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MIGRAȚIA TALENTELOR
Zbor peste Atlantic în ambele sensuri?
Regizorul meu favorit este Woody
Allen şi nu regizează decât propriile
scenarii.
Reporter: Vă scrieţi romanele în
limba engleză. Ce expresii din limba
engleză vi se par intraductibile în
română?
Alexandra Ares: Multe... citirea
traducerii de Larisa Copăceanu, foarte
bună de altfel, a fost un mic şoc, pentru
că cadenţa şi muzicalitatea sunte cu
totul altele.
Reporter: Care sunt diferenţele
dintre mediul editorial american şi cel
românesc? Spuneţi că New Yorkul este
unul dintre mediile cel mai pline de
inspiraţie pentru dumneavoastră, ca
scriitoare. Dacă aţi face un exerciţiu de
imaginaţie, ce fel de cărţi aţi scrie dacă
Bucureştiul ar fi în locul New Yorkului?
Alexandra Ares: Mediul editorial
american este mult mai competitiv,
chiar ostil şi impenetrabil, şi există o
presiune enormă de a scrie comercial,
după anumite formate care sunt predate
în şcoli şi pentru grupuri de interes
făcute pe criterii de pur marketing. Un
autor nu poate ajunge direct la o editură,

AVE
AVES!
.

Universul Zoo
cuprinde peste 1.700.000 de specii de
animale cunoscute până în prezent,
dintre care, aproape 10 000, sunt specii
de păsări răspândite în toate zonele
climatice ale Globului.
Păsările au fascinat omenirea de
mii de ani, prin penajul lor divers
colorat, prin sunetele emise, dar şi prin
uşurinţa adaptării la variatele condiţii
de mediu oferite de planetă.
Datorită multitudinii speciilor de
păsări existente, s-a impus clasificarea
acestora, pe baza caracteristicilor
fiziologice asemănătoare. Astfel,
biologul şi medicul suedez Carl
Linnaeus (1707-1778, devenind
nobilul Carl von Linné în 1761),
considerat părintele taxonomiei
moderne, a publicat în anul 1735
lucrarea „Sistemul Naturii“ (Systema
Naturae), în care a împărţit
organismele în trei grupuri: Regnul
Animal, Regnul Vegetal şi Regnul
Mineral. Conform celei de-a zecea
ediţii a lucrării sale (1758), Linnaeus a
stabilit nomenclatura zoologică,

doar cu un agent, ceea ce este extrem de
frustrant şi agenţii sunt oameni de
afaceri care vor să dea lovitura cu ceva
super comercial şi sunt bombardaţi cu
sute de cereri de reprezentare zilnic.
Manuscrisele sunt super editate până
ajung la agent, apoi super editate de
agent, care, deseori, nu este mai deştept
decât autorul, doar mult mai grăbit şi
blazat, apoi super editate de editori,
într-o goană frenetică spre perfecţiune.
Unele manuscrise sunt atât de editate că
nici nu mai reprezintă munca autorului,
ci mai mult ideea lui generală. Autorul
este pus în situaţia neplăcută de a
participa la un fel de concurs de
popularitate, care pare să nu se termine
niciodată. Tendinţa este să se intre cât
mai abrupt şi dramatic în subiect, este
puţină răbdare pentru atmosferă,
lungimi, paranteze, ambiguităţi şi
neclarităţi, decât dacă acest lucru
serveşte povestea şi pregăteşte o
surpriză pe parcurs... Prin comparaţie
autorul european este mult mai selfindulgent - ca să vă dau şi un exemplu
de expresie greu de tradus. Dar cred că
mediul editorial românesc este deseori
introducând sistemul binomial pentru
animale (care cuprinde doar Genul şi
Specia), asemănător cu cel pentru
plante - din lucrarea „Speciile
Plantelor“ (Species Plantarum),
publicată în anul 1753.
Păsările fac parte din Regnul
Animal, Încrengătura Chordata, Subîncrengătura Vertebrata, Clasa Aves,
Subclasele Acarenate şi Carenate - care
cuprind 23 de Ordine şi 142 de Familii
(cele mai cunoscute fiind Ord.
Struthioniformes - struţ, cazuar, emu,
kiwi; Ord. Galliformes - găină, curcan,
potârniche, fazan, prepeliţă, păun,
bibilică; Ord. Columbiformes porumbel, guguştiuc; Ord.
Anseriformes - lebădă, gâscă, raţă,
călifar; Ord. Psitaciformes - papagali,
Ord. Passeriformes - ciocârlie,
rândunică, mierlă, privighetoare,
vrabie, graur, sticlete, piţigoi, corb,
cioară, coţofană, gaiţă).
Toate acestea prezintă anumite
caracteristici: sunt homeoterme, corpul
are formă aerodinamică şi este acoperit
de puf, fulgi şi pene, maxilarele sunt
acoperite de teci solzoase care
formează ciocul, membrele anterioare
sunt transformate în aripi, scheletul este
pneumatic, musculatura este dezvoltată

mai inteligent, mai deschis şi mai
favorabil autorului decât cel american.
„Viaţa mea pe net/ My Life on
Craigslist“, unul dintre titlurile
finaliste, peste Ocean, la USA Best
Books 2011, are toate datele unei cărţi
îndrăzneţe, în care umorul negru se
împleteşte cu idealismul şi cu
optimismul timpului prezent. Emily
Thompson, o tânără plină de resurse şi
pasionată de artă contemporană, se
mută în New York, unde îşi găseşte un
iubit artist şi un loc de muncă într-o
galerie de artă. Când totul merge cum
nu se poate mai bine, soarta i se
schimbă, rămâne fără resurse şi fără
sprijin şi departe de ajutorul familiei.
Deznădăjduită, apelează la Craigslist,
un site prin intermediul căruia
întâlneşte diferite personaje dubioase,
care îi vor aduce numai necazuri.
Da, dintr-un motiv misterios, New
Yorkul mă inspiră mult mai mult din
punct de vedere literar. Am scris, totuşi,
un scenariu despre trei americani care
vin la Bucureşti în vacanţă, o comedie
romantică numită "Men Heaven",
despre cum visează americanii că e mai
bine in Europa şi româncele, că e mai
bine în America - pentru care încă sper
să obţin finanţare.
pentru zbor şi pentru deplasare bipedă,
au respiraţie pulmonară, inima este
tetra-camerală, cei 2 rinichi sunt
trilobaţi, stomacul este
bicompartimentat (glandular şi
triturant), tipul de hrănire este carnivor,
vegetarian sau omnivor, au organe de
simţ/analizatori (vizual, olfactiv,
gustativ, stato-acustic, tactil), prezintă
dimorfism sexual, masculul are 2
cromozomi Z, iar femela un cromozom
W şi un cromozom Z, reproducerea se
realizează prin ouă (specii ovipare).
Anumite exemplare sunt dotate cu
însuşiri extraordinare, chiar deţinând
recorduri Guinness care ne uimesc,
schimbându-ne perspectiva despre
fascinantul univers al păsărilor. Acestea
vor fi prezentate în numărul viitor. Ave
Aves!
Vlad LUNGU
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CIRIPITURI VESELE DIN
SINAIA, 2008
(transcrise la rece într-o vară caldă, cu gândul la Caragiale)
.

SINĂIENII DIN ANUL 1900
.

MOTTO:
Pentru cine nu e deprins să se caţere pe munţi putând
trece ca o capră de pe Valea Prahovei în a Ialomiţei, Sinaia
nu se poate compara mai nimerit decât cu un stomac. O
încăpere mai mult sau mai puţin largă, având două
deschizături destul de strâmte. Te-a înghiţit odată Sinaia,
nu mai poţi ieşi decât ori pe sus, spre miază-noapte ori spre
jos, spre miază-zi, către Comarnic.
I. L. Caragiale
.

„Pe contrapagină, îţi dau o listă de persoane cărora te
însărcinez a le transmite complimentele mele.“
(Caragiale din Berlin, către doctorul
Alecu Urechea la Sinaia, 8-21 iulie 1905)
.

G. Matheescu „Paradis“ şi familia
Măcelarii şi Pescarii şi Precupeţii
Iorgu Ionescu, expoliţmaistru
D. Wild, lipscanul

D. Farcaş şi familia
Costică Gherea şi familia
Fany Szekulics
M-me Szekulics şi dl.
D-na Urechea senior
D-na Leria
Nicolae birjarul
Niţă Hamalul no.1
Demnul lui tată
Şeful gării
Casierul gării
M.-me Rosa Venturini
M.-me Esthera
M-me V.Teodorescu şi dl.
M-me Gologan şi D. cu M-lla.
Popa ăl nemţesc
Magazinerul gării
Tănăsică Verzeanu
M-me Wapner şi dl.
M-me Finkel şi dl.
Pungaşul cu franzelele
Bello Giovanni şi famil.
Valentino
Pisicarul ăl şchiop (Gentilini)
M-me Paraschiva (comercianta de legume şi terra cotta în
piaţa veche)
Ghiţă badea şi fam.
Şeful poştei
Galibardi băiatul
Grassoski Legaţia austro-ung. (pe aceşti doi îi găseşti la
Jauzend (Germ.bodegă) la Matheescu - pelin albastru)
M-me Bîrsan Marica
Gentila ei fiică Paraschiva văduva etc., etc., etc.
Uitam:
M-me Fromage
Doamna de Schiau
(mai adu-ţi şi tu aminte de cei uitaţi)
.

„Numărul de cunoştinţe sinăiene ni se poate părea
neverosimil. Unora Caragiale nu le reţinuse numele dar
ţinea să le transmită salutări. Figurează, după cum se vede,
şi fosta lui gazdă, italianul Gentilini, infirm de un picior
(porecla «pisicarul» se leagă de o legendă culinară…, ca şi
aceea de «broscari»). Un Brânză e tradus pe franţuzeşte,
Fromage, iar Goguşor transcris în fonetica galică. În
fruntea tuturor, cum se cuvine, tronează venerabilul
Matheescu (n.n. – primarul). Lista personajelor sinăiene e
cea mai fidelă oglindă a proverbialei sociabilităţi
caragialiene.“
(Caragialiana – Şerban Cioculescu, 7 ianuarie 1971)
.

Timpul trece, fotografiile rămân: Retras în bârlogul
amintirilor mele, răsfoiesc albumele de familie. Multe
fotografii vii. Lumi moarte. Încerc să reînvii…
(D.G.)

DTP: M. D.
(Continuarea în numărul viitor, O ECOGRAFIE MONTANĂ)
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3650 de zile și nopți de la nașterea mișcării artistice rebele,
numită DADA a lui TristanTzara
.
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MIGRAȚIA TALENTELOR
Zbor peste Atlantic în ambele sensuri?

Elveția lansează și România, ca întotdeauna, culege roadele românilor celebri
de peste munții noștri de nepăsare, ce merită eticheta NUNU

Mai nou manifest
DADA
.

Dezordinea se menţine prin ea
însăşi! Fără menajamente poţi să negi
orice, individual, prin încercările
inutile, altfel, ale creaţiei. Negreşitul
nu-şi are locul în nici o ecuaţie
existenţială, de vreme ce este sortit
erorii. Ca şi minciuna marelui adevăr.
Realităţii, la fel comună tuturor, ne
etalăm libertatea, dincolo de gratiile
minţii, ale puterii, chiar ale voinţei de
înţelegere. O nouă DADA n-ar putea fi
decât aceeaşi, de-o slăbiciune neclară şi
perspective la fel de nule. Artei, ori
colorată prea vehement, într-un
amestec nicicum omogen, ori
dimpotrivă, prea palidă, scursă de
trăire.
Şi dacă DADA-i un numaidecât
înşelător evidenţei, un alt fel de nimic,
semnalarea ulterioară nu mai are vreo
relevanţă. Pentru că de nimic nu are ce
se pierde, iar dintr-un aprioric rămas tot
praful se va alege, înainte de capăt. Asta
nu înseamnă că el va vrea să fie ceea ce
este, numai noi, înrăiţii nihilişti ai
realităţii dadaiste, nu vom vedea nici un
cutare. Rămânem pradă viselor, celor
care, nici cu ochii deschişi nu se vor
regăsi împlinite. Şi ca orice manifest,
de preîntâmpinare a acestei realităţi,
vom spune mai degrabă NU. Retrăind
ceea ce n-ar fi dus nicăieri, dacă emoţia
derutată atunci, în momentul zero al
nemulţumirii, dirijată spre viitor, n-ar fi
urmat timpul. În afara lui echilibrul
viciat al existenţei nu se mai poate regla
nici măcar prin detaşarea omului.
Oricum, prea multă mişcare l-ar scoate
de pe propria orbită, atât fizic cât şi
emoţional. Numai legea căderii
funcţionează impecabil în relaţia cu
natura, încă dinaintea naşterii, într-o
permanentă contrare cu sinele. Făcând
perseverent altceva decât vă doriţi se
vor decanta, dintre întâmplări, reuşitele
şi eşecurile. Explicaţiile sunt de prisos,
rătăcite între motivaţii şi pretexte, între
î n d o i e l i ş i c o n v i n g e r i , î n t r- o
complicitate perpetuă.
Cunoaşterea instinctuală, rocada
mică a înţelepciunii, nu ne dă
răspunsurile favorabile evoluţiei.

Intrigant, aceasta nu se desfăşoară
înăuntrul omului, altfel un „O“ mare
închis într-un zero care, pe limba-i de
lemn, este la fel de pieritor. Nu căutaţi
desăvârşirea creaţiei omeneşti în
frumuseţe, subiectivitatea vă
îndepărtează, dacă nu cumva chiar vă
rupe de ea, îngreunând-o oricărei
asocieri. Mai nou, fiecare creează după
capul lui, fără chip şi într-asemănare,
obturând curgerea universală, cea
firească poate, prin şabloane.
Eliberarea de canoanele creaţi ei nu
duce, neapărat, la libertatea de
exprimare, dar asta nici nu mai
contează, în lipsa nevoii de înţelegere.
Într-o anumită viziune, obiectul artei nu
este, nici pe departe, reflectarea
imaginii sale, n-are legătură cu vreun
model, deci nu se recunoaşte nicicum.
Uneori, cele mai mici exemple ale
materiei în continuă forfotă, se
realizează (mai ales în pictură) prin
meşteşugul mărunţirii imaginii
primare. Setea de autenticitate,
astâmpărată prin iluzia de nou,
preambulul artistului modern,
protestant în mijloace, ca scop al
avangardismului. Reliefarea nimicului
prin deconstrucţia totului. Reducerea
liniilor geometrice şi stilistice la puncte
haotice, într-un spaţiu imposibil virtual
de identificat, darămite de controlat,
chiar în cazul unui predispus artistic.
În ce direcţii începutul tremură
deja, la perspectiva urmărilor nedrepte,
de primejdia ne sfârşitului!? Lăsaţi
simţurile deoparte, nu sunt suficiente
decât pentru a trăda înţelesul trecerii
prin viaţă. Cu toate complicaţiile pe
care nu le poate stăpâni, ale logicii
imediate, care nu justifică acţiunile
noastre sinucigaşe, în raport cu natura.
Nimic nu întreţine mai bine haosul
dinăuntrul sentimentelor omeneşti ca
negarea permanentă. A cunoaşterii,
înainte de orice altceva, care
desfiinţează implicit realitatea, valorile
re-creative, mijloacele de realizare a
acestei re-creări. Şi culmea, toate
acestea, în numele credinţei artistice!
Pe orice traiectorie pământească, teama
de lumină face loc întunericului,
nemăsurabil. Realurile acestei
imprecise nesăbuinţe distilează răceala
dintre noi, oamenii, îndepărtarea. Nici

o combinaţie nu este decisivă
proporţiilor pentru a le echilibra.
Suntem în permanenţă depăşiţi de
propriile umbre, clocind înăuntru
aşteptarea-n tăcere. Între timp hazardul
îşi desfăşoară culoarele restului, care nu
putem fi, lumii slabe şi mărginite, în
inconsistenţa ei. Îndoiala circulă-n voie
între realităţi şi iluzii, o prindu-se,
câteodată, manifest în dreptul
minciunii. Fără pretenţii de leac, într-o
existenţă de mâna a doua. Totul este
părere până vezi că nu e nimic dincolo
de ea.
„Gândirea nu se mai tace în gură“, iaş răspunde lui Tristan Tzara,
parafrazându-l totodată. Îşi strigă
vehement superficialitatea, ca simplă
logică printre consecinţe. N-are prea
mult de-a face cu morala existenţială,
pentru că a trăi nu-i îndeajuns să nu
mori, ca stare. Ceea ce ne lipseşte,
căutând în afara spiritului, când se mai
poate întâmpla aşa ceva. Cine să
profereze, în virtutea unei inteligenţe
urbane, libertatea graiului, pentru
propaganda gloriei într-un înconjur al
sinelui!? Acesta n-ar mai suferi
transformări, n-ar păşi nicicând în
viitor, socotindu-se înmărmuritul
timpului, al sorţii. Descoperind ceea ce
rămâne sieşi, în prelungirea artei.
Consumată, într-un moment de maximă
rezonanţă, chiar înăuntrul ei, fără porţi
spre universalitate. Ce-ar mai ţâşni,
probabil, odată cu ea, nevoia de
împrăştiere a impurităţilor rezultate!
Trecutul a împiedicat mereu
revoluţia timpului, dezechilibrul chiar
al acestuia, fără şan se de regrupare
ulterioară. Cineva hotărăşte, în numele
cui oare?, trăirea dinapoia
necunoaşterii, uitarea mai degrabă,
dirijarea iluziei de moarte înspre
Dumnezeu, într-un ultim cadran cos
mic. În care liniştea descreşte tăcerii,
învingând rareori fierberea dinăuntrul
simţurilor, câtă mai rezistă întoarcerii.
Ori distrugerii prin arta care, fără a fi
scopul precis, reuşeşte minimiza rea
componentelor ei până la
nerecunoaştere. Iar lipsa de păsare a
celorlalţi va susţine acest de mers
pseudo-artistic prin devalorizare, într-

Scriitoarea română Alexandra Ares,
al cărei roman „My Life on Craigslist“,
finalist la USA Best Books 2011, a fost
tradusă în colecţia „Chic“ la Polirom, a
declarat într-un interviu acordat
MEDIAFAX că mediul editorial
românesc este deseori mai inteligent şi
mai deschis decât cel american.
Absolventă a Facultăţii de
Teatrologie din cadrul UNATC
Bucureşti, Alexandra Ares a lucrat ca
redactor şi realizator pentru Redacţia
Teatru din TVR (1992-1997), realizând
zeci de emisiuni „Gong“, „Scena“ şi
„Maeştrii Teatrului Românesc“, printre
care: „Profil Victor Rebengiuc la 60 de
ani“ (1993), „Avignon“ (1995),
„Amintiri din viitor“ (1997) şi
docudrama „Danaidele“, la New York,
cu George Ivaşcu (1997).
În 1998, ea a emigrat în Statele
Unite, la New York, şi a lucrat pentru
diverse televiziuni, case de producţie şi
sindicate de ştiri americane (19992005). În prezent, îşi împarte timpul
între Manhattan şi Bucureşti. În
România a mai publicat „Exilată în
trecut“, la Editura Cartea Românească,
„Sam Shepard, un rebel al rigorii
mortale“, la Editura Aldine, şi piesa
bilingvă „Waking Beauty - Frumoasa
adormită şi trezită“, care s-a jucat întrun spectacol-lectură Off-Broadway şi a
fost distribuită în Drama Bookstore din
N e w Yo r k . „ D r e a m J u n k i e s “
(„Visătoarele“; Polirom, 2008) este
primul ei roman. Deşi este membră a
Uniunii Scriitorilor din România,
Alexandra Ares scrie, în prezent, doar
în limba engleză.

Continuare în pag. 4

Prezentăm integral interviul acordat

MEDIAFAX de
Alexandra Ares:
Reporter:
Titlul celei mai noi
cărţi semnate de
dumneavoastră, în
limba engleză, este
„My Life on
Craigslist“. Cum
aţi descoperit
Craigslist şi ce
anunţ postat acolo
vă amintiţi?
Alexandra
Ares: Sinceră să
fiu, nu îmi
amintesc când am
descoperit
Craigslist-ul, pur şi simplu face parte
din peisaj aici, parcă îl ştiu şi îl folosesc
de când e lumea. Când am scris
romanul, am postat multe anunţuri
false, ca din partea personajului Emily,
şi am primit răspunsuri extraordinar de
interesante şi de amuzante, pe care leam selectat în carte cu mici adaptări.
Practic, am creat acest personaj Emily,
aşa cum un actor studiază şi creează un
rol de compoziţie. Am fost în East
Village şi am studiat cum arată, cum
vorbesc, cum trăiesc şi cum se îmbracă
fetele de 25 de ani din boema de acolo.
Reporter: Sunteţi absolventă de
teatrologie, aveţi un volum scris despre
Sam Shepard şi lucraţi la o lucrare de
doctorat despre teatrul american
contemporan. Oarecum, literatura
„chic“ este privită de sus în mediile
intelectuale. Ce aţi spune în apărarea
acestui tip de literatură?
Alexandra Ares: Cărţile din
colecţia „Chic“ a Polirom-ului sunt, în
general, fie bestsellers, fie cărţi foarte
populare, sunt foarte diferite din punct
de vedere literar, de la Sophie Kinsella,
care are cărţi amuzante, care sunt doar
despre poveste şi poante, la „Sex and
the City“ de Candance Bushnell, o carte
care spune enorm despre New York - şi
doar cei care trăiesc în Manhattan
înţeleg complet acest lucru - şi care are
puţină legătură cu serialul - serialul este
o dezvoltare foarte liberă şi comercială.
Cartea „Sex and the City“ (în original)
reprezintă o colecţie de vignette şi
observaţii geniale despre viaţa
amoroasă şi socială a New Yorkului, de
cea mai înaltă calitate stilistică şi
literară pe acest gen. Literatura trece
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printr-o mare transformare şi, de obicei,
criticii şi mediile intelectuale sunt
ultimele care observă acest lucru.
Gustul s-a schimbat şi este în perpetuă
schimbare, attention span-ul (lungimea
atenţiei) s-a scurtat, cultura populară sa schimbat şi literatura modernă trebuie
să reflecte acest lucru şi trebuie să se
adreseze unei plaje cât mai largi de
oameni, nu doar elitei. În plus, cărţile
din colecţia „Chic“ sunt în esenţă
comedii, şi nu cred că comedia este sub
nici o formă inferioară dramei, este pur
şi simplu altceva şi, din punct de vedere
tehnic, este deseori mai complicat de
realizat, deşi pare un gen uşor - depinde
de gustul fiecăruia. În plus, în Statele
Unite ale Americii, este considerat de
bun gust să vorbeşti despre lucruri
serioase „in a light hearted way“,
preţiozitatea plictiseşte, pur şi simplu
nu face parte din această cultură simplă,
dinamică şi atât de vitală. În fine,
ficţiunea mi se pare că presupune un
exerciţiu intelectual şi creator mult mai
rewarding decât critica literară. Am
momente când scriu când mă simt ca în
filmul „Inception“, creez lumi, oameni
şi detalii - este un sentiment
extraordinar.
Reporter: Aţi spus că în Statele
Unite ale Americii talentul literar a
migrat către film. Credeţi că în
România talentul literar a rămas încă
în literatură?
Alexandra Ares: Cred că da,
pentru că România nu are o industrie a
filmului atât de masivă ca cea din SUA.
Reporter: Cum v-a influenţat
experienţa de jurnalist cariera de
scriitoare?
Alexandra Ares: Jurnalistul
consemnează şi comentează ce fac alţii
şi are avantajul că te pune în contact cu
multe evenimente... ceea ce creează, în
timp, o anumită uzură. A venit un
moment în viaţa mea, prin 2005, când
am părăsit CBS-ul şi am dorit să trec,
cel puţin temporar, de partea cealaltă.
Dar experienţa de jurnalist m-a ajutat să
mă uit cu multă atenţie la oameni şi la
diverse fenomene sociale.
Reporter: Există subiecţi ai
dumneavoastră, ca jurnalist, care au
fost model pentru personajele cărţilor
dumneavoastră?
Alexandra Ares: Nu.
Reporter: Sunteţi apropiată de
teatru şi film. Dacă ar fi ca una dintre
cărţile dumneavoastră să fie
ecranizată/ pusă în scenă de un regizor,
român sau străin, cine ar fi acesta?
Alexandra Ares: Eu însămi.
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COMEDIE LA SCARĂ
Urmare din pag. 5

princeps a textului montat strălucit de cel care a fost
neuitatul regizor Mircea Dicu (în memoria lui a fost
prezentat și spectacolul Dianei).
Regizoarea iscusită impune o altă viziune personajului,
exact pe dos, un nenăscut care gângurește, țipă, dă din
picioare, gesticulează, se hrănește din primele informații, se
rostogolește, crește, se maturizează, și este cu totul altfel
decât i se cere de către Noua conducere dictatorialdemocratică! Aici e marea miză a piesei: ciclicitatea iluziei
că viitorul (poetic) ar fi mai bun decât trecutul (simetric).
Descoperit şi propulsat de Horia Lovinescu
comediograful Mihai Ispirescu premiat și acceptat de
Academie a fost, este și va rămâne toată viața lui un mare
boem. Însăși locuința lui arată rafinat, - totul exprimă omul.
E un autor rasat. Sfârtecă iluziile optimiștilor. Problemele de
serviciu pe care le abordează şi dezbat abracadabrant șeful și
subalternul (alt binom al eternității) sunt statisticile
mincinoase care falsifică mereu datele realului. Cifre,
procente, judecăți halucinante – valabile și în trecut și în
prezent și sigur la fel va fi și în anii următori. A-l asemăna pe
Ispirescu cu Teodor Mazilu, este o exagerare. Nu afirmăm,
demonstrăm. Și la Mazilu povestea e lineară, banală, dar
replica, monologurile maziliene, oferă publicului mari
spectacole comice terifiante, unice, de neimitat; femeile
sunt spectaculoase, miraculoase, ori Ispirescu scormonește
în metafizicul comic, eviscerează personajele cu alt bisturiu,
scoate putregaiul moral, prin supralicitarea continuă a
paradoxului. Nu există în scriitura lui nici legături de vagon
cu acceleratul lui Ion Băieșu, ori protipendada a lui Tudor
Popescu, autori de story, șugubeți, prolifici. Stilul
ispirescian, ca sa mă exprim așa, naște altfel de monștri cum
s-a auzit și în piesa Cool, inventiva premieră recentă a
Teatrului Național Radiofonic (redactor Domnica Ţundrea,
regia Vasile Manta) unde stilul autorului este la categoric
strict personalizat. Fantomizarea omului prins în cleşte:
mizeria prezentului continuu și iluzia viitorului feeric este
marea găselniță, ce ține de fond și nu de formă. Dansul
fantoșelor, nu cel al replicilor vesele.
Câte bordeie, atâtea obiceie, am putea zice, și chiar este
de mirare cum sub dictatură, au putut să se nască și să fie
puse în valoare, de activiști obtuzi (sau prefăcuți, complici?)
dramaturgi satirici de anvergură. Nu doar birocrația care este
etern planetară, (birotica se schimbă, nu şi birocratul), este
marea țintă! Cu „Trăsură la scară“, piesa de debut, strălucită,
Ispirescu - plimbă și rotește șefi, îi face subalterni și invers,
eșalonul 2 devine prima garnitură, intuiție colosală.
Hazul exultă și în Decameronul lui Mihai (romanul
„Coastă a lui Adam“), unde sunt analizate scrupulos 12
iubiri emblematice, succesive, câte una pentru fiecare lună a
calendarului.
Fără regizori buni ce s-ar face dramaturgii? Spectacolul
Dianei Lupescu este complex, compact, divers, uneori
divertis (dansurile), interactiv, modern, place și face
dramaturgiei autohtone un serviciu mult mai mare decât își
închipuie, validând după 25 de ani, atât textul literar al unui
autor deloc răsfățat de teatrele patriei dar și valoarea
unicității și teatralității unui noul de stil de a scrie comedie
satirică. Diana Lupescu conduce actorii cu precizie, într-o
scenografie exclusivistă (Victor Diaconu și Cătălin Manea):

cabinetul demnitarului - un cavou al statisticilor cu o singură
fereastră spre viitor, - geam opac - ușa prin care intră și ies
indivizii. Spațiile exterioare sunt incorporate economic
interiorului tehnocratic; plaja de la Vama Veche (noua
viziune) cu pelerine, aburi și atmosferă marină, cer populat
de stele, care sparg pereții cenușii; vegetația șerpuitoare,
invadatoare în locul sterp al Naturii Umane, contribuie
substanțial la crearea unui tablou în spiritul alegoriei.
Costumele servesc individualizările (fusta cu fermoar,
ținutele de serviciu și de vacanță). Muzica, bine aleasă de
regizoare, sincopat și polemic - romantică, iradiază, susține
acțiunea pe parcurs și la finalul baroc imprimă o atmosferă
de alegorie participativă cu publicul.
Actorii - suprasolicitați de povara cuvintelor. Ei trebuie
să facă – și fac față limbajului dual, special prin mulțimile
sensurilor (nonsensurilor) exprimate în cadrul unei povești
bizare. În Berzea, șeful babiloniei, Mihai Marinescu, actor
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LA CENTENARUL LUI DADA
.

Mon pere
Je suis fiere
Lângă Moliere
La cabaretul lui Voltaire
Ideea lui Tzara
Aniversat la Sinaia
Inițiativa Câmpina
.

Palatul lui Știrbei
Sanctuar de zei
Și din orașul lui Cebei
Poeți și prozatori
Și profesori
Și jurnaliști
Mulți sufletiști
Urmașii lui Andre Breton
ȘI Aragon
Urmașii lui Urmuz
În troleibuz
.

M-așez în word
În Place Concorde
La Obelisc
E faraonul de la fisc
E ora ics fix.
.

dotat cu multe calități, exprimă bine personajul dar mai are
de cizelat odioasa lui înfățișare morală, execrabilul
inconfundabil. În subalternul, viermuitor și dansator, Lucian
Ghimişi este cameleonic convingător, face bine un rol de
maraton actoricesc, izbutind să combine plauzibil,
slugărnicia cu comedia și cu tragedia. Tandemul lor
funcționează, el e la baza întregului mecanism. Ada Navrot e
favorita spectatorilor adulți și când apare ea în scenă, zboară
praful din dosare, din suflete. Foarte contemporană, mobilă,
expresivă, explozivă. În rolul Cristinei, Raluca Tiță, face o
secretară puțin agabaritică, frumoasă, originală, sugerând o
posibilă altă condiție morală, în universul concentraționar al
mizeriei și al osificării persoanelor. Nenăscutul, entitate
burlescă, contrapunctică, se naște bine moșit de dl. Dan
Clucinschi, actorul rezolvând stupoarea între credibilitate și
fantezie, între realism și straniu, cu unele exagerări, tumbe,
care-i divulgă însă calitățile de Hopa Mitică. Cu el
regizoarea inovează viziunea scenică asupra rolului acestui
personaj unicat. Programul de sală e frumos şi luxos.
Foști colegi la Teatrologie, după 1990, (promoţia
Ludmilei Patlanjoglu) actualul tandem directorial,
nenăscuți artistic la data scrierii piesei, actualii directori:
doamna Marinela Ţepuş și dl Dan-Marius Zarafescu,
asigură teatrului „Nottara“, un repertoriu apetisant multiplu,
promovează cu seriozitate dramaturgia românească (Horia
Gârbea, Lia Bugnar, generaţii diferite), organizează
festivaluri de top, lecturi incitante cu texte noi din
dramaturgia naţională şi internaţională, fabrică evenimente,
atrag publicul în valuri, şi duc spre viitor o tradiție culturală
de bun gust și prim rang.
.

Dinu Grigorescu
10 oct. 2015

La Ritz Hotel
E madmoazel
De la bordel
La Moulin Rouge
Cumpăr un ruj
Și la Tati
Iau un taxi
Economii.
.

Către Malraux
Cu un metro

la Notre Dame
perdu la femme
Hoinari
La anticari
Tombeaux de Napoleon
Danton
Lous Quatorze
Le Roi Soleil
Picturi cu roz
Pe jos polei

.

Adidași, un rucsac
Ducesa de Beaque
.

Frumoasa din pădure ia mită
Florica Ben Florica, nevasta
generalului Manole Ben Manole, cel
care apără Constituția României pe râul
Neajlov, citea Frumoasa din pădure ia
mită. Era o parabolă sau o tarabulă sau
cam așa ceva după celebra Frumoasa
din Pădurea Adormită a fraților Grimm.
Varianta românească te învăța cum să
iei mită în pădure, ori pe malul
Neajlovului erau nenumărate păduri.
Era la pagina la care te învăța în care
parte să te uiți când iei banii, ce culoare
să aibă valiza în care-i iei și așa mai
departe.
Era o dimineață așa și așa acum când
se întâmplă povestea noastră. Un geam
era însorit, semn că venea dimineața,
altul era negru, semn că noaptea nu
plecase de tot. Chiar acum, în acest
moment sublim de cultură îngemănată
cu natură în cameră intră un fluture alb.
Alb, alb. Destul de mare și de drăguț,
care se așeză pe oala cu sarmale. Mă
rog, pe capacul ei. Stătu ce stătu și de
acolo zbură până pe galeria perdelei și

Doi pe un
balansoar
dada-ist,
într-o vară
din secolul 20

.

Un Richelieu
În banlieu
Trei muschetari
Și doi tătari
Puhoi de japonezi
Englezi
Pe asfalt
E Mc Donald
Un câine doarme dus
Lângă un rus
Întind la mâini
Mulți cerșetori străini
La Panteon
Un acordeon
Alain Delon
Un fonf
Sub Arcul de Triomphe
La Seine
Lili Marlene
Un vip din Huși
În bateau mouche
Și la „Balzac“
E interzis tabac
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...Ole, ole!
Quatorze juillet!
Frumos mai e
Prefectul de la Fez
Louis Funez
La Comédie Française
.

Eroii, ciuruiți
De doi tâmpiți
Și nesimțiți
Acum ce trist e...
Pe Elysées
.

Ole Jardin des Tuilleries
Alt punct pe i
Mais, nous sommes ici
La Saday
În Sinaia
Tristan Tzara
Un Pinot gri
Vive Roumanie! Francofonii!
D.G. (6 febr. 2016)
mov a celor de la ANRP și ce, vrei să ne
trezim că ne iau banii alții?
Fluturele se mai învârti vreo jumate
de oră prin încăperea soților Manole.
Mirosea a ceva urât. A ceva urât pe carel întâlnise în toate camerele în care
intrase din întâmplare, fie ele de
politicieni, fie de fotbaliști, fie de vedetă
TV. Amândouă geamurile se albiseră,
semn că deja era ziua-n amiaza mare.
Fluturele făcu un semn de la revedere
soților și dispăru printr-o crăpătură din
ușă. Adică pe unde a venit. La fel de alb
și la fel de frumos.
Soții Manole abia așteptau să iasă
fluturele. Își luară geanta roșie și fugiră
în pădure. Aici era zarvă mare. Cu genți
de piele de toate culorile, contabilii,
polițiștii, primarii, consilierii, paznicii
de pod, de cale ferată, ciobanii,
senatorii, înnotătorii și tractoriștii
cântau un cântec de izbândă, cântec
permis de Constituție. Că altfel nu
mergea fiind Manole Ben Manole
acolo.
Denis DINULESCU, fost tartor șef la

rămase nemișcat. Apoi pe lustră.
Învârtindu-și aripile în zbor, fluturele
desena prin cameră o hartă neștiută,
misterioasă. Parcă desenul imaginat de
frumosul fluture era o literă. Poate mai
multe. Dar poate arătau o direcție. Un
drum de urmat. O poveste frumoasă de
dragoste. Florica își zise: Ăsta e semn.
Și-l sculă pe general.
Generalul privi ce privi traiectoria
elegantă a fluturelui și zise: Da, e semn.
Fluturii nu-nseamnă decât semne, așa
scrie în Constituția României. Dar care
să fie ăla? Ghiciră în cafea. Aveau de
luat, înseamnă, banii de la tipul care tăia
pădurea ilegal conform Constituției. Și
erau bani mulți. Ce scrie acolo în cartea
ta? Florica deschise la pagina 12, unde
scria cum se iau banii de la cei care taie
ilegal conform Constituției. Zice așa:
Lași o geantă roșie de piele.... De ce de
piele și de ce roșie, întrebă răgușit
Manole. Nu-nțeleg. Păi, ca să se știe că e
a noastră, pentru că pădurea e plină de
genți. Aia galbenă e a polițistului, aia „Cațavencu“, din haita lui Caragiale-Urmuz
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Mai nou manifest
DADA

AFURISISME
Cea mai grea meserie din România este să fii dramaturg jucat, iar cea mai ușoară e
să fii politician.
.

Nu-și vede lungul minții și nici scurtul vocației.

un sistem de coordonate deja
impersonale. Început prin
dezarmonizare a realităţii, dar nicicând
terminat, pentru că ei, restul, fac
jocurile.
Adăpostiţi-vă, cei aleşi să fiţi
singuri, în propriile voastre tenebre, nu
printre motivaţiile excluderii
sentimentelor. Gândurile otrăvesc
durerea pentru că nu se pot combina
decât în ace laşi înăuntru. Limbajul
rămâne insuficient ca să exprime
interstiţiile existenţiale astfel
dominante. Cuvintele nu ţin pasul
nevoilor artistice, nici de creaţie, nici de
împărtăşire a artei. Singurul care pierde
este omul. Pentru că suferinţa continuă,
printre incertitudini şi regrete, croinduşi noi răni, inventând duşmani
iremediabili, precum natura, cea
moartă sistematic, printr-un anume fel
de-a fi, mai puţin artistic. Eliberarea de
emoţii nepolarizate încă, printr-una din
mişcările neinspirate în raport cu lumea
aceasta. Pedeapsa vine de la cei care nu
iartă. Îmbrăcând în nesfârşite chipuri
acelaşi eu, indiferent la nuanţe.
Pretutindeni fiind, poate nu suntem noi.

.

Codruţ RADI
(prelegere la Centenarul DADA
de la Sinaia)

.

c*d

Toți primarii Bucureștiului vor să vindece orașul de bolile lui incurabile și se
îmbolnăvesc subit de altruism.
.

Spune-mi între 4 ochi cum furi ca să te copiez.
.

Interesul poartă dresul
Interesul se îmbracă în cel patriotic
Cu Nuți-n jacuzzi
La bar cu girofar.
.

Dirigintele clasei politice de la noi este Ambasadorul Statului Liliputsteien
Corigentul clasei, e premiantul noii rase.
.

TVA scade, DNA crește.
.

Și se jură că nu fură și l-au prins cu România-n gură.
.

Mai bine niciodată decât mai târziu.
.

Și beciul așa zis domnesc are un colțișor regesc.
.

Culmea erotismului: să faci sex la zdup.
.

Culmea diletantismului: să dai lecții.
.

Culmea deghizării: să pui mască și la mască.
.

Precizarea precizărilor: suspendarea nu este a pedepsei ci a executării în detenție.
.

În CSM nu trebuie să intre ETC.
Face Hei rup după ce era mort la zdup.
.

Discovery: Mai ușor descoperi particula lui Dumnezeu decât unde s-a pierdut
contractul cu Bechtel.
.

Mitele și nu termitele fac studiile de fezabilitate.
.

Are un IQ 145 și e condus de un IQ de 90.
.

Molidul a intrat în bolid și nu invers.
.

Binomuri: birocrat – tehnocrat; Pib și Bip.
.

Prietenii durabile: paznic-braconier (fură lemne – ține de șase); mituit-mituitor (e
dat Dracului și Doamne ajută!)
.

Și carcaterele duc lipsă de caracter.
.

Expresii divine: sustenabilitate, transparență, rectificare, globalizare,
eficientizare.
.

Rimează: harașo cu mișto, scurtul cu scutul.
Salutăm, în premieră, un
spectacol de teatru radiofonic superb
DADA CABARET, marca Mihai
Lungeanu, regia muzicală Stelică
Muscalu, redactor Irina Soare, pe un
text dramatic fabulos CABARETUL
DADA al lui Matei Vișniec.

.

Contraindicații ireconciliabile: greii din fotbal și greii din literatură.
.

Vis absurd: să câștigi Eurovisionul și Cupa Mondială.
.

Mediatizare maximă: Alep și Halep.
.

Antonime: cântecul Carpaților / ciripit de păsărele.
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Tăcerea președintelui Iohannis
Se aude mai bine decât o cavalcadă de cuvinte
meșteșugite, învârtite, sonorizate, difuzate,
nemanierate, spurcate, comentate și răscomentate de
ciripitorii noștri de profesie, rățoi, curcani, fazani ai
politicii, mierle, bufnițe și cucuvele. E tăcerea
filosofului, tăcerea fizicianului, e formula lui de
exprimare neexperimentată în coliviile dâmbovițene,
în corul broaștelor aristofanice de la noi, în
cotcodăcitul moderatoarelor care nu se uită în oglindă
dar oglindesc… irealitatea românească. E și stângăcia
neamțului în limba română, a provincialului
neobișnuit cu hărmălaia paroxistică a capitalei
scandalului, e și tăcerea superiorității, a păstrătorului

de secrete care trebuie păstrate și nu divulgate. E în
această tăcere și o durere, este o pondere, dar și o
exagerare. Niciodată poporul român nu a fost felicitat
de pe blog la răscrucea anilor lui dificili întotdeauna.
Frica de guițat, frica de exprimat, frica de repetat
ascund și curajul de a nu fi un duplicat. Tăcerile induc
stări de liniște în rândul neliniștiților. Dar mai vorbește
și corpul, nu doar gura. Gesturile nu doar vorbele.
Paltonul aruncat pe mașină a fost o palmă pe obrazul
hienelor - eternul cârd de însoțitori ai învingătorilor,
ne-a vorbit mai mult decât un discurs.
D.G.

COMEDIE LA SCARĂ
Dramaturgul Mihai Ispirescu revine la Nottara: „Aprilie, dimineața“, regia Diana Lupescu
Pentru a vedea în octombrie APRILIE DIMINEAȚA am
fost nevoit să circul o dată cu metroul și de două ori cu trenul,
lovindu-mă de... Caragiale, autor cu care Ispirescu are
comun nu doar pedigriul și colții văzului satiric, simțului
enorm, tragicomic, al ilustrului nostru înaintaș. Bref,
coborând în Gara de Nord, (tren de vacanță - serviciu cu care
circula des și Nenea Iancu) a trebuit să fac un salt ca să pot
atinge peronul, iar la întoarcere, a fost viceversa: în
adâncime, ca să pot atinge scara vagonului. Într-un secol
onor Căile ferate române nu au reușit să alinieze peroanele
cu orizontala vagoanelor, model occidental, obligând
pasagerii să facă mici acrobații. Dar culmea caragialismului
a fost la metrou! În toate țările lumii civilizate, puse bine pe
șine, destinaţia Gară este vizibil inscripționată pe toate
mijlocelele de transport, dar la noi drumurile subterane duc
spre stația... Preciziei! Soră cu Sapienței, Clemenței,
Vigilenței, Virtuții. E un vid de informare. Din Preciziei, ori
ajungi în Militari, ori spre Gară dacă te orientezi după
inscripția Dristor 2!!! Cuvinte bine încrucișate de
nomenclaturiștii stradali ai Bucureștiului, de scribii
subteranului. Absurdul e făcut să ne încurce. Expresia un
tembelism continuu - labirintul caragialismului total.
Spectacolul de la Nottara al regizoarei Diana Lupescu
are meritul incontestabil de a duce piesa lui Ispirescu, fericit,
la destinație, în gara Succesului. Și nu e deloc ușor, piesa nu
e una facilă. Dimpotrivă! E un text încărcat de grotesc, în
care se înfruntă „maidanezii“ prezentului cu viitorul
(ipotetic mai bun) încă nenăscut, care ne tatonează
suprarealist şi pe facebook. Jucată, tot la Nottara, la finele
anilor 80 ai comunismului (ceaușismului) agonic, dar încă
opresiv cultural, piesa a speriat cenzura, aprilie fiind luna
faimoaselor teze ale Involuției Culturale - subiect tabu,
sacru. Nu s-a cerut mutarea acțiunii din aprilie la 1 mai, Ziua
Muncii sau la 23 august, ci „Într-o dimineață“. Distribuția
extraordinară: în rolul bossului comunist cu figură de animal
partinic, a făcut o mare creație dl. Viorel Comănici,
posesorul unei expresii inconfundabile a imbecilităţii care
nu se va uita niciodată, fiind acest spectacol revoluționar
filmat de TVR. Amanta eternă a șefilor, numită Aspazia,
întruchipată atunci admirabil de doamna Camelia Zorlescu
(prezentă în sală la noua premieră), căpăta sarcina să se culce

cu Viitorul. Schimb de generații, noua Aspazie prin jocul
doamnei Ada Navrot electrizează, fascinează, mai ales în
scenele de dans nevrotic, care exprimă fără vulgaritate,
vulgaritatea însăși a femeii gata să facă orice, cu oricine,
precursoarea consilierelor intime ale demnitarilor din zilele
noastre. Joacă agresiv, posesiv, colorat, extrem de sigură pe
sine. Actrița are imense posibilități de exprimare.
Nenăscutul, personaj abstract, reîncarnat de autor, a fost
văzut, de fosta frică teatrală drept un simbol al Revoltei, iar
de cenzură, expresia Eroului Pozitiv, și marele Mircea
Diaconu l-a interpretat pe nenăscut cu viclenie, apelând la o
falsă sobrietate, nevinovăție, autoironie în versiunea
Continuare în pag. 6

