa]\ în fa]\ cu
c`]iva tineri care poate au citit, au v\zut sau pur [i simplu
din instinct simt lucrurile mai profund dec`t o pot face eu.
Vroiam mereu s\ ajung la înt`lnirea cu cei de v`rsta mea care
au acces la acela[i num\r cople[itor de informa]ii pe care
le percep diferit. 

A[a am venit probabil [i cu ideea de Act1Book1, un
„laborator de teatralizare a textelor contemporane”. În

fiecare lun\ se va lansa un roman nou, proasp\t tradus sau
ie[it din tipar, din care vom dramatiza un pasaj, îl vom regiza
[i prezenta. Este drept c\ din sutele de volume publicate
anual, foarte pu]ine merit\ interes, dar provocarea nu const\
în a le citi sau de a le îndr\gi pe toate ci de a le discuta [i
de a le în]elege.

Act1Book1 se petrece la C\rture[ti, pentru c\ e
pl\cut, au muzic\ bun\, ceai negru, verde sau pestri], etaj
[i din noiembrie [i subsol... data s\ fie joi, r\m`ne de
v\zut care joi, pe act1book1.wordpress.com, unde o s\
postez c`t de cur`nd data [i ora exact\. Oricum va fi deja o
a doua înt`lnire. Prima a avut loc pe 18 la ora 18, cu un scurt
spectacol pornit de la Votca-CCola de Irina Denejkina. O carte
de pus pe raftul cu amintiri din adolescen]\, despre
Rusia, cu nimic diferit\ de o Românie postcomunist\ cu
miros de rock\ra[ sup\rat, sunet de Ashcroft [i gust de
votc\. Am împachetat spectacolul în proiec]ii [i zgomote
de chitar\ electric\, nu pentru c\ a[a credem c\ se face
teatrul contemporan, dar textul ne-a permis s\ începem
„în for]\”. Am experimentat suprapunerea vocilor pentru
crearea impresiei de „voci interioare” ale unui personaj [i
construirea unor personaje mai degrab\ imaginare. 

Ca s\ nu povestim cum a fost [i data viitoare, vizita]i
blog-ul, veni]i, vede]i [i s\ri]i la atac... o s\ fie discu]ii înainte
[i dup\ spectacol, iar dac\, cine [tie, devine tentant [i citi]i
cartea, v\ a[tept\m la alte p\reri, de bine... sau nu, tot pe
blog. 

P`n\ la urm\ poate nu e dec`t o încercare de a ne îndr\gosti...
de c\r]i, de actori, de impresii, de pu]inele lucruri care
mai s`nt autentice sau care mai ascund ceva...
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„That, in your hand, is one of the
grails of pharmacology. Turns out
chronic indecision is a complaint for
a huge number of ostensibly normal
people. Of course the argument could
be made that indecisiveness is precisely
why they seem so normal. They’re
tractable – they’re putty. But
what these people are telling us,
very consistently, is that chronic
indecision is no picnic on the inside.”    

Benjamin Kunkel

CC u to]ii [tim cît este de
complicat s\ iei decizii
[i s\ supor]i consecin]ele.
De cele mai multe ori

nu reu[im s\ facem alegerea
corect\ (dac\ exist\ a[a ceva).
Oricum ar fi, cînd e[ti pus într-o
situa]ie în care ai de ales între 1),
2), 3) ... n), n+1), oricare ar fi op]iunea
ta [i oricît de sigur ai fi pe tine,
întotdeauna r\mîn în urm\ multe semne de întrebare [i mul]i de „ce ar fi fost dac\...?”.
Sîntem bîntui]i de un foarte mare num\r de poate. A[a func]ionez\ creierul nostru, mai
ales în  era super-/ hypermarket-urilor, a rafturilor cu o gam\ foarte larg\ de produse, în
care (super-) oportunitatea [i (hyper-) posibilitatea de a alege (de la tipul de cereale pe care
s\-l m\nînci la micul dejun pîn\ la convingerile politice) sînt în primul rînd o povar\.
Astfel c\, decît s\ ne asum\m consecin]ele pe care le implic\ orice tip de alegere, mai bine
r\mînem indeci[i sau pur [i simplu d\m cu banul. Indiferen]\ [i mediocritate – lucruri care

pot s\ însemne [i fericire (un anumit fel de... ). Cu un astfel de discurs m\ g\seam în fa]a
acestei rubrici. Despre ce carte [i autor s\ scriu? Împins de aceast\ dilem\, dar [i de

ve[nicul [i enervantul  deadline, am intrat într-una dintre „hyperlibr\riile” din Bucure[ti, în
speran]a c\ titlurile de pe rafturi vor fi într-un num\r atît de mare încît alegerea nu îmi va

apar]ine în totalitate. Un fel de (cli[eu!): cartea î[i alege cititorul. Iat\ deci ce am/m-a ales. Punct
[i de la cap\t.

Indecision, de Benjamin Kunkel, un titlu care mi se potrivea perfect, plus c\, a[a cum pe unele
cutii de cereale scrie free toy inside, pe copert\ scria: The funniest and smartest coming-of-age

novel in years – New YYork TTimes BBook RReview. De Kunkel nu am mai auzit [i, aproape sigur, nici
voi. Are 35 de ani, a scris în mai multe reviste cunoscute din State, printre care The NNew YYork RReview

of BBooks [i The NNew YYorker, este unul dintre editorii fondatori ai revistei n+1 [i în 2005 a publicat
primul [i, deocamdat\, singurul s\u roman, Indecision, care într-un timp foarte scurt a devenit un

hit [i a reu[it s\ strîng\ un num\r impresionant de recenzii pozitive. Naratorul – mediocrul,
confuzul [i naivul Dwight Wilmerding – este un personaj de care î]i este foarte u[or s\ te ata[ezi [i s\

empatizezi cu el, avînd o filozofie de via]\ [i un discurs á la Jeffery Lebowski (the Dude) [i, dac\ mai
adaug c\ întreaga poveste din roman evolueaz\ precum un film de fra]ii Coen, atunci v\ pute]i

imagina de ce Indecision s-a bucurat de un asemenea succes [i de ce unii critici sus]in c\ nu o s\ treac\
mult pîn\ romanul lui Kunkel o s\ fie ecranizat. 

Spoiler alert! Dwight lucreaz\ pentru Pfizer, dar dintr-o gre[eal\ este concediat. Împarte un apartament
închiriat cu al]i cî]iva loser-i, îns\ în scurt timp trebuie s\-l p\r\seasc\. Este implicat într-o rela]ie pe care nu

o în]elege foarte bine. Tr\ie[te sub impresia unor sentimente incestuoase fa]\ de sora lui, Alice, care este
psihanalist. }inînd cont de toate aceste lucruri, Dwight se afl\ într-un moment al vie]ii în care trebuie s\ ia o

serie de decizii importante, mai ales c\ Natasha, fata de care era îndr\gostit în liceu, îl cheam\ s\ o viziteze în
Ecuador. Faptul c\ nu poate lua decizii decît cu ajutorul unei monede îl împinge pe Dwight s\ cread\ c\ sufer\

de abulia, o afec]iune (fic]ional\) care te face indecis. Dan, unul dintre prietenii lui, îi ofer\ o pastil\, Abulinix, despre
care se spune c\ te face s\ fii sigur pe tine [i s\ iei deciziile care te reprezint\. Astfel, Dwight ajunge în Ecuador,

unde sfîr[e[te în compania altei femei, Bridgid, de care se îndr\goste[te imediat. Sub influen]a unui drog local în
combina]ie cu Abulinix, Dwight are o epifanie politic\ [i întregul s\u mod de gîndire [i de raportare la lumea din

jurul s\u se schimb\ radical. 
Cam atît, deoarece cu siguran]\ nu mai dureaz\ mult pîn\ cînd Kunkel o s\ devin\ un nume cunoscut [i la noi

printr-o traducere. De ce s\ v\ stric pl\cerea unei lecturi pl\cute? Vocea naratorului din Indecision o s\ v\ r\mîn\ în cap
[i dup\ ce termina]i de citit cartea, o proz\ „crocant\”, onest\ [i amuzant\, serioas\ [i excentric\, care o s\ v\ fac\ s\

rîde]i cu voce tare [i în acela[i timp s\ v\ gîndi]i serios la anumite lucruri, avînd ca OST melodia celor de la Air Supply – Make
Love OOut oof NNothing. 

În timp ce criticii din America a[teapt\ urm\torul roman semnat Kunkel, publicul românesc a[teapt\ o traducere; sînt
sigur c\ exist\ un traduc\tor român care deja se preg\te[te s\ o semneze; iar Hollywood-ul probabil c\ se preg\te[te s\ semneze

un contract cu tîn\rul scriitor.   

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 de ani, este absolvent al Facult\]ii de Litere din Bucure[ti, masterand la departamentul de American Studies din Facultatea de Limbi Str\ine,
]ine rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii [i scrie constant pe  site-ul MMeettrrooppoottaamm. 

CC `nd am cunoscut-o pe Dana aveam 16 ani, iar ea 13. Ar\ta ca un fel de
cop\cel f\r\ frunze, iar hainele largi ̀ i accentuau silueta lipsit\ de orice
rotunjime atr\g\toare. ~mpreun\ cu sora ei, venea `n fiecare an `n
Constan]a, un loc minunat pentru vacan]a de var\, mai ales c`nd e[ti din

alt ora[. S-au integrat `n ga[ca `n care eram `n acea perioad\ [i au revenit `n
fiecare var\. C`nd ̀ mplinise 16 ani, silueta ei filiform\ o propulsase ̀ n lumea modelelor,
statut care o ridicase [i `n ochii mei, de[i r\m\sese aceea[i pr\jin\ f\r\ s`ni, cap de
p\pu[\ polonez\, a c\rei voce devenea enervant\ `n momentele `n care se alinta.
O var\ ̀ ntreag\ am ̀ ncercat s\ facem sex, dar  ̀ ncerc\rile noastre st`ngace nu au avut
sor]i de izb`nd\. Ca mai toat\ lumea din anii \ia, eram ̀ nnebuni]i dup\ Depeche Mode
[i umblam prin locurile unde se b\gau m\car dou\ piese de-ale trupei. Purtam blugi
drep]i, vestu]e [i m\ `nc\l]am cu ciocate, un fel de cizme de piele cu botul ascu]it,
accesoriu absolut obligatoriu pentru un depe[ar.

Dup\ ce m-am mutat `n Bucure[ti ne-am re`nt`lnit adesea. O scurt\ perioad\ am
[i lucrat ̀ mpreun\ la o revist\ colorat\. ~ntre timp, Dana ajunsese un manechin cunoscut,
locuia mai mult `n str\in\tate, ap\r`nd `n spoturi, pictoriale [i pe coper]i de cd-uri.
Mergeam uneori la petreceri ̀ mpreun\ [i prezen]a ei, din ce ̀ n mai atr\g\toare, st`rnea
priviri care m\ f\ceau [i pe mine mai ̀ nalt, mai solid, mai de[tept. Cu toate micile noastre
flirturi, rela]iile r\m\seser\ `n stadiul unei amici]ii nici m\car constante. 

C`nd am aflat c\ o agen]ie de voiaj organizeaz\ o c\l\torie la Istanbul, cu prilejul
concertului Depeche Mode din turul pentru Exciter, mi-am sunat to]i prietenii,
inclusiv pe cei din Constan]a. {i pe Dana. Drumul p`n\ acolo a fost o exuberan]\ pe ro]i.
Ne `ntorsesem cu to]ii la v`rsta adolescen]ei, am c`ntat, ne-am uitat la videoclipuri pe
ecranul din autocar, am `mp\rt\[it amintiri din depe[oteci [i am f\cut topul pieselor
preferate. A mea este [i acum „Halo”. Agen]ia ne rezervase locuri  ̀ ntr-un hotel decent,
situat ̀ ntr-o zon\ care p\rea c\ fusese ocupat\ ̀ nainte de dwarf-i. U[ile caselor nu aveau
mai mult de 1.50, iar prin ferestre abia ar fi `nc\put un cap de copil. Stuart Little s-ar
fi sim]it foarte bine acolo. Ca to]i turi[tii neofi]i, am ajuns `n celebrul bazar unde to]i
v`nz\torii [tiau limba rom<n\. }ineam neap\rat s\ beau cafea la nisip [i s\ joc table.
Am constatat c\ aparatul de expresso f\cuse ravagii [i `n lumea otoman\. ~n cele
din urm\, am g\sit un loc unde se putea degusta ceea ce numim „cafea turceasc\”.
Un v`nz\tor ne-o oferit parfumuri. Erau contraf\cute, ca tot ce se afla ̀ n jurul nostru.
L-am refuzat [i, cu fiecare refuz, pre]ul sc\dea. Jocul devenise amuzant. Am ie[it
din bazar [i ne-a urmat pe strad\, promov`ndu-[i marfa derizorie de parc\ de noi
ar fi depins viitorul lui ̀ n comer]. ~nc\p\]`narea lui admirabil\ m-a f\cut, ̀ n cele din
urm\, s\-i cump\r trei sticlu]e pe care le mai p\strez [i acum. 

Se apropia ora concertului [i `mi venea greu s\ cred c\ aveam s\ plonjez `n
feeria unui spectacol la care nici m\car nu ̀ ndr\znisem s\ visez c`nd eram pu[tan.
~n anii ’90, muzica trupei se suprapunea peste imaginea unui Occident dezirabil,
dar ̀ nc\ pu]in tangibil. Urma s\-mi v\d idolii ̀ ntr-un ora[ care respira a pe[che[,
ciubuc, lokum, at`t de greu de identificat cu  look-ul [i istoria unei forma]ii
britanice de  new-wave. Dup\ o scurt\ vizit\ la fosta [i celebra catedral\
Sf. Sofia, ajuns\ acum muzeul Ayasofia, unde nu am pl\tit intrare dup\
ce am ar\tat legitima]ia de la Playboy, am intrat la concert.  Aceea[i
legitima]ie m-a ajutat s\ ajung ̀ n fa]a scenei, de[i aveam bilet ̀ n tribune.
Am reu[it s\ le aduc l`ng\ mine [i pe Claudia [i Sonia, cunoscute `n
autocar, care mi-au promis, recunosc\toare, dou\ beri `n Bucure[ti.
Sonia s-a ]inut de cuv`nt, iar Claudiei a trebuit s\-i aduc eu aminte.
Mai bine nu a[ fi f\cut-o pentru c\, printr-o `n[iruire nefericit\ de
`nt`mpl\ri, am ajuns s\ fim iubi]i, postur\ care nu a adus ceva frumos
niciunuia. 

Dana a r\mas `n tribune. 
Dup\ concert, pe care l-am tr\it din tot sufletul [i am

c`ntat versurile fiec\rei piese, am ajuns ̀ ntr-o veche ceain\rie,
a c\rei atmosfer\ a f\cut aproape uitat show-ul DM. Cel pu]in
a[a `mi `nchipuiam. C`nd am ajuns `n camera pe care o
`mp\r]eam cu Dana, adusesem cu noi ecouri ale vocii senzuale
a lui Dave Gahan. „Ca s\ facem sex, trebuie s\ ne [i dezbr\c\m”,
mi-a zis. Am clipit ca George Costanza c`nd auzea ceva
ce nu-i venea s\ cread\ [i m-am conformat. A doua zi,
`n timp ce-mi f\ceam bagajele, m-am decis s\ las `n
[ifonierul hotelului  ciocatele pe care le c\rasem tocmai
din Constan]a. R\m\seser\ mici [i m\ str`nseser\
`ngrozitor `n timpul concertului.

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i
scenarist. A publicat volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995), SSccrriiiittoorruull
aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee (2002) [i LLoorrggeeaann (2007). A
regizat scurtmetrajul PPrriinncciippiiuull DDrraaggoosstteeii CCoommuunniiccaannttee, un
documentar despre homosexualitatea din România, [i un
mockumentary despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar,
intitulat LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk. Masterand ̀ n antropologie, editorialist
2244FFuunn, pieton convins.
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OO rice s-ar zice, exist\ întîmpl\ri, sau chiar coinciden]e, de care nu ai cum s\ nu te bucuri, chiar dac\
pe jum\tate sînt produsul imagina]iei tale. Am intrat în posesia unei c\r]i nou-ap\rute aproape
din întîmplare. Am trecut-o în high priority list pentru c\ autorul era olandez de origine, lucru care
m\ interesa în mod subiectiv, chiar dac\, pentru volumul de fa]\, detaliul e cam irelevant, c\ci ac]iunea

se petrece în Viena, iar protagoni[tii nu dau semne c\ ar avea prea multe de-a face cu ]ara lalelelor; cartea
mi-a pl\cut mult, chiar [i în lipsa unor asemenea – pentru mine – cîrlige. Vocea narativ\ st\pîne[te perfect
sarcasmul, autoironia [i tehnicile relat\rii [i î[i deruleaz\ povestea în bun\ cuno[tin]\ a m\surii – spune
exact cît trebuie pentru ca lucrurile s\ fie clare, niciun detaliu nu e prolix. În plus, intriga e curioas\, iar descrierea
vie]ii de familie aminte[te vag de Running wwith SScissors, a lui Augusten Burroughs. Citind Istoria ccalvi]iei mmele,
te po]i trezi rîzînd de unul singur în autobuz sau te pot trece fiori cînd vine vorba de unele lucruri grave, a[a
cum s-a spus [i la lansare. De fapt, aici voiam s\ ajung. 

Nici nu închisesem bine cartea, dup\ ce citisem lent, tr\gînd de timp, ultimele pagini, c\ primesc un 
e-mail cu un subject destul de curios: „Istoria ccalvi]iei mmele, de Arnon Grunberg – lansare de carte în
prezen]a autorului”. Arnon Grunberg e exact de genul de autor pe care ]i-ai dori s\-l cuno[ti cîndva, nu pentru
c\ te-ai identificat empatic cu vocea narativ\ – fereasc\ Dumnezeu, în general, iar, în particular, eu chiar 
n-aveam cum – ci pentru c\ a construit un personaj atît de articulat [i o fic]iune atît de rotund\. (Cum nu ar
spune T.O. Bobe, „un prozator de for]\” sau, cum nu ar spune Radu Paraschivescu, „o carte de excep]ie”.) Edi]ia
româneasc\ apare, de altfel, cu numele real al autorului pe copert\, îns\ cea original\ a ap\rut cu numele
protagonistului, Marek van der Jagt, drept pentru care Arnon Grunberg a ob]inut al doilea premiu pentru
debut din via]a sa (de fapt, al treilea, fiindc\ primul s\u roman, Blauwe MMaandagen (Albastrele zzile dde lluni,
1994), a primit [i premiul pentru cel mai bun debut, [i pe cel pentru cel mai bine vîndut debut) [i a fost declarat
de critici mai bun decît el însu[i. 

Detaliile acestea le-am aflat preg\tindu-m\ pentru lansarea care urma s\ aib\ loc „în prezen]a autorului”
[i a altor invita]i: Ambasadorul Regatului }\rilor de Jos; Gheorghe Nicolaescu, traduc\torul c\r]ii; Sorin
Alexandrescu, Florin Iaru, Radu Paraschivescu, Cezar Paul-B\descu [i Denisa Com\nescu, în „raftul” c\reia [i-a
f\cut loc cartea. Evenimentul are loc în cadrul unui parteneriat cultural olandez-român întins pe un an [i
cuprinzînd cam toate zonele artei. 

Am ob]inut o scurt\ convorbire cu autorul, despre care reu[isem s\ aflu c\ e prolific nu doar în literatur\,
ci [i în jurnalism, cu toate c\ a fost exmatriculat de la liceu [i [i-ar fi dorit s\ devin\ actor; c\ a bifat
numeroase premii [i festivaluri na]ionale [i c\ tocmai i-a indispus pe cei de la Ministerul de Externe al Olandei,
dezv\luind, într-un reportaj, opera]iunile militare desf\[urate de trupele ]\rii în Afganistan, pe care oficialit\]ile
nu aveau înc\ de gînd s\ le fac\ publice. Dar Olanda e o ]ar\ liber\. Pe care Arnon Grunberg a p\r\sit-o, îns\,
de doisprezece ani, mutîndu-se la New York.

În cei 13 ani de scris, Grunberg a publicat [ase romane în nume propriu [i înc\ dou\
sub pseudonim, adic\ opt (dintre care, dou\ au ob]inut premiul pentru debut,

îns\, practic, aproape niciunul n-a sc\pat nepremiat), proz\
scurt\, poezii, eseuri, scenarii de teatru [i film. (Ana
Chiri]oiu)

arnon grunberg:
„Mi se pare foarte refreshing s` merg
\n Afganistan [i s` scriu despre asta”

Ana  CChiri]oiu: În]eleg c\ lucrezi destul de mult – scrii în ziare,
c\l\tore[ti, faci reportaje, cum ar fi acesta, recent, în Afganistan.
Mai ai timp [i de scris c\r]i? Ai prefera s\ tr\ie[ti din burse sau
granturi (cum s-a [i întîmplat, cred, în 1991), sau ai dorin]a de a
te implica efectiv în lucrurile care se întîmpl\ în jurul t\u?

Arnon GGrunberg: Am avut, într-adev\r, un grant, mai demult,
dar munca pe care o fac nu m\ împiedic\ la scris. Nu c\l\toresc
pentru bani, a[ putea s\ tr\iesc doar din romanele pe care le scriu,
deci povestea cu c\l\toriile e op]iunea mea proprie; cînd stau
prea mult într-un singur loc, devin agitat, plus c\ îmi place s\ trec
uneori de la scrisul pentru un roman, la reportaj sau la alte
specii jurnalistice. Mi se pare foarte refreshing s\ merg în Afganistan
[i s\ scriu despre asta. M\ [i ajut\ foarte mult atunci cînd scriu
fic]iune. De pild\, în iarna asta am de gînd s\ r\mîn în New York
[i s\-mi termin noul roman. Uneori e foarte bine s\ faci [i asta,
dup\ ce te-ai tot plimbat prin lume. 

A..C..: Într-unul dintre romanele tale, Fantoompijn (2000), apare
urm\torul fragment, care cred c\ se refer\ tocmai la op]iunea
între scris [i participare: „Scrisul era, bineîn]eles, modalitatea prin
excelen]\ de a evita s\ tr\ie[ti, avînd totu[i iluzia c\ te afli în miezul
lucrurilor [i c\ participi la ele cu toat\ fiin]a. Iar în acest timp sinele
t\u ascuns ag\]îndu-se de toate frînghiile.” Cum îl comentezi
acum?

A.G.: Poate c\ scrisul e, [i el, o form\ de a tr\i, dar uneori ai
senza]ia c\ nu e. Un scriitor nu se implic\ complet. Ceea ce fac
are, pentru mine, cîteva avantaje: m\ duc în cutare loc, duc un
anumit fel de via]\, apoi plec în alt loc, duc alt\ via]\, [i tot a[a.
Cînd scriam Fantoompijn aveam în mod constant senza]ia c\ sînt
departe, c\ dezertez, dar asta nu înseamn\ c\ pledez ca arti[tii
s\ fie mai implica]i în via]a social\. Cred c\ e o decizie pe care
fiecare o ia de unul singur, dar cred c\ e bine ca fiecare scriitor
s\ fie con[tient de asta. 

A..C..: Faptul c\ ai lucrat în pres\ ]i-a influen]at în vreun fel
scrisul?

A.G.: Nu mi-a influen]at scrisul în sine, dar ideea de deadline
mi-a fost de ajutor. Mi-a prins bine s\ [tiu c\ un ziar intr\ la
tipar cu sau f\r\ textul meu, iar mie îmi place s\ scriu sub presiune.
Am mai înv\]at din jurnalism minu]iozitatea în adunarea materialului,
de care m\ folosesc [i în scris, fiindc\ am mereu nevoie de o
experien]\ proasp\t\. Cred c\ orice artist, nu doar un scriitor, are
o anume sete de experien]\.

A..C.: Ai ob]inut multe premii [i ai fost tradus în multe limbi.
Te consideri un scriitor de succes?

A.G.: Într-o oarecare m\sur\, da. Mi se vînd c\r]ile, am
primit multe premii. Dar nu scrii un roman ca s\ iei un premiu.
Adic\, e pl\cut cînd se întîmpl\, dar nu acesta e scopul. {i nici s\
vinzi o mie de exemplare sau o sut\ de mii. E pl\cut, dar în mod
cert nu e singurul mod de cuantificare a succesului. Pentru
mine e foarte important s\-mi dau seama dac\ romanul urm\tor
e mai bun decît cel anterior. Sigur c\ e nevoie [i de o confirmare
exterioar\…

A..C..: Cine î]i d\ aceast\ confirmare, criticii, publicul?
A.G.: Nu e lipsit de importan]\ cînd cite[ti o recenzie favorabil\,

dar, fiind scriitor de 12 ani, pentru mine recenziile [i-au cam pierdut
relevan]a. Nu sînt foarte sigur cum se m\soar\ succesul. Cred
c\ îl sim]i, în sensul c\, în timp ce lucrezi la o carte, termini un
capitol, te ridici de la mas\ [i sim]i c\ a fost o zi bun\. Pentru mine,
asta e cel mai important. 

A..C..: Aveai de gînd s\ devii scriitor înc\ de cînd ai fost exmatriculat
de la liceu?

A.G.: Voiam s\ devin actor. Am trecut îns\ la literatur\ fiindc\
nu am reu[it s\ intru la nicio [coal\ de actorie [i, printre alte
job-uri, am lucrat [i într-o editur\, iar redactorul de acolo mi-a
cerut s\ scriu un roman, care a devenit Blauwe mmaandagen. A[adar,
n-am devenit scriitor chiar din pur\ coinciden]\ [i n-a fost nici o
decizie brusc\. 

A..C..: Dar ai acum sentimentul c\ acesta e drumul t\u?
A.G.: Am 36 de ani [i scriu de la 24, a[a c\ scrisul a devenit o

parte din mine [i cred c\ am s\ fac asta tot restul vie]ii. De[i, la un
moment dat, e bine s\ te [i opre[ti, iar eu chiar mi-am propus s\
[tiu cînd s\ m\ opresc. Fiindc\ sînt destui în jur care nu se opresc,
ci continu\, chiar dac\ ceea ce fac nu se îmbun\t\]e[te deloc.

Interviu tradus din englez\ `n român\
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ampania Apa NNova ppentru BBucure[ti a fost
lansat\ la sfîr[itul lunii august [i va include,
în urm\torii doi ani, o serie de evenimente
speciale dedicate bucure[tenilor, încercînd,
într-o prim\ etap\, s\ accentueze latura
„emo]ional\“ a ora[ului, trezind în locuitorii
capitalei un sentiment de apartenen]\. Primul

pas în realizarea proiectului este campania de advertising
De cce iiubim BBucure[tiul [i cuprinde print, OOH, OOPS,
TV, radio, new media [i online (www.deceiubimbucurestiul.ro). 

Un studiu întreprins de Apa Nova în prim\vara acestui
an a demonstrat c\ Bucure[tiul este, pentru cea mai
mare parte a locuitorilor s\i, un ora[ al oportunit\]ilor
de carier\ [i de petrecere a timpului liber, ora[ul în care
„mereu se întîmpl\ ceva“. Directorul general Apa Nova,
Andreas Baude, declar\ c\ „Scopul campaniei Apa NNova
pentru BBucure[ti este acela de a implica emo]ional
locuitorii ora[ului în via]a acestuia. Un ora[ precum
Bucure[tiul este mai mult decît un job bun sau un
bulevard cu multe baruri. Sîntem con[tien]i de simbioza
care exist\ între ora[ [i compania noastr\, o leg\tur\
care ne face datori [i responsabili s\ intervenim, ca
bucure[tenii s\ î[i redescopere sentimentele pentru
ora[“. Geografiile simbolice personale sînt încurajate
mai ales pe  site-ul campaniei, care î[i propune s\ fac\
din bucure[teni „turi[ti în propriul ora[“, pornind de
la premisa c\ fiecare locuitor al capitalei are o pies\
de ad\ugat la  puzzle-ul care recompune o alt\ imagine
a ora[ului, alta decît cea definit\ de cîteva repere
inevitabile, de la traficul infernal la gropile de pe
str\zi [i la cl\dirile într-un nesfîr[it proces de renovare.
Acest album interactiv al Bucure[tiului î[i propune s\
vorbeasc\ nu numai despre locurile secrete, ci [i despre
cele cît se poate de comune, dar pe care fiecare din
noi le vede altfel, locuri care p\streaz\ buc\]i din
via]\ sau trezesc nostalgii: „pentru tine, poate c\ e aleea
unde ai înv\]at s\ te dai cu bicla, sc\rile de la TNB
unde ]i-ai luat prima ]eap\, barul în care te-ai îmb\tat
în liceu sau parcul în care «]i-a cerut prietenia»“.

Înc\ de la `nceput, campania a lansat un lung [ir
de reac]ii dintre cele mai variate, dar au fost destul de
pu]ini cei care au r\mas indiferen]i la mesajele nostalgice
r\spîndite prin tot ora[ul. Pretinzînd c\ inscrip]iile de
tipul „Strada unde b\team mingea cu b\ie]ii“ sau
„Aici am bu[it ma[ina lui tata“ nu fac altceva decît s\ îi
încurce pe bucure[teni, primarul Sectorului 2, Neculai
On]anu, a somat Apa Nova S.A. s\ înl\ture pl\cu]ele
amplasate în regim neautorizat, avertizînd c\ va sanc]iona
compania cu o amend\ cuprins\ între 1.000 [i 100.000
euro. De aceea[i parte a baricadei, dar într-un alt registru,
un comentariu în Dilemateca de octombrie: „În afara
faptului c\ str\zile respective se afl\ înc\ în stadiul de
promisiune literar\, cum ar suna un apel la Salvare: «Fac
infarct pe strada unde am pupat-o pe Mimi» sau la Poli]ie:
«Urm\resc suspectul pe strada unde am b\tut mingea»?“. 

E drept, pe alocuri, campania Apa Nova pare s\ vrea
s\ concentreze aten]ia asupra unui trecut înc\rcat de
semnifica]ii personale, în detrimentul unui prezent a
c\rui imagine nu mai poate fi cosmetizat\, înlocuind un
sentiment de frustrare cu unul nostalgic (pentru c\ în
fa]a „blocului unde locuie[te cea mai bun\ mam\“ e, de
cîteva luni, un [antier generalizat care d\ peste cap
circula]ia, sau „strada pe care st\ bunica“ e plin\ de gropi
care, cînd plou\, sînt lacuri naturale miniaturale), [i
corporate social responsibility e la un pas de a se
transforma într-o strategie de distragere a aten]iei [i de
men]inere sub aparen]e prietenoase a unui haos
permanentizat. Dar tocmai aparen]ele prietenoase, [i
nostalgiile, [i amintirile de tot felul, sînt condimentele
cu care pîn\ [i cea mai enervant\ realitate cap\t\ savoare. 

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 23 de ani, masterand\ ̀ n teoria literaturii [i literatur\
comparat\. A tradus, la Editura Humanitas: Tim Lott, WWhhiittee CCiittyy BBlluuee;
Tibor Fischer, CC\\ll\\ttoorriiee pp`̀nn\\ llaa ccaapp\\ttuull ccaammeerreeii; Guy Bellamy,
VVaaccaann]]aa, [i Woody Allen, AAnnaarrhhiiee (`n curs de apari]ie). 

ruxandra aana

h a r t a
Cneoficial` 

a  Bu cu r e [ t i u l u i

Locuiesc dde ccî]iva aani îîn BBucure[ti. AAm sschimbat, ddoar îîn uultimele [[apte lluni, nnu mmai ppu]in dde ccinci
case, îîn ttot ffelul dde ccartiere. AAsta ddup\ cce, dde ccînd aam vvenit, nnu aam rrezistat mmai mmult dde uun aan îîntr-uun
loc. LLa îînceput, ccînd ddac\ vvoiam ss\ aajung lla UUniversitate oo lluam sspre RRoman\ [[i iinvers ((orientarea îîn
spa]iu nnu ee uunul ddin ppunctele mmele fforte), ssingurele mmele rrepere aau ffost ccasele, ppanourile ppublicitare,
sta]iile dde aautobuz, cceva mmai ttîrziu bbarurile, mmagazinele [[i ccluburile. CCum iie[eam ddin ccas\ –– sspre
marea mmea cconfuzie, îîn pprimul aan aam llocuit îîntr-uun bbloc ccu ccurte iinterioar\ [[i ccu ppatru iie[iri –– ppuneam
mîna ppe ttelefon [[i îîncepeau iindica]iile: „„Mergi îînainte ppîn\ ppe sstrada aaia ppe ccare nne-aam îîntors aasear\,
cobori ssc\rile dde lla pparcul uunde pplimba \\la ccîinele, [[i aajungi îîn ssta]ia aaia ccu rreclama lla mmobil\“.
Coboram ddup\ ttrei ssta]ii: „„E îîn ffa]\ uun bbloc mmare [[i ggalben, ccu ffarmacie lla pparter. UUnde ssînt?“. NNici ppîn\
azi llucrurile nnu ss-aau sschimbat ffundamental. LLocurile dde îîntîlnire aau uun ffel dde nnume dde ccod, sstr\zile ssînt
reperabile ddup\ llucrurile ccare ss-aau îîntîmplat ccînd ttreceam ppe aacolo, [[i nnu [[tiu mmai mmult dde ttrei
bulevarde [[i ccinci iintersec]ii. CCînd îîntr-oo ddiminea]\, lla iintrarea îîn bbulevardul PPrim\verii, aam vv\zut oo
pl\cu]\ ppe ccare sscria „„strada uunde bb\team mmingea ccu bb\ie]ii“, mm-aam bbucurat cc\ mmai vvorbe[te ccineva
pe llimba mmea. AAm ddescoperit mmai ttîrziu [[i aalte sstr\zi ccare, ppe llîng\ nnumele „„oficial“, pprimiser\ uunul „„de
botez“, [[i ppu]in mmai ttîrziu aam aaflat cc\ ttoat\ ppovestea ffusese ppus\ lla ccale dde ccompania AApa NNova.
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sean snyder
la MNAC

ean Snyder s-a n\scut în 1972 în SUA [i în prezent tr\ie[te [i lucreaz\ la Berlin [i
Kiev. Recent, a avut expozi]ii personale la Stedelijk Museum CS [i De Appel
(Amsterdam), Neue Kunsthalle (St. Gallen), Secession (Viena), Portikus
(Frankfurt) [i Lisson Gallery (Londra). Pîn\ la începutul lunii decembrie, lucr\rile
sale sînt expuse [i la Muzeul Na]ional de Art\ Contemporan\. Sean Snyder
urm\re[te construc]ia spa]iului urban sau medial în instala]ii care integreaz\

fotografie, video [i text, analizînd procesele reprezent\rii ideologice. „Artistul a comparat
programele de transformare urban\ din Bucure[ti [i Phenian, ale c\ror ambi]ii sugereaz\
un soi de sublim politic, fic]iunea ranch-ului din Southfork din serialul Dallas cu fic]iunea
Southfork Slobozia, unde magnatul local Ilie Alexandru a construit o copie f\r\ original,
planurile lui Kenzo Tange pentru reconstruirea ora[ului Skopje dup\ cutremur [i estetica
exuberant\ a blocurilor de la periferiile Parisului” (Mihnea Mircan & Florin Tudor,
curatori). Proiectele lui Sean Snyder propun o hart\ a lumii compus\ din acte de
manipulare [i în]elesuri ascunse, încercînd o arhivare a rupturilor din comunicarea
public\. „Nu încerc s\ stabilesc vreo ierarhie între resursele existente [i fotografiile ori
materialul video pe care îl produc eu însumi. Tot ceea ce strîng sau produc face parte
dintr-un proces de refacere a verigilor lips\. În]elesul se materializeaz\ prin reconfigur\ri
[i juxtapuneri care pun în leg\tur\ elementele disparate, f\r\ a oferi o concluzie
definitiv\. Una dintre posibilit\]ile discursului artistic este s\ reevalueze reziduurile
trecutului imediat, politic sau cultural” (Sean Snyder în dialog cu Charles Esche).

nicu ilfoveanu:
BOX TENGOR 
(Steampunk, Autochrome), 
Galeria Posibil̀

teampunk este Nicu Ilfoveanu care face
fotografii alb negru spre sepia [i dup\ aia le
trimite ca ata[amente la e-mail-uri de pe
Internet. Steampunk este talciocul din Roma
unde g\se[ti [i DVD-uri pirat [i role vechi de
film. Steampunk este anacronismul aplicat
eficient. Este coexisten]a dintre trecut, prezent

[i viitor în acela[i spa]iu, pe acela[i glob p\mîntesc. Este atunci
cînd la CNN se vorbe[te despre Marele Joc. Este atunci cînd
Afganistanul din vremea lui Kipling continu\ s\ fac\ probleme
noilor puteri imperiale din zilele noastre. Este atunci cînd exist\
]\ri unde locomotivele cu c\rbuni coexist\ cu programe
spa]iale. Steampunk înseamn\ s\ construie[ti zgîrie-nori f\r\
s\ fie nevoie ca to]i oamenii de pe p\mînt s\ aib\ ap\ cald\ sau
curent electric. Steampunk înseamn\ s\ cumperi brînza de oaie
de la ]\ran [i brînza Philadelphia din supermarket. Înseamn\ s\
surpinzi co[ul de fabric\ undeva la marginea monoculturii
grîului proasp\t recoltat. Înseamn\ s\ ai ace de gramofon
nefolosite înc\. Înseamn\ s\ învîr]i la manivel\ [i s\ produci
unde care con]in microtonalit\]i. Înseamn\ s\ improvizezi un
teren de fotbal chiar [i acolo unde nu exist\ gazon, [i unde
bara de la poart\ e îndoit\, [i chiar dac\ nu ai fost admis la nici
un club sportiv înc\. Steampunk înseamn\ s\ folose[ti sobe ca
s\ te înc\lze[ti în era înc\lzirii centrale. Înseamn\ s\ cobori din
ma[in\ la o expozi]ie, dup\ ce ai ascultat ultimul hit la radio, ca
s\ ascul]i muzic\ de pe placa de gramofon. Înseamn\ s\
în]elegi cum a început totul [i cum am ajuns aici”. 
({tefan Tiron)

conven]ia 
fanilor de anime

roject Sakura a organizat, la sfîr[itul lunii octombrie, la MNAC,
prima edi]ie a conven]iei fanilor de anime din România: NijiKon
2007. NijiKon a fost cea mai mare manifestare de acest gen de pîn\
acum, organizat\ în întregime de fani, cu sprijinul grupurilor
implicate în dezvoltarea pie]ei anime [i manga din România. În
ambele zile ale conven]iei, participan]ii au putut achizi]iona la
pre]uri promo]ionale desene manga, postere, DVD-uri, au fost

screening-uri anime, prezent\ri de documentare [i o zon\ special\ de
gaming preg\tit\ de TNT Games, Viewer’s Choice Awards a desemnat cele
mai bune AMV-uri 2006-2007 [i s-au desf\[urat workshop-uri de desen,
origami, washiningyo (realizarea de p\pu[i din hîrtie) [i shodo (caligrafie
japonez\). 

scrisoare de protest

S

P

S

inisterul Culturii [i Cultelor a anun]at la jum\tatea lunii
octombrie o sesiune de achizi]ii de art\ plastic\ pe care MCC
inten]ioneaz\ s\ o deruleze prin MNAC. Valoarea achizi]iilor este
estimat\ la suma de 500.000 de euro. Mai mul]i galeri[ti, curatori
[i arti[ti bucure[teni au protestat, printr-o scrisoare deschis\,
împotriva acestei decizii, punînd în eviden]\ faptul c\ „sistemul

prin care sînt f\cute achizi]iile este unul prost gândit. El este ineficient,
discriminatoriu [i contrar oric\ror cutume europene”. Printre semnatarii scrisorii se
num\r\ Dan Popescu, Daniel Gontz, Mihnea Mircan, Vlad Nanc\, Gili Mocanu,
Sorin Tara.  

Protestatarii nu sînt de acord cu modul în care urmeaz\ s\ fie f\cute achizi]iile
de art\ contemporan\,  considerînd c\ aceasta ar trebui f\cut\ nu de MCC, ci de

MNAC. De asemenea, comisia ar trebui s\ fie alc\tuit\ din curatori [i speciali[ti ai
MNAC. În acela[i timp, arti[tii [i curatorii insist\ asupra unui alt aspect care d\ o
not\ superficial\ achizi]iei – cei [apte sau opt membri ai comisiei trebuie s\ aleag\
în aproximativ 10 ore dintr-un volum de aproape 600 de lucr\ri.  „În situa]ia de
fa]\, patrimoniul na]ional de art\ plastic\ se creeaz\ printr-o selec]ie de o lucrare
pe minut. Mai mult, alegerea lucr\rii se face dup\ un material impropriu.
Fotografia unei lucr\ri poate ascunde vicii de tehnic\ [i nu red\ complet
dimensiunea estetic\ a lucr\rii. Normal ar fi ca lucrarea în sine s\ fie v\zut\ [i
selectat\ de c\tre comisie”. Scrisoarea de protest a fost postat\ pe blog-ul lui
Daniel Gontz (http://blog.gontz.com), iar lista semnatarilor a r\mas deschis\. 

M

DDaallllaass SSoouutthhffoorrkk iinn HHeerrmmeess LLaanndd,, SSlloobboozziiaa,, RRoommaanniiaa,, 22000011 (©mnac)

Pagin\ realizat\ de Ruxandra Ana



n
ou

l 
te

a
tr

u

num`rul 10...............................................................................................octombrie 2007........................................................................................noua literatur`

24 II mm aa gg ii nn ee   dd ii nn   ss pp ee cc tt aa cc oo ll uu ll   VV ii aa ]] aa   cc uu   uu nn   ii dd ii oo tt ,,   dd ee   VV ii cc tt oo rr   EE rr oo ff ee ee vv ,,   rr ee gg ii zz aa tt   dd ee   AA nn dd rr ii yy   ZZ hh oo ll dd aa kk ,,   TT ee aa tt rr uu ll   NN aa ]] ii oo nn aa ll   „„ RR aa dd uu   SS tt aa nn cc aa ””   dd ii nn   SS ii bb ii uu

mihaela michailov

Reprezentarea sscenic\ eeste uunul ddintre cconceptele 
majore ccu ccare tteatrul ccontemporan sse iia lla ttrînt\. 

Conven]iile rreprezent\rii [[i ssubminarea llor, pattern-uul ttextual
[i pperformarea llui îîntr-uun ccontext dde  suscitare rreactivv\\

plaseaz\ tteatrul îîntr-oo zzon\ dde ggrani]\. PPractic, rreprezentarea
]ine dde ddou\ pprincipii uunificante: modelul sstatic 

al mmentalului tteatral, ffaptul cc\ [[tim eexact cc\ uurmeaz\ ss\
asist\m lla uun ttip cconven]ionalizat dde aac]iune, ccare aa ffost

dinainte sstabilit\ îîn aanumi]i pparametri, mmai ssimplu sspus –– [[tim
c\ ssîntem lla tteatru, [[i  comportamentul dde rrol aactivv al

prezen]ei sscenice. AAvem dde-aa fface ccu oo  coborîîre îîn uuman aa
reprezent\\rii tteatralit\\]ii. AAdic\ ccu oo iinvesti]ie 

în pprezentul iimediat aal ccon]inutului vviu ddin ffa]a 
ochilor nno[tri. AAcest ccon]inut ee oo ssum\  reproductibil\\ dde

ireproductibil. RReproductibil\ ppentru cc\ aacumuleaz\ ttot cce aa
fost îînv\]at ppe pparcursul aasambl\rii mmont\rii 

[i ppentru cc\ aare nni[te ddate cclare îîn ffunc]ie 
de ccare sse rreia dde ffiecare ddat\. {{i iireproductibil\ 
pentru cc\ ttot cce eeste rreluat nnu ee nniciodat\ lla ffel. 

Repeti]ia eeste mmereu cconstruc]ie ffizic\ ppe lloc 
într-uun aanume ccadru pprestabilit.
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robert
[erban
RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 37 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial
al Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\
eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au
urmat OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-aaccaass\\,
2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

ziua mea liber`

e ziua mea liber\
îmi pun dou\ felii de castravete pe ochi
[i m\ întind pe spate

înv\]\toarea îmi d\ diploma
pachetul cu c\r]i
m\ pup\ pe obraji [i m\ împinge în fa]\
la fotograf
mama îmi a[az\ repede coroni]a
stau drept cu m`inile pe l`ng\ corp
uit s\ z`mbesc
mai o dat\ mai o dat\ striga tata
iar fotograful îngenuncheaz\ bomb\nind
[i mai apas\ o dat\ pe buton
am ie[it bine 
doar coroni]a-i pus\ pe-o parte

înot c`ine[te p`n\ la jum\tatea lacului
îmi amintesc c\ nu [tiu s\ înot
m\ întorc repede [i speriat ca un cocker
la trei metri de mal m\ ridic în picioare
p\m`ntul nu-i sub t\lpi [i nici la-ndem`n\
înghit ap\ strig ajuuu înghit ap\ strig ajjj înghit ap\ 
strig aa
marius sare 
m\ prinde ca pe un sac
sub bra]ul st`ng
iar cu dreptul v`sle[te de dou\ ori
e[uez pe mal cu gura-n nisip
marius are ca [i mine 14 ani
dar un metru nou\zeci [i trei
am`ndoi am v\zut moartea în acela[i timp
el în ochii mei
c`nd face prostii
marius se ridic\ pe v`rfuri 
ca s\ nu-i ajung\ profesoarele la urechi

poarta bisericii închis\
în cimitir nimeni
sar gardul
dup\ c`]iva pa[i iau în picioare
banda r\sfirat\ a unei casete audio
mi se pare c\ aud un oftat
[i înc\ unul
între dou\ morminte rumeg\ un cal
m\ uit pe cruce v\d un nume [i-l strig
calul o rupe la goan\
sar gardul înapoi f\r\ s\-l ating

printr-o felie de castravete intr\ pu]in soarele

pectacolul de teatru e un compus cinic. E prezentat
dup\ ce a fost reprezentat de nu [tiu cîte ori în
timpul repeti]iilor, dar se creeaz\ mereu instant
în func]ie de interac]iunea corpurilor rela]ionate
afectiv, de permeabilitatea spectatorilor direct viza]i.

Spectacolul de teatru e acela[i [i de fiecare dat\
altul. E viu pentru c\ repet\ o construc]ie mental\, nu
un fond fizic vulnerabil, care se schimb\ de la o reprezenta]ie
la alta. Iar vulnerabilitatea e legat\ de  tranzitivitatea uman\
a teatrului. Cu cît teatrul va comunica mai mult\ umanitate
fragil\, cu atît va fi mai puternic. Ce înseamn\, de fapt, acest

sens viu într-un spa]iu cu aport conven]ional consistent? O structur\  live a spectacolului
implic\ mai multe niveluri: for]a corporal\ a prezen]ei apropiate, adresarea împ\rt\[it\
a timpilor scen\-sal\, conceptul orchestrat organic al spectacolului.

În Via]a ccu uun iidiot ,  de Victor Erofeev,  regizat de Andriy Zholdak la Teatrul
Na]ional „Radu Stanca” din Sibiu, fiecare gest al actorilor apare filmat  live pe trei ecrane.
Un cuplu e nevoit s\-[i împart\ locuin]a cu un debil mintal. Via]a cu un idiot e concertul
agoniei iubirilor castrate de zim]ii mor]ii. E delirul distrugerii unei existen]e în doi, care
devine schizoidie în trei [i tînjire dement\ dup\ un idiot inocent [i animalic, care scuip\
pe pere]i [i-[i strînge în bra]e iubita cu o pasiune terminatoare. Pentru Zholdak, reprezenta]ia-
concert filmat  live e forma cea mai acut\ de operare pe realitatea brut-candid\ care îi
e proprie. Fizicitatea exfoliat\ [i pluristratificat\ ca o re]ea de corpuri în stare de risc
maxim d\ teatrului dimensiunea acelei  reality-building in tangible time pe care viziunea
violent\ a ucraineanului o simte atît de aproape. Camerele însînger\rii trupurilor
expulzate din orice ordine „cuminte” e proiectat\ angoasant deasupra scenei ca un
film care te ]ine în stare de [oc continuu. Medierea prin filmare a actului fizic, de o
brutalitate [i de o poezie sfî[ietoare, distan]eaz\ [i accentueaz\ în acela[i timp zona-
limit\ a încle[t\rilor de pe scen\. Zholdak face un  teatru r\u. Un teatru care
animalizeaz\ actorul pentru a-l pune într-o condi]ie primitiv\ impulsiv necenzurat\.
Un înger cu buza cr\pat\ [i o [uvi]\ de sînge scurs\ pe b\rbie apas\ clapele
pianului în culise, în timp ce diavolul îl filmeaz\ în direct.

În With aa llittle hhelp ffrom mmy ffriends de Maria Manolescu, creat de Radu
Apostol la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Ia[i, actorii cînt\ muzic\
original\ [i   remake-uri dup\ melodii celebre (Bobo de la F\r\
Zah\r e autorul compusului muzical) într-o atmosfer\ de concert
live care sparge textul [i-i accelereaz\ dinamica. Apostol g\se[te
formula perfect\ de aliaj  performativ cu efect de implicare
maximizat\ [i de priz\ optim\ la public. Pentru c\ spectacolul
de la Ia[i e o reprezenta]ie în timpul cel mai real [i cel mai vital
cu putin]\. Timpul orchestrat al corpurilor prin care trece,
„doar aici [i numai acum”, frenezia sonor\. Muzica e un actant
la fel de important ca fiecare cuvînt din textul Mariei Manolescu,
o poveste nocturn\ cu patru tineri pleca]i la Vama Veche,
îmbiba]i în votc\ [i în muzic\. 

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 30 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare
a bursei de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\ [i a
Premiului UNITER pentru piesa CCoommpplleexxuull RRoommâânniiaa. Public\ `n SSuupplliimmeennttuull
ddee ccuullttuurr\\,, aaLLttiittuuddiinnii,, 77 sseerrii..

S



num`rul 10...............................................................................................octombrie 2007........................................................................................noua literatur`

26

n
ou

l 
fi
lm

M i-am f\cut blog. De ce? Bineîn]eles, exist\ foarte multe explica]ii [i am
senza]ia c\ cu cît m\ gîndesc mai mult la chestia asta, cu atît m\ simt mai
uluit - concluziile nu întîrzie niciodat\ s\ apar\ dac\ insi[ti pe o treab\.
Poate c\ nu vreau altceva decît s\ mai r\mîn mîzg\lit pe undeva prin aceast\

lume – asta ar fi una din ele. Dac\ a[a st\ treaba, via]\ lung\ internetului, c\ de parola
sub care m-am încuiat m-am ocupat eu, e lung\.

Acum… toat\ lumea pare s\ aib\ blog. Era p\cat s\ ratez tocmai eu dixtrac]ia,
dup\ cum spune cineva. Oameni care  nu sînt scriitori [i-au propus s\ scrie despre
c\r]i. Scriitori care [i-au propus s\ nu scrie despre c\r]i scriu despre tot felul de alte chestii.
Oameni care au atitudine [i comenteaz\ evenimente nu scriu despre chestiuni intime.
Oameni care scriu despre chestiuni intime [i filozofeaz\ nu comenteaz\ evenimente [i
mai ales nu fac politic\. Etc. Cînd feeder-ul meu se umple [i citesc o zi de însemn\ri în
diverse blog-uri, am senza]ia c\ un întreg bloc de oameni mi s-a mutat direct în cap. Ei
de ce [i-au f\cut blog ? Singura explica]ie rezonabil\ e: pentru c\ se poate, indiferent
ce [i-au propus ei.

{i atunci? {i atunci nimic. Pur [i simplu mi-am mutat jurnalul în internet. Exact a[a
cum  e un jurnal: uneori intim, alteori concentrînd pic\turi acide din ceea ce e[ti, alteori
limbarni]\ f\r\ interlocutor, [i nu în ultimul rînd momente de via]\ sau de nevia]\ sau
de lectur\, dorin]e [i alte ame]eli. Dac\ mi-am propus ceva… ei bine, mi-am propus ca
ie[irea în public s\ nu-mi filtreze scrisul în nici un fel. Pe de alt\ parte, g\sesc c\ pentru
un scriitor, pentru un om care are astfel de preten]ii, e un antrenament de care are nevoie,
e sala lui de gimnastic\. Nu [tiu cît de bine m-am explicat în blog/jurnal, dar în continuare
o s\-mi dau cuvîntul, a[a cum apare el la adresa din titlu.

miercuri, octombrie 17, 2007
al doilea manifest
De ce faci asta? O s\ le dai ocazia du[manilor s\ exulte. Uneori po]i spune lucruri care

deranjeaz\, pentru c\ sînt eronate. Asta nu e sinceritate, în orice caz.
Pîn\ s\ te omoare du[manii, te omoar\ prietenii, oamenii pe care îi cuno[ti sau

crezi c\ îi cuno[ti – asta e clar. Nu cred în „M\ vorbesc du[manii mei c\ strîng miile de
lei” sau „Du[manii mor c\ ne descurc\m mai bine”. E prea abstract, prea îndep\rtat, prea
whatever pentru mine. Ce te omoar\ vine din cercul în care se manifest\ p\sarea ta.
Bombele acolo cad cel mai dureros.

F\r\ îndoial\ c\ spun [i tîmpenii care deranjeaz\. To]i o facem… la o bere, la
telefon sau cu alte prilejuri. Dar cum ar fi s\ nu le spun? Cum ar fi ca lumea asta s\
spun\ numai lucruri corecte, numai ce trebuie? Uneori [i tîmpeniile ne definesc. Depinde
cît sînt de tîmpite… totu[i, cît de mult sens au, obiectivîndu-le. 

Deci… fac asta pentru c\, dac\ e posibil, cineva trebuie s\ o fac\ [i a[a. Pentru c\ a
face din propriile mele intimit\]i exponat public nu înseamn\ nimic. Ar fi mai bine s\-mi
public jurnalul pe hîrtie? Ar fi mai onest [i mai cinstit a[a doar pentru c\ ar ap\rea între
dou\ coperte? Te feresc dou\ coperte de du[mani? Te îmbie ele la mai mult\ sinceritate?
Ce sens mai are sinceritatea mea dup\ cincizeci de ani? S\ zicem… În fond, adev\rurile
mele nu sînt atît de dramatice încît s\ fac\ atît de mult r\u. Dar de ce adev\rul

subiectiv trebuie s\ fac\ atît de mult r\u? Pentru c\ un jurnal are [i menirea asta… de a
te ap\ra în el în fa]a altor adev\ruri subiective cu argumentele tale… de a te ap\ra, a te
plînge, a ridiculiza al]i oameni [i situa]ii. O încîlceal\. Dac\ stai s\ te gînde[ti bine, orice
jurnal e o mare ipocrizie. 

O fac [i pentru c\ internetul e considerat un mediu toxic, un infern, u[a din dos prin
care orice z\natic f\r\ nume poate s\ se cace [i s\ se pi[e pe orice. A spune c\
internetul e doar un mediu în care orice tic\los î[i ascunde anonimatul sub „anonimat”
e ca [i cum ai spune c\ to]i oamenii sînt ni[te tic\lo[i. Dac\ am o tez\? Poate… Pur [i
simplu cred c\ omul înseamn\ [i altceva. 

Nu e o revolu]ie, e, exact cum am zis, un experiment. E un  jurnal, în mediul unui   blog.
I-am blocat  feedback-ul pentru a-i p\stra aerul de autenticitate. Cînd scrii un jurnal, e
indicat s\-l scrii, nu s\ te întinzi la explica]ii… So… that’s it!

Publicat de Adrian Buz la 11:26 AM

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autorul volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee, ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\
la Editura Polirom, în 2005. A tradus din William Burroughs, John Dos Passos [i Neil LaBute.

adrian

buz
dou`

pachete de
chesterfield

jurnal - jurnaldeabuz.blogspot.com

M i s-a tot spus despre Festivalul Astra Film c\ „it’s
a must” pentru un pasionat de film. Pentru c\ `n
ultimul timp am tot bifat evenimente cinematografice,
nu puteam rata ocazia de a lucra la gazeta festivalului,

job temporar care `mi putea asigura cazarea [i masa timp de
o s\pt\m`n\ `n Sibiu. Din p\cate, a lucra [i a merge la filme
s`nt dou\ ac]iuni care, de cele mai multe ori, se suprapun. ~n cele
opt zile c`t am stat `n hotelul Continental am v\zut dou\ filme.
~n prima [i ̀ n ultima zi. N-am ratat premiera filmului lui Alexandru
Solomon, R\zboi ppe ccalea uundelor, realizat cu mult profesionalism,
dar [i cu un buget pe m\sur\.  Un interviu telefonic cu teroristul
Carlos [i impunerea unei figuri odioase, un fost securist ̀ ns\rcinat
cu lupta ̀ mpotriva opozan]ilor de atunci, redactorii de la Europa
Liber\, s`nt  high-lights-urile acestui documentar care va emo]iona
genera]ia +40. De[i nu a luat nicio distinc]ie, merit\ v\zut. Dup\
ce am aflat c\ a luat premiu la sec]iunea Rom<nia, m-am mobilizat
[i am intrat `n sal\ s\ v\d Bar dde zzi al Corinei Radu. Un film cu
multe pove[ti triste al c\ror numitor comun este barul unde
`[i dau `nt`lnire oamenii a c\ror via]\ nu constituie tocmai un
model. ~n rest, `n perioada `n care nu am z\cut `n pat r\pus de
un virus perfid, m-am bucurat de Sibiu, al c\rui centru renovat
impecabil arat\ ca al unui ora[ de provincie german (ce plictisitor,
a exclamat o nem]oaic\ adev\rat\), am jucat  mafia aproape ̀ n
fiecare sear\ ̀ n care am fost valid, evit`nd rev\rs\rile de muzic\
etnic\ din holul Casei de Cultur\. Am ratat retrospectiva Michael
York (pe care l-am `nt`lnit adesea `n liftul hotelului, z`mbind la
`nt`mplare oamenilor cu care credea c\ vorbise), am ratat filmul
c`[tig\tor, Cabal ̀̀ n KKabul, f\cut de un cineast de origine rom<n\,
Dan Alexe, am ratat  [i On tthe TTightrope al cehului Petr Lom, un
abonat al premiilor Astra Film. ~n schimb, am ajuns la o reprezentan]ie
a Operei din Viena, al c\rei cor s-a odihnit `n pauz\ `n redac]ia
noastr\ aflat\ pe un culoar din spatele scenei. Spre sf`r[itul
s\pt\m`nii, locul a devenit tot mai aglomerat: studen]i de la
sociologie [i antropologie, vedete tv, oameni de cultur\ (sintagm\
cu un `n]eles at`t de vag), jurnali[ti, critici sau simpli amatori
de documentare au invadat cele dou\ s\li de proiec]ie. De[i e
bine organizat, festivalul inspir\ un aer de boemie care aminte[te
de Vama Veche `n perioada ei de aur, c`nd o fi fost, c\ eu nu
am prins-o. 

Jean-Lorin Sterian

ASTRA LA VISTA, BABY
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De la autoarea c\r]ii Music ffor TTorching –o poveste în\l]\toare
[i apocaliptic\, plasat\ în New York, despre eforturile unui om
de a se readuce pe sine la via]\. 

Amy M. Homes (n\scut\ în 1961 în Washington D.C.) a
debutat la 28 de ani cu romanul Jack, despre via]a unui adolescent
al c\rui tat\ descoper\ c\ e gay; a re]inut aten]ia criticii în special
cu The EEnd oof AAlice (1996), un roman centrat pe coresponden]a
unui criminal pedofil; a mai publicat volumele de povestiri The
Safety oof OObjects, dup\ care s-a f\cut filmul omonim în 2001,
[i Things YYou SShould KKnow (2002), romanul  Music ffor TTorching
(1999) [i colec]iile de reportaje Los AAngeles: PPeople, PPlaces [i
The CCastles oon tthe HHill, o carte de memorii de c\l\torie. În acest
an, autoarea a lansat volumul de memorii The MMistress’s
Daughter. C\r]ile sale au fost traduse în 18 limbi. Amy M. Homes
este editor-colaborator la Vanity FFair [i a publicat fic]iune [i
eseuri în The NNew YYorker, Granta, Harper’s, McSweeney’s,

Artforum [i The NNew YYork TTimes. 
Website: www.amhomesbooks.com

Richard Novak, personajul principal al romanului
Aceast\ ccarte îî]i vva ssalva vvia]a, este un anonim al epocii
contemporane, un b\rbat divor]at, de v`rst\ mijlocie, care î[i
transform\ casa într-o pia]\ de v`ndut ac]iuni. Reu[e[te at`t de
bine s\-[i ]in\ via]a sub control, înc`t nu mai are nevoie de
nimeni cu excep]ia antrenorului, a nutri]ionistului [i a menajerei.
E mort din punct de vedere func]ional [i nici m\car nu observ\
acest lucru p`n\ c`nd nu apar dou\ incidente – o criz\ extrem
de dureroas\ care-l duce la Urgen]\ [i descoperirea în fa]a casei
sale a unei gropi ce se tot extinde – care conspir\ la azv`rlirea
sa înapoi în lume. Un roman alert, plin de revela]ii despre
compasiune, transformare [i despre ceea ce se poate înt`mpla
dac\ e[ti dispus s\ te eliberezi [i s\ te deschizi c\tre lumea
din jurul t\u.

AA junge cu greu acas\. Traficul este sugrumat, drumurile
s`nt închise din cauza incendiului. Îi ia o or\ [i jum\tate
de mers bar\ la bar\.

Aerul este un abur g\lbui acru – v`ntul aduce particule care
]i se lipesc de g`tlej.

Este moroc\nos, se g`nde[te la Ben. Ce l-o fi f\cut s\ plece?
Era preg\tit sau ea l-a determinat? Oare Richard o s\-l mai vad\
vreodat\? C`nd?

– În cursul zilei de azi, în unele zone, locuitorii canionului
s-au ascuns în piscinele lor [i au tras aer în piept cu tuburi de
respirat, în timp ce fl\c\rile îi înconjurau din toate p\r]ile,
anun]\ un reporter la radio.

– C\ldura are o intensitate uluitoare, zici c\-i din Biblie,
adaug\ un b\rbat. E asemenea unui aspirator de fl\c\ri,
salt\ lucrurile de la p\m`nt, o tornad\ de foc – am v\zut o flac\r\
înalt\ de treizeci de metri.

– Ceea ce este greu de crezut chiar [i pentru cei mai
experimenta]i dintre noi, continu\ reporterul, este repeziciunea
cu care s-a r\sp`ndit incendiul. A cuprins deja mii de acri, focul
a mistuit zeci de case. Oare o s\ ard\ tot Los Angeles-ul? La
telefon se afl\ acum unul dintre consilierii administra]iei locale.

– Vestea bun\, anun]\ acesta, este c\ exist\ un loc unde
incendiul se va stinge în mod natural: Oceanul Pacific. 

– Revenim în cur`nd cu alte relat\ri; între timp, dac\
dori]i s\ dona]i pompierilor sticle cu ap\ sau sandvi[uri, v\
rug\m s\ le duce]i la deta[amentul de pompieri din zona unde
locui]i. Lupta cu fl\c\rile se va prelungi toat\ noaptea.

Richard m\n`nc\ cina pe care i-a livrat-o Sylvia în urm\
cu c`teva zile, în timp ce urm\re[te [tirile. 

– Peste Los Angeles se las\ noaptea, iar pompierii sper\ c\
asta va însemna domolirea furiei cu care, toat\ dup\-
amiaza, fl\c\rile s\lbatice au p`rjolit totul în calea lor. Ast\zi,
ceva mai devreme, pompierii s-au aflat într-o situa]ie disperat\
c`nd dealul pe care st\teau s-a deplasat, deschiz`nd o
crevas\ cu dimensiuni estimate la patruzeci [i cinci de metri
lungime, [ase metri ad`ncime [i un metru [i jum\tate l\]ime.
C`]iva oameni [i-au pierdut echilibrul [i au c\zut în\untru, dar
au fost, mai t`rziu, salva]i. {i, într-o ciudat\ turnur\ a evenimentelor,
în urm\ cu o jum\tate de or\, pompierii care lucrau la buza
canionului Topanga au z\rit ceea ce au descris a fi fioroasa
misterioas\ pisic\ – un animal mare, pe care unii îl consider\
singurul pisicozaur în via]\. Deta[amentul de pompieri a raportat
c\ a v\zut animalul în v`rful dealului. Apoi dealul a fost cuprins
de fl\c\ri – lucru de a[teptat la arbu[tii foarte usca]i – cop\ceii
sf`r`iau sub privirile lor, iar pisica a disp\rut. Nimeni nu [tie
cu siguran]\ dac\ a fost vorba de un fenomen optic sau realitate.
A[a c\, în aceast\ sear\, sus, pe dealuri, toat\ lumea se întreab\
ce-a fost. Av`nd în vedere pericolul reprezentat at`t de foc c`t
[i de animal, autorit\]ile fac apel la popula]ie s\ nu se aventureze
pe drumuri.

Malibu se tot duce spre u[a de la intrare – zg`rie cu laba.
Richard nu î[i d\ seama dac\ asta-i din cauza absen]ei lui
Ben sau dac\ simte c\ ceva plute[te în aer. 

– Aia nu-i u[a noastr\, îi spune Richard c`inelui. U[a aia
d\ spre autostrad\. Noi ie[im afar\ pe u[a cealalt\, spre
plaj\. Vrei s\ ie[i afar\?

Privit dinspre plaj\, spre uscat, cerul p`lp`ie g\lbui, de parc\
ar fi sf`r[itul lumii. Aerul miroase a p`ine ars\. Departe, în
zare, la intersec]ia drumului cu autostrada, vede care de
televiziune cu antenele deschise la maximum. Vede parcul de
distrac]ii de pe falez\ – roata mare este oprit\ – totul este
încremenit. V`ntul î[i schimb\ direc]ia, fumul devine mai gros.

Se întoarce în cas\ [i scotoce[te printre lucruri. În fundul
debaralei g\se[te o geant\ de voiaj care trebuie s\ fi fost a
primarului. În ea este o cravat\ ro[ie, deodorant [i ni[te
prezervative fosforescente. În exterior este o emblem\ pe care
secrie ROSE BOWL 2002 VIP. Împacheteaz\ c`teva lucruri în caz
c\ trebuie s\ plece pe nea[teptate: o les\, o pung\ de plastic

plin\ cu m`ncare pentru c`ine, batoane de ciocolat\ [i un schimb
de haine. Bag\ telefonul în cutia de prim ajutor pe care i-a
dat-o Cynthia, apoi pune cutia în geant\. 

Richard se duce acas\ la Nic. Deschide sertarul de la
birou [i scoate manuscrisul – dac\ va trebui s\ plece, o s\-l ia
cu el. Fur\ cartea omului pentru a o proteja. Prinde foile cu
elastic, apoi bag\ manuscrisul într-o pung\ de plastic. Trage
ad`nc aer în piept – pl\m`nii i se umplu de fum.

Departe, pe deal, t\ciunii str\lucesc ca licuricii, valurile
de foc m`ng`ie coama dealului, fl\c\rile se înal]\ [i se rostogolesc
înapoi. V`ntul î[i schimb\ direc]ia, împing`nd fl\c\rile mai
departe.

Se înt`mpl\ în toiul nop]ii. La început crede c\ este un
camion care a ie[it de pe [osea [i s-a ciocnit de cas\. Un vuiet
asurzitor, pere]ii se clatin\, podeaua parc\ se preschimb\ în
jeleu, casa o ia din loc. Aude cum u[a de la intrare se
deschide cu o bufnitur\, smulg`nd tocul. Î[i bag\ în s`n romanul
lui Nic, în[fac\ geanta [i alearg\ în sufragerie. Dealul i se
rostogole[te în cas\. Se aude trosnetul lemnului f\cut zob,
geam\tul ad`nc al pere]ilor care se pr\bu[esc, pietri[ul care se
pr\v\le[te în\untru proiect`ndu-l afar\, pe verand\, împreun\
cu tot ceea ce mai devreme era sufrageria. Richard este azv`rlit
în întuneric. Îi trece prin minte c\ \sta-i sf`r[itul, c\ p`n\ aici i-a
fost, c\ asta-i tot. Este aruncat în ocean, b`ld`b`c, [tiob`lc. Ceva
se apropie de el, se ciocne[te de el – masa din sufragerie. Se
prinde de ea, apoi se salt\ pe ea. Malibu înoat\ c`ine[te [i se
ca]\r\ [i el pe blat. Masa plute[te. Richard î[i aminte[te c\ Billy
i-a spus s\ nu pun\ nimic fierbinte pe mas\ – a fost recuzit\
pentru filme – recuzit\ f\cut\ din polistiren.

Pescuie[te o bucat\ din veranda de lemn [i o folose[te ca
pe o cange, s\ împing\ diverse r\m\[i]e din calea plutei. 

Î[i aminte[te de vorbele lui Nic:
– Nu focul este primejdia. Este secretul din Malibu – fosele

septice. Dealurile s`nt pline cu scurgeri din fosele septice
care vars\ „ap\” în p\m`nt [i care, la un moment dat, or s\
cedeze. O s\ ne m\ture un r`u de pi[at [i c\cat. Malibu este
ultimul bastion al Vestului S\lbatic: fiecare pentru sine [i dup\
el potopul. 

Richard se întinde pe mas\ [i face un soi de inventar: bra]e,
picioare, totul este intact. Zace pe plut\, l\s`ndu-se purtat de
valuri, g`ndindu-se la povestea lui Joseph despre tipul care a
fost luat de potop [i plutea pe strada care se transformase în
r`u, c\lare pe o u[\. Omul nu-[i dorea nimic altceva dec`t s\
deschid\ u[a. Ce credea el c\ o s\ vad\, unde credea c\ o s\
ajung\? În final, omul n-a mai suportat. S-a retras pe tocul u[ii,
a tras de clan]\, u[a s-a deschis, el a c\zut în\untru [i a murit.

Oare povestea asta o fi avut o moral\? Era o parabol\, o
alegorie sau doar o simpl\ poveste?

Plute[te în deriv\, la voia înt`mpl\rii, iar el respir\ [i-[i
monitorizeaz\ respira]ia [i prive[te cerul. Portocaliul-g\lbui
al focului las\ loc portocaliului-g\lbui al zorilor. Soarele r\sare,
aerul se limpeze[te, se purific\.

Scoate mobilul din cutiu]a impermeabil\ [i apas\ pe butonul
de activare a aparatului. Ecranul telefonului prinde via]\,
semnalul este puternic, bateria înc\rcat\. Richard deschide
geanta de voiaj a primarului, desface un prezervativ [i îl ruleaz\
pe telefon, apoi face un nod.

Plute[te.
Vede în dep\rtare  surfer-i c`t g\m\lia acului. S-a îndep\rtat

mai mult dec`t [i-ar fi închipuit. Oceanul, care a fost at`t de
agitat cu o noapte în urm\, este acum calm, oglind\. Îi d\ c`inelui
micul dejun, m\n`nc\ un baton de ciocolat\, pentru orice
eventualitate, umfl\ cu aer punga în care a pus manuscrisul
lui Nic, apoi a[teapt\. Richard î[i spune s\ nu se agite; pentru
moment este în siguran]\ [i ar trebui s\ accepte aceast\ situa]ie.
Soarele str\luce[te deasupra apei, o înv\luie într-o pelicul\
aurie. Delfinii sar în jurul lui. Porne[te într-un voiaj pe mare.

de A.M. Homes  
În curs de apari]ie la Editura Leda (Grupul Editorial Corint),
în traducerea Vioric\i Boitor
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un c`lu] pentru redactorul meu
Alina RRadu, 
redactor Editura Polirom

PP rimii bani de buzunar mi i-am cî[tigat în clasa a doua. Dup\ ce m-a supus la
chinuri, dictîndu-mi fel de fel de „leg\na-te-ai”, „mi ]i le-am”, mama m-a momit
cu cinci lei dac\ reu[eam s\ g\sesc o gre[eal\ de tipar `ntr-o carte pentru copii.
Mi-o amintesc [i acum: un fulg de nea care „sa desprins” dintr-o margine de nor...

Am g\sit-o imediat! A doua zi eram mai bogat\ cu un c\lu] argintiu [i un felinar de pus
în pom.

Iat\ începutul unei frumoase cariere, s-ar putea zice. Cam asta fac [i azi: vînez. Litere
inversate sau s\rite? Vreo gaf\ ortografic\? Pe personajul principal îl chema Gic\ în
primele pagini [i ajunge f\r\ nici o justificare Gigel? Poart\ frumoasa eroin\ un accesoriu
nebrevetat înc\ în epoca în care o plaseaz\ autorul? Scap\ eroul moldovean vreun
ardelenism care n-are ce c\uta în limbajul lui? {i a[a mai departe, [i a[a mai departe.

Greu negociezi îns\ cu scriitorul român. To]i se plîng c\ în Occident
redactorul, cu ochi de vultur, face minuni din c\r]i mediocre, pe cînd aici, unde
muste[te de talent, acesta e un simplu corector sau nici atît. S\ v\ spun ceva: a[
vrea s\ am atî]ia c\lu]i [i felinare cîte mesaje am primit de genul „[ti]i, poate am
mai sc\pat vreo virgul\, de[i totdeauna sînt foarte scrupulos cu scrisul meu... în
rest nu cred s\ g\si]i ceva, nu e cazul”. {i g\se[ti, desigur, c\ nimeni nu-i
perfect. S\ vezi atunci explica]ii, argumente [i paraargumente cum c\ ai
în]eles gre[it, personajul \la nu e pus aiurea acolo, î[i are el rostul lui,
sintagma aceea nu e ciudat\, cuvîntul acela n-o fi existînd în DEX, dar l-a auzit
el undeva [i în fond cine e creatorul, el sau tu? (Adic\: da’ tu cine e[ti s\-mi
spui  mie cum s\ scriu?)

Mul]i scriitori nu în]eleg c\ redactorul este, practic, un prim cititor foarte
atent ([i exersat) al operei lor. Nu e nevoie s\ fie el însu[i scriitor ca s\ „în]eleag\”
un text. Revenind la mine [i la experien]a mea, eu, una, nu am reu[it s\ modific
sau s\ suprim într-o carte mai mult de o fraz\-dou\ care mi s-au p\rut prost
formulate sau în plus. {i asta dup\ lupte lungi [i total sictiritoare. Bineîn]eles,
[i redactorul poate gre[i – [i mai [i gre[e[te –, dar ceva mai mult\ încredere
în el n-ar strica. Are, fa]\ de autor, avantajul „ochiului proasp\t” [i al neimplic\rii
afective.

Partea mai pu]in interesant\ [i creatoare a meseriei este redactarea de
texte [tiin]ifice, unde trebuie s\ veghezi ca textul s\ fie coerent, iar notele,
indexul [i bibliografia complete [i la locul lor. Mai exist\ [i redactarea-
confruntare: cu textul original [i  traducerea sub nas, veghezi ca
traducerea s\ fie, vorba aia, traducere [i nu tr\dare, limba s\ fie cea român\
[i nu un hibrid ciudat plin de calcuri lingvistice. A, [i grij\ mare la
sintagme cu forme deja încet\]enite în cultura noastr\, ca s\ nu te pomene[ti,
de exemplu, cu „tufi[ incendiat” (burning bush) în loc de „rug aprins” (\la
din Biblie, de pe Muntele Sinai).

Partea [i mai proast\: ]i se cam ur\[te de citit. Dup\ ce parcurgi liter\
cu liter\ chiar [i cele mai grozave c\r]i din lume, ore în [ir (cu întreruperi,
c\ altfel pierzi la un moment dat sensul celor mai simple cuvinte: [ti]i cum
e cînd repe]i prostit cîte o în[iruire de sunete care, brusc, nu î]i mai spune
nimic), zile, s\pt\mîni, luni etc., lectura nu ]i se mai pare chiar îndeletnicirea
aia mi[to de odinioar\. Dup\ orele de lucru ai face cam orice altceva: te-ai
uita, de exemplu, la un film. De[i, dac\ e titrat, te reactivezi automat: uite
ce traducere tîmpit\, uite cum au mîncat dou\ litere în aceea[i replic\,
Doamne,  uite cum au scris „Hemingway”!

V\d c\ mai mult m-am plîns – ca tot românu’ cînd vorbe[te de slujba
sa. Ar mai trebui s\ zic [i ceva de bine: de satisfac]ia de a fi printre primii care
descoper\ o carte minunat\ (ce-am tres\rit cînd am început Teodosie ccel MMic
al lui R\zvan R\dulescu!), de a te împrieteni cu oameni faini care mai scriu [i
bine, de a vedea o carte lucrat\ de tine premiat\, l\udat\... chiar îmi plac
lucrurile astea. Aproape la fel de mult ca atunci cînd mi-am luat c\lu]ul \la.

Dintre c\r]ile pe care le-am redactat, amintesc cîteva: Liviu Bleoca – EErroottiikkoonn, Adrian Buz – ZZiidduull
mmooaallee, Thomas Friedman – PP\\mmîînnttuull eessttee ppllaatt, Tudor Lavric – NNeecc\\ss\\ttoorrii]]iiii, C\t\lin Lazurca – CCeelleebbrruull
aanniimmaall, Florin L\z\rescu – TTrriimmiissuull nnoossttrruu ssppeecciiaall, Dan Miron – SSccîînndduurriiccaa, Cezar Paul-B\descu –
LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr, Bogdan Popescu – CCiinnee aaddooaarrmmee uullttiimmuull, Radu Pavel Gheo – DDeexxuull [[ii sseexxuull,
R\zvan R\dulescu – TTeeooddoossiiee cceell MMiicc, Ana Maria Sandu – FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, Andrei {erban – OO
bbiiooggrraaffiiee, Lucian Dan Teodorovici – CCuu ppuu]]iinn ttiimmpp îînnaaiinntteeaa ccoobboorrîîrriiii eexxttrraatteerree[[ttrriilloorr pprriinnttrree nnooii, Alexandru
Vakulovski – BBoonngg, Tudor C\lin Zarojanu – SSffîîrr[[iittuull lluummiiii, Vintil\ Mih\ilescu – AAnnttrrooppoollooggiiee.. CCiinnccii
iinnttrroodduucceerrii, Robert Turcescu – FFiiaarree vveecchhii.. DDiilleemmee ccoottiiddiieennee.

AA m fost dintotdeauna pasionat de etic\. Pe c`nd prietenii mei din copil\rie mergeau la
Casa pionierilor [i f\ceau pirogravur\, sculptau pionieri din lemn de fag, f\ceau avioane
telecomandate [i b\rcu]e teleghidate, eu st\team acas\ cu o bunic\ [i o m\tu[\ [i analizam
cazuri complicate de etic\ dezb\tute de cele dou\ lîng\ sob\. Era greu de desprins o concluzie

just\ dintr-un caz de r\t\cire erotic\ a unchiului meu, pedepsit cu maxim\ cruzime de toate femeile
familiei. Aproape imposibil de judecat mai ales c\, de cîte ori se întorcea din vacan]ele depravate,
ne aducea la to]i cadouri [i ne f\cea s\ rîdem atît de tare încît se speriau vr\biile din fereastr\.
Pentru c\ îmi sc\pau prea multe elemente, am l\sat pentru mai tîrziu cazurile greu de judecat [i am
început cu o deontologie secret\ a mediului familial. Mi-am f\cut un cod pe care l-am completat
sîrguincios [i cu o list\ a pedepselor. Dac\ mama sau tata întîrzie seara, nu vorbesc cu ei o or\ [i nu
m\nînc ciorb\. Dac\ bunica [i m\tu[a rîd de mine, mai precis fac glume despre vecina Gina de vîrsta
mea care mi-ar fi „gagic\”, nu mai vorbesc cu ele pîn\ vin p\rin]ii mei care se vor îngrijora de starea
mea [i le vor certa pe cele dou\. Dac\ Azor nu vrea s\ se joace cu mine prin curte, nu-l mai bag în seam\
trei ore. Dac\ Gina vorbe[te cu Ionel din cap\tul str\zii, nu mai vorbesc cu ea pîn\ a doua zi [i m\ gîndesc
timp de dou\ ore la Mihaela care st\ lîng\ alimentar\.

Anii au trecut [i codul etic mi s-a dezvoltat. În liceu mi-am dat seama c\ eu nu gre[esc niciodat\
[i c\ ar fi interesant s\ m\ pedepsesc inten]ionat pentru gre[eli inten]ionate. Pentru o ]igar\
fumat\, m-am pedepsit cu dou\ [edin]e de masturbare, de exemplu. Cît despre ceilal]i, foarte mult\
t\cere s-a a[ternut deasupra lor; cum gre[eau, cum nu vorbeam cu ei. Î[i ascundeau bine suferin]a,
dar eu [tiam ce însemna s\ fii ignorat.

În facultate, un nou pas a fost f\cut. Deja m\ pedepseam mult prea mult, iar cu ceilal]i
ajunsesem la un r\zboi care m\ f\cea s\ uit cum s\ articulez cuvintele. Elementul nou a fost o iubit\
stabil\ asupra c\reia m-am concentrat s\ o îmbib cu propria mea bun\tate. Dac\ ]ipa [i se enerva,
îi r\spundeam calm pîn\ nu mai vorbeam deloc. Dar aveam grij\ s\-i fur din garderob\ tricoul preferat
[i s\ i-l mut din gre[eal\ în spatele unui dulap imens. Dac\ ea urla dup\ respectivul tricou, m\ duceam
[i-i cump\ram unul nou ar\tîndu-i incredibila mea tandre]e. Cînd m\ mai în[ela din cînd în cînd [i
apoi ne certam iar ea îmi repro[a c\ nu am grij\ deloc de ea [i c\ nu sînt preocupat de pl\cerea ei,
nu mai scoteam capul din cas\ [i m\ pedepseam pîn\ la epuizare cu metodele pe care vi le-am
prezentat deja.

Primul  job a însemnat evadarea în adev\ratul teren al eticii. Mai ales c\, de[i am f\cut o
facultate din Politehnic\, am ales s\ m\ desf\[or în domeniul jurnalismului. Nu am putut s\ ob]in
[tiri mari la ziarul central unde lucram, dar dup\ cîteva plec\ri succesive ale redac]iei pe parcursul
a zece ani am devenit [eful editorial [i am putut lucra [i mai aplicat la codul meu etic. Pe mine
m\ pedepseam cu ore suplimentare la munc\ pentru p\cate precum pierderea unor [tiri
importante sau pagini de ziar nereu[ite. Marele pas a constat în faptul c\ nu am mai pedepsit
pe nimeni prin t\cere. Am început s\ vorbesc mult-mult [i, dup\ îndelungi exerci]ii, mi-am
compus o grimas\ agresiv\ care le sugera oamenilor nevoia mea intim\ [i profund\ pentru
juste]e. Mi-am vîndut-o cu succes la televizor. E foarte etic s\ nu te bagi [i s\ nu-]i faci r\u.
Tr\geam cu urechea, ca în copil\rie lîng\ sob\, la ce vorbea lumea despre subiect [i alegeam
întotdeauna acea abordare b\t\ioas\ care s\ nu poat\ face r\u nim\nui. Îmi pl\ceau foarte
mult momentele în care puteam spune „e un atentat la siguran]a na]ional\”, „î[i bat joc
de banii no[tri”, „sînt un pl\titor de taxe cinstit”, „justi]ia e la p\mînt”, „a[a nu se mai
poate”. Nu am variat prea mult, am spus asta de multe ori pîn\ cînd m-am împrietenit
cu mul]i oameni politici puternici care m-au respectat [i care, v\zîndu-m\ c\ nu suf\r de
l\comie [i c\ nu vreau bani, m-au pus [eful ziari[tilor din România. 

Este p\catul meu pentru care m\ pedepsesc periodic în diverse maniere. Dar nu
m\ pot ab]ine s\ nu fac coduri deontologice, regulamente de ordine interioar\, ba
chiar liste de posibile sanc]iuni în cele mai mici detalii virtuale. Pedepsesc ziari[ti care
dau [tiri neverificate despre vedete porno, atac dur orice form\ de nesupunere
pentru c\ munca de echip\ e cea mai important\ [i ap\r discret afacerea grea a
patronilor de pres\ care ne dau totu[i o pîine [i de care cam mul]i în]eleg s\-[i bat\
joc. M\ apropii de 50 de ani [i mi-am propus s\ scriu acest bile]el înainte de a
m\ pedepsi cu un lucru[or negru de 8 mm pentru un lucru foarte grav pe care

l-am f\cut. Un lucru despre care nu pot s\ scriu. Chiar nu pot.

__________
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare cu persoane

reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt cel care le compun m\rturiile, momentele crude de
sinceritate. Pentru c\ ei singuri n-o vor face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 30 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\,
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine

de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul
AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006, la Editura Polirom.
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SS `mb\t\ diminea]a, c`nd totul p\rea c\ nu mai are niciun
sens [i nicio rezolvare (nu aveam niciun fel de material pentru
rubric\, nicio idee, era frig [i ploua moc\ne[te…) primesc mail-ul
salvator: from: alexandru mihai, subject: do we like the same books?.

Nu [tiu cine este acest alexandru mihai, probabil un prieten de-al unui prieten care
are un prieten [i tot a[a, [i nici de unde are adresa mea de mail. În mod normal, a[ fi trecut
ce vederea un astfel de mesaj [i l-a[ fi [ters din prima, a[a cum fac cu cele pe care le primesc
de la diferite organiza]ii salva]i planeta, respectiv animalele sau cele de genul trimite acest
mesaj mai departe la cin[pe’ milioane de oameni ca s\ nu se abat\ asupra ta un mare ghinion (pe care
îl a[tept de vreo doi ani de zile, de c`nd am adresa asta de mail ), sau, [i mai penibil, mail-urile în care s`nt
informat\ c\ marele, gigantul yahoo se închide [i c\ [i eu pot contribui la oprirea acestui mare dezastru.

În fine, am deschis  mail-ul tare curioas\. {i, într-o englez\ tare elegant\, prietenul meu m\ invita s\ intru
pe un link (shelfari.com) s\ v\d ce c\r]i îi plac, dac\ avem ceva în comun la capitolul \sta [i, eventual, s\-i
recomand eu urm\toarea carte pe care s\ o citeasc\. Mai departe aflu c\ acest shelfari este un site gratuit ce
îmi d\ posibilitatea s\ înt`lnesc oameni care au acelea[i gusturi literare ca mine, c\ pot s\ citesc review-uri ale
c\r]ilor, c\ pot s\-mi construiesc online un raft cu c\r]i [i s\ primesc recomand\ri de la al]i prieteni.

Pasul cel mai plicticos urma dup\ citirea mail-ului, pentru c\ trebuia s\ intru pe link [i s\-mi fac cont. Cred c\
site-urile unde trebuie s\-]i faci cont s`nt numai pentru cei care ]in cu tot dinadinsul s\ intre. Este surprinz\tor de
distractiv s\ vezi ce c\r]i citesc prietenii t\i, îmi spune  site-ul pe prima pagin\… o fi, îmi zic eu, destul de sceptic\.
Dup\ c`teva tentative e[uate, g\sesc [i un username valabil [i site-ul m\ întreab\ cui dintre prietenii mei vreau
s\-i trimit o invita]ie a[a cum am primit-o eu de la alexandru mihai. Îl refuz respectuos, [tiu c`t de enervant este s\
primesc astfel de mail-uri.

Într-un final, ajung pe site-ul propriu-zis [i citesc op]iunile: pot s\-mi fac un profil, s\-mi fac prieteni [i a[a
mai departe, chestii tipice unui  site care vrea s\ adune c`t mai mul]i oameni laolat\, dar asta nu m\ intereseaz\
în mod deosebit… eu vreau s\ v\d c\r]ile!!!! Nu [tiu cum ajung la sec]iunea explore, acolo erau c\r]ile. M\ a[teptam
s\ g\sesc ceva deosebit, c\r]i de care nu am auzit, dar mare mi-a fost dezam\girea s\ v\d c\ cele mai recomandate
c\r]i erau cele din seria Harry PPotter [i The DDa VVinci CCode. Era clar, trebuia s\ caut în alt\ parte a site-ului. La
sec]iunea  build shelf – acolo puteam s\-mi pun pe raft ce c\r]i voiam eu. A[a c\ am ales: Alice iin WWonderland,
The CCatcher iin tthe RRye, One HHundred YYears oof SSolitude [i cam at`t, pentru c\ nu îmi veneau c\r]i în minte
pe care a[ fi putut s\ le adaug. Nu mare mi-a fost mirarea s\-l g\sesc aici pe Mircea C\rt\rescu. Nostalgia,
de exemplu, e cartea preferat\ a 49 de oameni, iar Orbitor este preferat de 25 de oameni. Nu st\m
prea bine fa]\ de autorul Codului… care are mii [i mii de comentarii.

În final nu pot s\ m\ pronun] dac\ un astfel de  site este benefic sau nu, poate c\ este într-o
anumit\ m\sur\, dar [tiu sigur c\ nu el ar trebui s\ dea m\sura. E bine s\ vezi ce mai citesc
[i al]ii, mai ales cei din afar\, cum arat\ o variant\ fran]uzeasc\ sau englezeasc\ (aici
m\ refer la copert\) a unei c\r]i preferate. Un  site de genul  shelfari, în cel mai bun
caz, te poate inspira [i at`t.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  22 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i colaboreaz\
`n calitate de fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

elena
dr`ghici

do we like the same books?

AA m primit zilele trecute un mesaj prin e-mail de
la M., M. pe care o consider genul de intelectual
cu discurs rafinat [i cu deschidere european\ de
care orice scriitor are nevoie ca s\ se simt\ în

siguran]\ atunci cînd vede în jurul lui atîta impostur\
cultural\. Îmi scria ceva despre „critific]ioni[tii” no[tri [i-mi
repro[a, subtil [i indirect, faptul c\ am fost sursa unui cuvînt
care a proliferat o specie critic\ mai degrab\ dubioas\. I-am
r\spuns la repezeal\ a[a: „{tii ce cred eu? C\ azi, la noi,
critific]iune poate scrie oricine, e mai greu s\ scrii critic\,
onest, serios, asumat. Eu cînd am scris despre Gellu
Naum nu puteam s\ fac altfel, nu mergea cu antiacademismul
suprareali[tilor. Dac\ a[ fi critic literar, n-a[ miza pe critific]iunea
care înseamn\, în România, adesea, tupeu [i gonflare a
ego-ului, interpretare meschin\, apter\, gr\bit\ [i impresionism,
lips\ de entuziasm pentru c\r]i [i nombrilism (de ga[c\)”.
Simt nevoia s\ nuan]ez acum pu]in [i s\ spun, parafrazîndu-i
pe Victor Brauner [i Ilarie Voronca cu pictopoezia lor,
a[a: Critific]iunea nu e critic\ literar\, nu e (auto)fic]iune.
Critific]iunea e critific]iune.

Termenul a ajuns la noi mod\ (de[i, prin Europa, nu
se prea vorbe[te despre asta) [i tinde, ca [i autofic]iunea,
prin infla]ie [i prin uzur\, s\ capete un sens prea lejer. Orice
tîn\r aspirant la condi]ia de critic literar scrie „critific]iuni”
minimaliste, adic\ un amestec de recenzie literar\ pigmentat\
de note subiective, de „jurnaleme”, care privesc persoana
recenzentului [i nu literatura celui recenzat. Cite[ti cum
X se preg\te[te s\ citeasc\ [i apoi s\ scrie despre nu [tiu
ce carte [i cum î[i bea ceaiul sau prive[te pe fereastr\ sau
despre condi]iile meteorologice în care r\sfoie[te tomul
sau placheta despre care urmeaz\ s\-[i dea cu p\rerea.
Apoi, la sfîr[it, îl bate pe um\r pe autor, a[a, de la egal la
egal. De fapt, „critific]iunea” a ajuns un gen de jurnalism
cultural mai degrab\ frivol [i narcisiac, la îndemîna
oricui. Sau un melanj de critic\ [i „autofic]iune”, iar nu unul
de critic\ [i… fic]iune („fic]iune critic\”!). În plus, înfloriturile
stilistice „cool”, specifice zilelor noastre, suplinesc substan]a.
„Critifiction”, pentru mine, e altceva decît discurs autocentrat,
e „discurs îndr\gostit” – cu o vorb\ a lui Roland Barthes –

de un autor (adic\ de o ideologie literar\) sau de o carte
(de o construc]ie de cuvinte emo]ionant\). Ar trebui s\
presupun\ o lectur\ de identificare (cum ar fi spus George
Poulet), chiar pasional\, o apropiere [i apoi o continuare
a gîndirii celuilalt care devine propria ta gîndire (a[a cum
în]elegea rela]ia critic\ un Jean Starobinski, autorul unei
c\r]i care se nume[te, de altfel, Critic\ [[i rrela]ie). În]eleg
critific]iunea ca o form\ de fic]ionalizare în jurul proiectului
literar al unui autor, o form\ de investi]ie personal\, o form\
de generozitate [i solidaritate. Într-un fel, ceea ce a f\cut,
la noi, s\ zicem, Nicolae Manolescu scriind despre Sadoveanu,
în Utopia cc\r]ii, este o form\ înalt\ de critific]iune. Sau ceea
ce a f\cut Roland Barthes din Racine. Autori aproape
reinventa]i de criticii lor. Cînd un autor e atît de puternic
încît s\ impun\ lectura lui asupra unui alt autor, eu nu
mai citesc discursul primului doar ca pe critic\ literar\, ci
chiar ca pe un fel de autofic]iune (adic\ de autoconstruc]ie).
Orice carte mare a unui critic literar este o critific]iune ([i
o autofic]iune în acela[i timp). Critific]iunea se apropie
de literatur\ nu prin imitarea prozei, ci prin stil [i prin
senzualitatea gîndirii. Unul dintre criticii, teoreticienii mei
prefera]i, din acest punct de vedere, r\mîne Jean-Pierre
Richard, cu scriitura lui senzual\ din Literatur\ [[i ssenza]ie
sau din Poezie [[i pprofunzime. Critific]iunea este viziune,
construc]ie, crea]ie, înainte de toate – sau nu e deloc.

Altfel, melanjul dintre subiectivitatea unui critic [i
obiectivitatea judec\]ii lui s-ar numi mai degrab\ „critic\
confesiv\” sau „critic\ confiden]ial\”. E o denumire onest\,
frumoas\. Despre ea vorbe[te undeva Manolescu, dînd un
minunat citat din Soarele [[i oo]elul al lui Mishima pe care
nu m\ pot ab]ine s\ nu-l dau [i eu aici (mai ales pentru felul
în care, de[i e vorba de o confesiune, autorul î[i define[te
într-un mod paradoxal – [i din cauza asta emo]ionant –
„eul”): „Am c\utat a[adar, pe pip\ite, o form\ mai bine
adaptat\ unor chestiuni personale de acest fel [i am
ajuns la un soi de compromis între confesiune [i critic\,
la un mod de expresie subtil-ambiguu, pe care l-a[ numi
«critic\ confiden]ial\»”. {i înc\: „V\d în asta un gen crepuscular,
la jum\tatea drumului dintre noaptea confesiunilor [i ziua

deplin\ a criticii. «Eul» care m\ va ocupa nu va fi acela
care se raporteaz\ strict la istoria persoanei mele, dar altceva,
un reziduu, ceva care r\mîne dup\ ce toate celelelate cuvinte
pe care le-am rostit s-au reîntors în mine, ceva care nu
m\ prive[te [i nu face drumul înapoi spre mine”.

Critific]iunea e îns\ [i altceva. O caracterizeaz\ un discurs
transgresiv, autoreflexiv, dialogic, imaginativ – „imagination
as playgiarism”, vorba lui Raymond Federman (cel care a
lansat în spa]iul cultural cuvîntul „critific]iune” prin anii
’70). Altfel spus, o imagina]ie care este nimic altceva
decît „an unfinished endless discourse”. Critific]iunea se
recunoa[te dup\ acel stil paracritic („paracritical style”)
specific, de pild\, minunatelor Paracriticisme ale lui Ihab
Hassan. Critific]iunea e ludic\, speculativ\. Vorbe[te –
omene[te! – despre o experien]\ a lecturii care nu e nici
elitist\, nici nu ]ine doar de cultur\, ci de via]\, nefiind, pîn\
la urm\, nimic altceva decît o experien]\ a vie]ii egal\ cu
altele. Critific]iunea poate fi un spectacol de stiluri [i idei.
Sau, cum spune inventatorul conceptului, „Critifiction
erases the line between genres. A piece of critifictional
writing brings together fragments of fiction, poetry, theory,
criticism, quotation, misquotation, pla(y)giarism, or whatever
is available to the writer. As such, Critifiction becomes
digressive and discontinuous. So one can say that Critifiction
invented intertextuality and hypertextuality”.

Opus critific]iunii nu e academismul, ci critific]ionismul
de gazet\, neserios, uneori vulgar, [i obiceiul de a judeca
literatura f\r\ angajare, indiferent, cinic. Eu a[tept, în
continuarea celor deja ap\rute, c\r]ile noi, construc]iile
critific]ionale – inteligente [i, dac\ se poate, [i emo]ionante.
Cel mai mult, pîn\ acum, mi-a pl\cut una publicat\ prin
anii ’80, uitat\, ne[tiut\ de junii „critific]ioni[ti” de azi (cu
care, ca de obicei, începe [i se sfîr[e[te lumea): Fic]iuni
critice de Val Condurache.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 42 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca
membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee în
1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee ppooeemmee - 1990,
JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii - 1997) [i eseuri
(VVoolluubbiilliiss - 1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).  

volubilis
critific]iunea. punct [i de la cap`t

simona popescu
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Doar ni[te t\rguri de carte
First Novel Festival, Budapesta, 
13-14 aprilie 2007
T\rgul de carte de la Istanbul, 
27 octombrie - 4 noiembrie 2007

Ana Maria Sandu

E xist\ pe lumea asta tîrguri de orice: de imobiliare,
de ma[ini, de iahturi [i b\rci, de dulciuri etc. C\r]ile,
oricît de tare ne-ar pl\cea sau nu, sînt [i ele o marf\
[i au nevoie de asemenea manifest\ri ca s\ se vad\

mai bine, s\ se vînd\ în cantit\]i impresionante, editorii s\
achizi]ioneze drepturile de publicare pentru autori cunoscu]i
sau înc\ nu. 

În studen]ie am f\cut parte din grupul care se ocupa de
revista zilnic\ a tîrgurilor de carte, GGaauuddeeaammuuss, întîi, [i apoi,
BBooookkaarreesstt. Totul trebuia scris la cald, inventate rubrici, f\cute
interviuri, prinse lans\rile importante de a doua zi.

A[ putea zice c\ „am locuit” cîteva zile la Sala Radio [i, apoi,
[i mai multe, la parterul de la Teatrul Na]ional. Recunosc, dup\
experien]a asta am sim]it nevoia s\ iau o pauz\ de forfota [i
colc\iala pe care le presupuneau evenimentele cu mul]i scriitori
[i tone de c\r]i din iarn\ [i din var\. Au fost ani cînd am trecut
pe acolo doar pentru c\ cineva drag avea o lansare, altfel nu.

Îmi consumasem disponibilit\]ile [i ajunsesem la concluzia
c\ niciodat\ nu reu[eam nici m\car s\-mi cump\r c\r]ile pe
care mi le dorisem din tîrg, fie pentru c\ fusese prea mare
h\rm\laie, fie pentru c\ r\m\sesem prea mult pe Teras\ la
motoare. Tîrgurile noastre de carte [i-au schimbat între timp
loca]iile, au crescut mult [i au un aer mult mai occidental
decît ne-am imagina. Cînd am v\zut prima dat\ ni[te poze de
la Tîrgul de carte de la Paris - sînt ni[te ani de atunci - nu-mi
venea s\ cred. M-am uitat de nu [tiu cîte ori la imaginile pe care
le adusese cineva la OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall. Era un spectacol întreg,
de la felul sofisticat [i futurist în care ar\tau standurile, erau
luminate spa]iile, pîn\ la strategia de promovare a ]\rii cu statut
de invitat\ special\. Au urmat pove[ti de la Tîrgul de carte de
la Frankfurt, trecusem de primul [oc, puteam s\ m\ uit relaxat\
la fotografiile din locul în care p\rea c\ cineva adunase toate
c\r]ile de pe p\mînt. 

Mi-a luat ceva timp pîn\ am realizat c\ un tîrg de carte nu
e doar o tarab\ mai mare de unde î]i cumperi c\r]i, ci mult
mai mult decît atît. Cei care au fost la Frankfurt spun c\ e
locul perfect de întîlnire pentru editori, în primul rînd. De curînd,
am ascultat o poveste despre cum e s\ ob]ii drepturile
pentru un scriitor (cu un Nobel cald) înaintea altora, alergînd
la propriu dintr-o parte în alta a unei hale [i dînd încontinuu
ni[te telefoane. Nu [tiu de ce, mi s-a p\rut c\ via]a editorului
aduce cumva cu a unui  broker de la bursa de valori. 

Experien]ele mele „interna]ionale” sînt dou\ [i ambele
mi s-au întîmplat anul \sta: Tîrgul de carte de la Budapesta [i
cel de la Istanbul. Ca pozi]ionare fa]\ ce centru, pavilionul de
la Budapesta, unde se desf\[oar\ tîrgul de carte, seam\n\ foarte
bine cu ROMEXPO. În prima zi n-am apreciat distan]a [i am
înt`rziat destul de mult la întîlnirea cu ceila]i participan]i la
programul International First Novel Festival. Urma s\ mergem
la Pecs. Am avut noroc [i am ajuns în cele din urm\. Mi-a pl\cut
c\ locul de desf\[urare al tîrgului avea o peluz\ imens\ de jur
împrejur [i toat\ lumea st\tea pe iarb\, r\sfoia c\r]i [i citea
pliante. Ce se face, în fond, la orice tîrg. Nu m-a dat pe spate nici
un stand unguresc, dar s\lile în care se ]ineau dezbaterile ar\tau
impecabil. {i c\r]ile erau tip\rite pe hîrtie de mai bun\

calitate decît la noi, iar cozile la autografe la Umberto Eco p\reau
importate din Bucure[ti, de acum cî]iva ani, cînd scriitorul a
participat la Tîrgul de carte de la Artexpo. 

I-am cunoscut pe Koszta Gabriella [i Csordas Gabor, de la
Editura Jelenkor, care public\ [i autori români contemporani
(Mircea C\rt\rescu, Dan Lungu) [i care se confrunt\ cu acelea[i
probleme existente [i la noi: au o editur\ mic\, c\r]ile lor sînt
foarte cochete, dar trebuie s\-[i diversifice colec]iile ca s\ poat\
supravie]ui pe pia]\. Îmi vorbeau atunci despre c\r]ile de vacan]\,
o colec]ie în care urmau s\ publice titluri  target-ate astfel [i
pe care s\ le scoat\ într-un format mai mic decît cel obi[nuit.
Sper s\ le fi ie[it proiectul, ideea era foarte simpatic\…

Cînd ajungi la Istanbul, dup\ ce zbori doar o or\ [i dou\zeci
de minute, trebuie s\ ui]i ce [tiai de acas\. Privirile aruncate de
b\rba]i femeilor pe strad\ sînt mai intruzive decît oriunde [i
te urm\resc mult timp dup\ ce te-ai îndep\rtat, negustorii trag
de tine s\-]i vînd\ orice [i în orice moned\. Apogeul l-am
atins cînd o not\ la un restaurant am pl\tit-o în trei monede
diferite. Dar asta chiar nu conteaz\, dup\ o zi-dou\ începi s\ te
obi[nuie[ti, s\ savurezi victoria de a fi negociat pre]ul unor cutii
de dulciuri pentru dus acas\. În penultima sear\, îns\, am repurtat
adev\rata victorie: era trecut bine de miezul nop]ii [i am plecat
cu Filip Florian s\ cump\r\m o sticl\ de vin de la un non-stop
de lîng\ hotel. C\utam un anumit vin, din care mai avuseser\m
o sticl\. Vînz\torul turc a încercat s\ ne bage pe gît un vin
mult mai prost, dar mai ieftin, în cele din urm\ ne-am tocmit cu
el [i am ob]inut sticla dup\ care plecaser\m. {i, mai ales, cu
pre]ul pe care noi l-am fixat. Era mai mult o chestie de principiu,
de supravie]uire, care pîn\ atunci nu ne ie[ise, al]i colegi din
grup se dovediser\ talenta]i pentru asta. 

De la tîrg pornisem îns\: un tîrg de carte aflat la vreo 50
de km de ora[. Ne îmbarcam [i petreceam mai bine de dou\
ore într-un autocar (dus-întors). Autostrada trecea pe lîng\
cartiere suprarealiste cu blocuri foarte înalte [i cele mai multe
[i foarte galbene. {ti]i c\ turcii au inventat all-inclusiv-ul,
imensit\]ile alea de cl\diri cu o filozofie de ]arc de lux. Nu s-au
zgîrcit nici cu Tîrgul de carte, totul foarte aerisit, spa]ii ample,
nimeni nu se c\lca pe picioare, mascota tîrgului era un pe[te
tare simpatic care era atîrnat peste tot [i-l puteai vedea din orice
unghi. Dar, în rest, nici un fel de publicitate, nimeni nu urla la
microfon, n-am v\zut nici o lansare, doar o forma]ie care
cînta în prima zi la intrare. Evenimentele se consumau în
s\lile de la cele dou\ etaje [i trebuia s\ [tii bine ce cau]i [i
unde trebuie s\ ajungi. Pentru mine marea surpriz\ a r\mas
aceea c\, de[i aflat atît de departe, cititorii turci nu p\reau
deranja]i c\ trebuie s\ parcurg\ aceast\ distan]\ cu autobuze
sau ma[ini. 

Ar trebui s\ scriu c\ am luat cu asalt Tîrgul de carte de la
Istanbul. Am avut dou\ standuri cu c\r]i române[ti, unul al
Ministerului Culturii [i unul al ICR Istanbul, la a c\rui invita]ie
ne-am [i aflat acolo. 

Numai c\ standul oficial al României, pe care am avut
„pl\cerea” s\-l v\d [i la Budapesta, nu cred s\ aib\ vreo utilitate.
Ni[te c\r]i (alese nu se [tie cum) c\l\toresc dintr-un loc în
altul [i nu spun nimic nim\nui. Pentru c\ nu e suficient s\ întinzi
ni[te titluri pe o tarab\ dup\ principiul „am bifat [i ac]iunea
asta”, ci s\ ai strategii de marketing, s\ le faci s\ circule altfel
decît transportîndu-le ca pe ni[te scaune dintr-o ]ar\ în alta.  

Vestea bun\ e c\, chiar dac\ n-am cucerit Istanbulul cu
literatura român\ contemporan\ ([i asta [i pentru c\ lucrurile
sînt la început [i chiar dac\ exist\ fonduri, programe, nu prea
exist\ traduc\tori), s-au stabilit ni[te contacte, cel mai important
dintre ele fiind cel cu Editura Metis, cea care o public\ pe Elif
Shafar. S\ sper\m c\, de pe frontul turcesc, o s\ mai primim
ve[ti bune.

M \ gr\beam foarte tare [i am luat taxiul. Era sear\. M\ durea capul îngrozitor –
am sinuzit\. În ma[in\, muzic\. Muzic\ din aia de club, cu ba[ii la maximum.
Boxele în spate - adic\ în capul meu. Taximetristul t`n\r, 30 [i, ochelari, geac\
de piele maro destul de finu]\. Îmi z`mbe[te în oglind\ [i d\ ba[ii mai tare.

– V\ deranjeaz\ muzica?
– Nu. E foarte frumoas\. Dac\ se poate îns\ mai încet... M\ doare capul.
{i z`mbesc. Lini[te. Adic\ în afar\ de muzica – la fel de tare. Se întoarce la mine.
– {i zi a[a, te doare capul?
Eu s`nt pu]in paranoic\ [i îmi place ca lumea s\ m\ plac\. {i nu vroiam, Doamne fere[te,

s\-[i imagineze c\ s`nt una din alea pe care le doare capul tot timpul. A[a c\ precizez.
– Am sinuzit\. 
Lini[te. Muzica la fel de tare. Omul se întoarce [i îmi ofer\ un z`mbet cuceritor-condescendent-

protector.
– {i zi a[a m\i, s\ ai tu sinuzit\?!
Dup\ care schimb\ pe Radio Romantic. Apoi începe:
– Nu meri]i s\ ai sinuzit\. E[ti ok, nu ca al]i clien]i. (aici începe s\ m\ lase durerea de cap)

Dar a[a e via]a. Uite, mama are cancer – nici ea nu merit\. (aici durerea revine)  Da, noroc cu
mine, c\ am grij\ de ea. O duc la spital. P\i dac\ r\m`neam la ]ar\, mai puteam io s-o duc la
spital? P\i tu [tii ce greu e s\ fii la Bucure[ti? – m\ rog... – Adic\ s\ fii taximetrist în

Bucure[ti? Dup\ care se întoarce [i se uit\ cum s`nt îmbr\cat\ – ieftin. Î[i drege glasul. P\i în
meseria noastr\ conteaz\ cum ar\]i. P\i dac\ n-aveam geac\ de piele, tu [tii cum se bag\ în
fa]\? Tu [tii cum se uit\ la mine? La ochelari nu renun]. C\ nu v\d. {i bani de lentile n-am. {tiu
c\ m\ face mai tolomac, a[a. Da’ am tactica mea. Ascult\ la mine – într-o lume dur\, tre s\ fii
dur. E-adev\rat, mi-am luat [i b\taie. De dou\ ori. La mine la ]ar\, acum doi ani – eram mai
prost. P\i m-au b\tut \ia de m-a g\sit fra-miu umflat [i s\ le[ine, nu alta, iar io nu, s\ m\ duc
s\-i bat pe \ia. {i dup-aia am venit la Bucure[ti [i aici iar mi-am luat b\taie. P`n\ am înv\]at
[i io [mecheriile. {i am f\cut foamea, dar mi-am luat geac\ de 7 milioane. {i dup-aia ceas.
C\ \[tia se uit\, [i la semafor. {i c`nd îmi ridic a[a m`neca de la geaca de piele – s\ m\ uit la
ceas. Se uit\ [i vede c\ am ceas. {i vede t\ieturile de cu]it. (durere de cap bis)

– Ave]i... t\ieturi de cu]it?
– P\i sigur c\ am.
Pauz\ – Radio Romantic – durere de cap – admirat t\ieturile de cu]it.
– Uite, î]i plac?
– Hm... S`nt... mai vechi, nu?!
– A, [i de anul trecut [i de anul \sta. 
– Aha. {i... 
– Da. Io mi le-am f\cut.
– Aha. Dar acum... nu mai s`nte]i trist, nu? Adic\... p\re]i vesel.
– Cum adic\?
– P\i cu t\ieturile. Cu asta, cu sinu... m\ rog, cu depresia.
– A, nu. C\ nu de-asta m-am t\iat.
– Ah, ce bine! Dar... de ce?
– Ca s\-i sperii. Nu ]i-am zis c\ am tactica mea? P\i c`nd vede nebunu’ c\ se taie singur -

nu te mai taie [i ei. C\ io a[a n-ar\t a nebun. Din cauza ochelarilor. {i de-aia a trebuit s\ recurg,
cum se zice, la un gest eextrem. Dar ideea de baz\, domni[oar\ (în timp ce opre[te [i io îi pl\tesc
[i îi las un bac[i[ de 5 RON), e c\ – homo homini lupus. Ia banii. {i mul]umesc mult. 

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 27 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann, Editura
Polirom, 2006. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\ piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr,, în regia Gianinei C\rbunariu.

maria manolescu
nesigurantze
homo homini lupus

Rom~nia la T\rgul de carte de
la Barcelona, 
\n organizarea ICR, 3-5 octombrie 2007

Lumini]a Marcu

ëë n perioada 3-5 octombrie 2007 ar fi trebuit s\ fiu prezent\
la Tîrgul de Carte de la Barcelona. N-am putut s\ fiu acolo
din motive strict personale, dar nu pot s\ nu consemnez
aici c\ e prima dat\ cînd România e prezent\ în mod oficial

la un tîrg de carte spaniol. Dup\ ce am tot întrebat Ministerul
Culturii de ce tocmai în Spania nu exist\ standuri române[ti
(a[a cum nu exist\ nici lectorate române[ti!), iat\ c\ s-a
spart ghea]a. E adev\rat, nu dinspre Minister a venit schimbarea,
ci dinspre Institutul Cultural Român care, prin nou înfiin]atul
Centru al C\r]ii, a organizat aceast\ participare. Din fotografii
cred c\ se vede limpede c\ standul a ar\tat chiar normal, ba
s-ar putea spune frumos [i civilizat, cu rafturi bine gîndite, cu
un echipament multimedia adecvat – un vis frumos pe vremea
ultimului tîrg de carte la care am participat, în Germania, în
organizarea Ministerului Culturii! – [i, mai ales, cu materiale
informative. Pentru c\ dac\ despre atmosfera propriu-zis\
a tîrgului nu pot spune nimic, despre cele dou\ cataloage
de prezentare pot s\ spun cîteva lucruri. A fost prima dat\
cînd am v\zut dou\ asemenea cataloage române[ti comparabile
cu oricare altele, apar]inînd unor ]\ri mai norocoase. Unul
în limba englez\, altul în spaniol\ (în traducerea impecabil\
a lui Rafael Pisot, traduc\tor literar deja cu experien]\ [i unul
dintre cei mai buni profesori de spaniol\ ai Institutului Cervantes
din Bucure[ti), New Romanian Fiction/Nueva ficción rumana,
cele dou\ cataloage au l\sat în sfîr[it în urm\ bro[urile pe
hîrtie poroas\ de care îmi amintesc din al]i ani [i prezint\ în
sfîr[it scriitorii români a[a cum trebuie. Sigur c\ s-ar putea
face obiec]ii cu privire la selec]ia acestor scriitori, dar cînd nu
se pot face obiec]ii? Îmi amintesc [i acum cu stînjeneal\
cum la tîrgul de la Leipzig din 2005 nu exista absolut nici un
material informativ în german\… Parc\ au trecut mult mai
mult de doi ani de atunci. Cred c\ trebuie spuse [i lucrurile
bune care se întîmpl\. V\zut cel pu]in a[a, de la o dep\rtare
pentru care îmi pare r\u, standul românesc de la Tîrgul de
carte de la Barcelona, organizat pentru prima dat\ de ICR,
pare s\ ne fi scos din zona particip\rilor amatoristice. 

Standul României la T`rgul de
carte de la Barcelona, 

3-5 octombrie 2007
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A.T., 21 de ani, student\ la Arhitectur\ în anul II:

Despre ccopert\...
Confirmare la o teorie mai veche: românii nu se pricep la coper]i. Fie s`nt oameni din alte domenii

sau cred c\-i o treab\ u[oar\, ideea e c\ s`nt pu]ine c\r]i pe pia]\ pe care le-ai cump\rat „pentru
copert\”. Recunosc c\ nu mi s-a înt`mplat de multe ori, dar s-a înt`mplat din nefericire ca unul dintre
criterii s\ fie coperta (traducerea ajung`nd din p\cate pe locul doi). C`nd e vorba de un cadou sau
o carte împrumutat\ pe care vreau s\ mi-o cump\r într-o edi]ie nou\, criteriul de baz\ este din
nou coperta. Bun, cartea asta, de exemplu, nu mi-ar atrage aten]ia. Tipa aduce spre zona cabaret,
charleston, poate anii ‘20-’30, jazz age, Victor Marguerite cu  La GGarçonne, ar fi chiar simpatic s\
nu te induc\ în eroare [i s\ fie [i  plot-ul tot undeva dup\ primul r\zboi mondial... cu intrig\ cam
sub]ire, dac\ e s\ luam personajul principal – o duduie fan Coco Chanel [i Max Factor, cum pare
aceasta (nu de alta, dar, din ce-mi aduc aminte, tot în acea perioad\ se lansau). Ei bine, problema
ar fi c\ duduia, cam pr\fuit\, nu tocmai  glam, aduce mai degrab\ spre o cocot\ de pe la noi, nu o
purt\toare de taioare Chanel [i... last but not least: culorile... care mie personal nu-mi plac, m\
duc cu g`ndul spre zona b`lciurilor rurale unde c`teva personaje cu glas strident încearc\ s\ v`nd\
asemenea „decora]iuni pentru podoaba capilar\”. Nici duduia nu-i dintre cele mai misterioase
personaje despre care a[ dori s\ citesc... ca s\ spun a[a... p\cat de titlu, pentru care chiar a[ fi tentat\
s\ r\sfoiesc romanul. 

În acest num\r ne-am gîndit s\ facem ceva un pic diferit. Nu vom cere p\rerea
doar asupra unei buc\]i de text, ci [i asupra coper]ii c\r]ii din care face parte
fragmentul. Nu a fost u[or, oamenii sînt destul de reticen]i s\ comenteze texte
literare sau s\-[i dea cu p\rerea în leg\tur\ cu o poz\. În majoritatea cazurilor, nu
po]i s\ sco]i mai mult decît un banal  îmi place /nu îmi place. Cînd cerem cîteva
argumente, situa]ia se complic\, oamenii se blocheaz\, devin irascibili, nu în]eleg
exact ce se întîmpl\, pe cine ar interesa p\rerea lor neprofesionist\, cui i-ar folosi [i,
mai exact, la ce. Cu greu reu[im s\ g\sim dou\ persoane care s\ se exprime f\r\ nici o
inhibi]ie. Le oferim cuvîntul. 

M. R., 23 de ani, student la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport, antrenor
de fitness în timpul liber:

Despre ttext...
P\i cum s\ zic? E un text interesant. Nu îmi dau exact seama dac\ e scris în zilele noastre, adic\

dac\ e recent, sau e mai vechi. Nici nu îmi dau seama dac\ e scris de un român... m\ rog, dup\ numele
personajelor pare englez sau ceva de genul \sta... american. E clar c\ avem în fa]\ începutul unui
roman scris de o persoan\ traumatizat\. {i dac\ începe cu degete în anus [i d’astea, cred c\ o d\ în
pornografii mai na[pa mai încolo. Adic\ vreau s\ zic c\ fragmentul \sta, [i bag mîna în foc c\ e de
la început, vrea ca s\ explice ce o s\ urmeze. C\ slujitoarea gras\ ca o vac\ e bagaboand\ [i îl supune
pe micu]ul \sta... cum îi zice, d\ un pic, a[a, Abelardy... c\ îl supune pe pu[tiulic\ Abelardy la sodomie
cu indexul [i c\ lui la un moment dat îi cam place. {i treaba asta nu cred c\ e în regul\, mai ales la
o vîrst\ a[a de fraged\, [i asta înseamn\ c\ [i el cînd o s\ fie mare nu o s\ fie prea întreg la cap. Nu?
Adic\ asta e explica]ia în toate filmele cu criminali în serie, de la T\cerea mmieilor la CSI sau \la de mai
de mult, Profiler, parc\. {i micu]ul \sta traumatizat ajunge mare [i duce o via]\ destul de
complex\. Cel pu]in a[a cred io, din moment ce zice c\ a fost [i majordom [i lupt\tor de kung-fu.
Dar chestia asta cu bagaboanda de Josey îl tot urm\re[te. E clar. {i maic\-sa e la fel de
bagadoand\ ca [i slujitoarea asta. Da, a[ vrea s\ mai citesc dac\ am timp, adic\ cred c\ în urm\toarele
pagini devine [i mai interesant. Adica \sta, mai d\-mi o dat\ s\ v\d cum îl cheam\... Abelardy, a[a,
\sta Abelardy cred c\ devine un mare obsedat sexual. Lupt\torul de kung-fu obsedat sexual
(rîde) sau liberalul splendid obsedat sexual ha, ha, ha (rîde [i mai tare). M\ rog, e ciudat, eu nu am
citit c\r]i care s\ fie scrise a[a sau care s\ con]in\ a[a ceva... Nici nu am citit io foarte mult, adic\ nu
m-a interesat pe mine treaba asta cu cititul, nu [tiu dac\ sînt eu în m\sur\ s\ îmi dau cu p\rerea,
adic\ poate te dau \ia afar\ dac\ scrii ce zic io (rîde). Bine, am mai citit io un pic din Alchimistul c\
i-a pl\cut prietenei mele, dar nu am reu[it s\ o termin. Aia era a[a, frumoas\, ca o poveste, ca Lord
of tthe RRings, zic [i io. Asta e altceva, nu pot s\ zic c\ e frumoas\, dar, da, are ceva care m\ face s\
vreau s\ v\d ce i se mai întîmpl\ nenorocitului \stuia mic. Mai ales c\ se termin\ a[a, c\ \sta cic\
ajunge s\ fie ca m\-sa... deci probabil ajunge  gay [i s\ [i-o trag\ cu b\ie]ei... Are toate [ansele.
M\ rog, are un fel de umor tipu’ \sta care scrie, dar dac\ mai departe devine  depresat, nu cred c\
m-ar mai interesa. A, uite un lucru cu care sînt [i eu de acord, [i eu a[ da foc la to]i poe]ii de pe planeta
asta. Începînd cu \[tia care m\ tot terorizau prin [coal\. Adic\ mie nu mi-a folosit la nimic s\ îmi bag
în cap toate tîmpeniile lor. {i s\ pierd timpul dînd lucr\ri în care trebuia s\ comentez nu [tiu ce
versuri. Deci, cu asta sînt de acord. M\ rog, tu dac\ lucrezi în domeniu poate ai p\rerile tale, dar pe
mine nu m\ ajut\ cu nimic \[tia [i nu îmi spun nimic abera]iile lor. Poate te dau \[tia afar\ (rîde, apoi
devine serios), s\ nu bagi asta sau, m\ rog, [tii tu mai bine. Deci asta cu micul \sta Abelny... Abelardy,
da...

Despre ccopert\...      
Aaaa, p\i asta e bagaboanda aia de slujitoare (rîde). Ia, d\ încoa’ s\ v\d. Da, da, ea e, se vede

pe fa]a ei. M\ rog, nu prea arat\ ea a servitoare, dar cine [tie ce se întîmpl\ în carte, mai departe.
Poate o face \sta mic bogat\ sau chestii... Dac\ ar fi s\ aleg dup\ copert\? A, nu, p\i io nu cump\r
c\r]i, m\. Mda... nu, în nici un caz. Deci, dac\ totu[i a[ face o excep]ie [i a[ intra într-o libr\rie, dac\
m\ iau dup\ copert\ nu a[ alege cartea asta de pe un raft. C\ seam\n\ a[a cu un film românesc
din \la prost, comunist. Sau, poate foarte bine s\ fie decupat\ de pe o revist\ porno din aia ieftin\.
Adic\ ar putea foarte bine ca de la gît în jos tipa s\ nu mai aib\ nimic pe ea, decît blana aia care se
vede pe umeri. Da, deci m-am convins, nu [tiu, cartea asta, acu’ c\ i-am v\zut coperta, pot s\ zic
despre ea c\ e un fel de film românesc prost, care se întîmpl\ demult... a[a cam pe la al doilea
r\zboi mondial, ceva de genu’. Da, [i uite, hai s\ î]i zic ce e în capul meu acu’ c\ pun textul în leg\tur\
cu imaginea asta. Deci, micul Abelardy, dup\ o copil\rie traumatizant\ [i plin\ de desfrîu, ini]iat
în tot felul de perversiuni sexuale de c\tre menajera asta... \\\, slujitoarea asta de pe copert\, cre[te
el s\ fie mare [i este surprins s\ descopere c\ ta-su, p\r\sit de m\-sa care î[i face de cap cu b\ie]ei
de 23 de ani (rîde), adic\ de vîrsta mea, o ia de nevast\ pe bagaboanda asta versat\. {i de aia
apare ea pe copert\ a[a, împodobit\. Dar sînt sigur c\ ea e, c\ are perversitate în privire. A[a, [i el
este de-a dreptul [ocat de aceast\... întors\tur\ [i se apuc\ s\ scrie, probabil, c\ de aia zice pe copert\
via]a [i opera. A[a [i el scrie tot felul de mizerii despre leg\tura lu’ ta-su cu bagadoanda, iar taic\-su
îl dezmo[tene[te, pentru c\ el nu [tie adev\rata natur\ a tipei. {i m\ rog, \sta micu’ moare tîn\r în
mizerie [i ajunge apreciat dup\ moarte, a[a cum se întîmpl\ cu arti[tii... {i abia atunci î[i d\ seama
ta-su de adev\rurile pe care le scria fi-su. {i o omoar\ pe bagadoand\, iar apoi se sinucide. Sfîr[it.
Nu? Da, deci, nu a[ cump\ra cartea dac\ ar fi dup\ copert\. Adic\ pe mine nu m\ atrage. Dac\ ar fi
s\ cump\r o carte [i s\ o fac dup\ copert\, nu a[ cump\ra una care seam\n\ cu un DVD cu un film
românesc pe el, asta e clar. A[ alege una care s\ aib\ ceva mai artistic pe copert\, ceva lini[titor [i,
a[a, armonios, care s\ dea bine pe un raft. M\ gîndesc io c\ unu’ care se ocup\ cu a[a ceva, adic\
face coper]i pentru c\r]i, se gînde[te [i el s\ pun\ acolo ceva ce ar da bine [i dac\ a[ vrea io s\ rup
coperta [i s-o pun pe perete, ca tablou. {i asta pare o reclam\ la un ruj de bagaboant\. Dac\ m-a[
hot\rî totu[i s\ citesc cartea [i a[ vrea s\ o iau cu mine s\ citesc pe metrou, cum mai fac unii, a[
face în a[a fel s\ nu se vad\ coperta. Mi se pare ceva ieftin, nu a[ ]ine a[a ceva în cas\ [i în nici un
caz nu a[ atîrna asta pe perete. Nu citesc io prea mult, adic\ aproape deloc, dar în cas\ am chestii
de bun gust.

Mihnea Rudoiu, Micul AAbelardy. VVia]a [[i oopera, 
Editura Cartea Româneasc\, 2007, pp. 20-21

„– Micule Abelardy, Micule Abelardy, m\ striga Josephine. (Josephine era
slujitoarea mea [i era gras\ ca o vac\ [i am avut [i un cîine cu numele \sta.)

– Da, slujnico, r\spundeam eu. Ce s-a întîmplat?
– Damblagitule, vino la Josey s\ te mîngîie.
– De îndat\, p\duchioaso, r\spundeam eu.
Am fost un copil ascult\tor. Se observ\. Josephine-mea era o nenorocit\ de

bagaboand\. La trei ani, mi-a b\gat degetul în anus [i l-a ]inut acolo 30 de
secunde. Cînd am împlinit nou\ ani i-am m\rturisit c\ e o minun\]ie de
femeie [i a fost de acord. {i-a scos degetul din anusul meu dup\ trei minute.    

Taic\-meu era originar din Picadilly. Frumos ora[, i-a pl\cut cît a stat p-acolo.
A cunoscut-o pe maic\-mea, originar\ din Bratersby, apoi a vr\jit-o [i ce i-a
mai f\cut cum a putut [i cît a fost în stare, s-au c\s\torit cinci luni mai tîrziu [i
m-au f\cut pe mine, c\ruia mi-au pus acest frumos nume: Micul Abelardy. 

Acum locuiesc într-o mansard\. Am fost [i majordom, [i liberal splendid,
[i cavaler, [i veritabil lupt\tor  kung-fu. L-am citit pe Confucius, filozoful chinez.
Am înv\]at de la el c\ via]a asta este un rahat. Dup\ Confucius am citit Apoteoza
s\lb\ticiei, o carte pe care n-a[ recomanda-o nim\nui. Iar pe autor îl chema…
îl chema… i-am uitat numele… dar sigur avea un nume de cretin. Îl chema
Ole Vinegaard. 

Nu-mi plac poeziile, a[ da foc tuturor poe]ilor de pe planeta asta. Tata obi[nuia
s\ citeasc\ pe Rimbaud. Rimbaud, poet francez simbolist, damblagiu, un
coios de 50 de kilograme [i un gram. 

Via]a mea, cu adev\rat, se na[te vara. În iunie. Aveam doi ani. Fusesem s\
me[teresc un pipi la oli]\. Taic\-meu nu era acas\, a venit un individ [i a or-
gasmat-o pe Josey de i-au s\rit mucii. Urla ca smintit\. Nimeni nu m\ b\ga în
seam\. Dup\ [apte minute, Josey s-a înf\]i[at la mine [i, cu ochii în lacrimi
amestecate cu rimel pe obraji [i înc\ mai oftînd, mi-a introdus degetul
ar\t\tor în anus. Josey era complet goal\, avea doar o [oset\ în piciorul stîng,
care era rupt\ în c\lcîi. Individul a venit [i el [i a început s\-i sug\ sfîrcurile. Eu
plîngeam din cauza durerii [i Josey mi s-a p\rut foarte trist\ în acele clipe.
Asta este prima mea amintire.

A doua amintire. E înainte de accidentul de ma[in\. Vîrsta: 4 ani [i cîteva luni
stranii. Me[teream pipi pe colacul de la WC, m\ durea pu]ulica [i plîngeam de
mama focului. Josephine-mea a încercat s\ m\ calmeze, m-a întrebat de ce
mama dracului plîng ca un pu[tiulic\ r\sf\]at, eu plîngeam din ce în ce mai tare
[i ea m-a lovit peste fa]\, iar eu mi-am înghi]it limba. A trebuit s\ fiu operat [i
mi-am revenit la normal peste vreo trei ani abia, dup\ opera]ia pe coloan\,
din care cauz\ au trebuit s\ m\ mai ]in\ un an acas\ pîn\ s\ merg la [coal\. În
aceast\ perioad\, taic\-meu s-a desp\r]it de maic\-mea, fiindc\ ei nu-i pl\ceau
mînc\rurile f\cute de el (de[i el era buc\tar la restaurantul „Madrigon-zon”
de pe Lincoln Rue) [i nu mai dorea s\ [i-o trag\ cu el [i prefera în schimb
maic\-mea s\ aduc\ b\ie]ei de maximum 23 de ani acas\, cu care s\ se orgasmeze
dup\ poft\. Taic\-meu dezaprobase mereu dorin]a maic\-mii de a se culca cu
acei b\ie]ei [i nu dorea s\ încerce [i el s\ vad\ dac\-i place, cu toate c\ maic\-
mea i-a spus c\ r\u n-are de ce s\-i fac\. 

Maybe I’m just like my mother, she’s never satisfied…”

C
u aaceast\ ppagin\ vvrem ss\ sspunem

un ssingur llucru:  [[i nnelitera]ii ccitesc, ttrebuie
c\ ccitesc lliteratur\ nnou\, ddar nnu lle ccunoa[tem
p\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo ccarte

proasp\t aap\rut\, vvom mmerge dde lla ccas\ lla ccas\, ddin sstrad\-nn sstrad\, dde lla
facultate lla ffacultate, dde lla mminister lla mminister, vvom cciti uun ffragment, vvom

înregistra pp\rerile aascult\torilor/cititorilor [[i vvi lle vvom ttranspune
aici, îîn „„Populi bbooxx”, nnefalsificat, aautentic 1100%.






