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Bugetul Uniunii [i-a 
exercitat dreptul de veto 
� despre Summitul de la Bru xe -

lles au comentat jurnali[tii 

Rodica Culcer, Mircea Marian
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Un Jubileu al Maiei 
Morgenstern, la Ia[i 
� actri]a a fost gata s\-[i rup\

un picior de dragul intepret\rii

personajului Amelie de Guerand

� a avut momente `n care a fost

un zeu pe scen\ pagina 12

Evaluarea interna]ional\
nu schimb\ fa]a 
universit\]ilor ie[ene
� vizitele de evaluare ale A so-

 cia ]iei Universit\]ilor Europene

s-au `ncheiat la trei dintre ins ti -

tu ]iile de `nv\]\m`nt superior

� organiza]ia nu este abilitat\

s\ realizeze o ierarhizare
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Am ie[it prost [i din ultima negociere la
Bru  xelles. Nu ne-am exercitat dreptul de ve -
to la Summit, [i nici nu ne-am luat ̀ n piept cu
Uniunea European\ pentru a ne urm\ri in te -
resele `n ceea ce prive[te politicile pentru co e -
zi une [i sub ven]iile pentru agricultur\. Re-
pre zenta]i fi ind de Traian B\sescu, am fost
moi ca ni[te sclavi b\tu]i de soart\, sus]ine Vic-
 tor Ponta. Nu ne-am afirmat ca `n reclamele
de la TV `n tre b`nd retoric „[ti]i cine s`ntem
noi? S`ntem ce t\ ]eni europeni [i avem drep-
turi”. Fiindc\ ne-am cam b\tut joc de drepturi.
Rata de absorb]ie pen tru fondurile eu ro pe ne a
fost `n ]ara noastr\, `n intervalul 2007–2013
sub 10%. Am strigat cinci ani c\ nu [tim ce s\
facem cu banii pe care i-am vrut [i i-am fi putut
avea [i c\ nu ne vrem sur ghiu ni]i de ri gi ditatea
normelor UE, iar acum ne cu prin de panica fi-
indc\ ace[ti bani vor dis p\ rea din ori zon tul
posibilit\]ilor.  

Evident, este ridicol s\ ne ̀ nchipuim c\ am
fi putut s\ ne lu\m `n coarne cu „prietenii po -
li ticii de optimizare”, Germania [i Fran ]a,
sau cu Marea Britanie care ar fi t\iat ̀ n carne
vie cu 200 de miliarde de euro bugetul, f\r\ s\-i
pese de ce-ar fi presupus consumarea drep tului
de veto. Am avut de ales `ntre rolul studentu-
lui cu minte, care tace `n banc\, asum`ndu-[i
im pos tura de-a fi `ntr-un am fi tea tru de in-
stitu]ie de prestigiu, ̀ n detrimentul o br\zniciei
de-a crede c\ Bucure[tiul mai e `nc\ vreun
mic Pa ris insuficient valorificat. Cu toate
acestea, po li tica euro-scepticismului, cultivat\
de re pre zen tan]ii USL are [anse s\-[i creasc\
umbra ̀ n con[ tiin]a electoratului. Din „gr`narul
Eu ro pei”, invocat ca un mit desuet, am ajuns
postelnicul acesteia. De[i to]i banii din ultima
vreme ce s-au mai scurs prin struc tu  rile uni-
versitare, so ci a le, culturale [i po li tice au pro-
venit de la UE, nou\ ne este sc`rb\ [i lehamite
s\ fim asemenea lacheilor care ac cep t\ orice
jug [i umilin]\ pentru a le primi. To tu[i  ne
lipse[te ceea ce nu a fost niciodat\ al nostru,
`ns\ am ajuns s\ credem c\ e de  la si ne putere
[i printr-o determinare organic\ c\ ar trebui s\
fie acolo. Ne sim ]im responsabili s\ de]inem o
felie din bugetul Europei, a[a cum ne-am sim]i
`n s\r ci na]i de Black Friday s\ ne cheltuim re -
sur sele pe obiecte inutile care au produs v`n -
z\ri de peste 12 milioane de euro la  magazinul
online eMAG. 

Cu toate acestea, s`ntem `n pragul zilei
na]ionale [i gata s\ ne a[ez\m m`na pe inim\.
De [i ne d\m seama c\ patriotismul \sta str`mb
nu va reglemnta raporturile noastre nici cu is-
 to ria, nici cu lumea. Fiindc\ s`ntem sceptici [i
`n privin]a trecutului, dar [i a prezentului [i vi-
 i torului – nu credem `n nici o forma]iune, na -
]io nal\ sau european\, dispre]uim deopotriv\
Europa [i Rusia, iar pe 1 Decembrie, pu]ini
din tre noi [tiu ce s-a `nt`mplat sau ce a `nsem-
nat Unirea. Acum sim]im doar c\ lucrurile nu
merg bine [i c\ ne a[teapt\ o ie[ire din Eu ro pa
u[a din dos dac\ nu vom face ceva s\ m\ ce  l\ -
rim impostura [i corup]ia. Campaniile e lec to -
ra le „o ARD” `n pliante, iar pizza USL se
dis tribuie „cu de toate”. ~n acest context, ̀ n Al -
ba Iulia nu putem intra dec`t cu capul plecat ̀ n
fa ]a propriei istorii [i-a conduc\torilor care [i-au
asumat riscuri `n]elepte. Fiindc\ spi ritul na ]io -
nal [i-a pierdut vigoarea pe 23 august 1944. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Cultural

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de 
Jurnalism [i {tiin]e ale 
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Universitatea de Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”
(UMF) din Ia[i a organizat, `n perioada 21 – 23 noiembrie,
Zilele UMF. Cu acest prilej au avut loc mai multe manifest\ri
`n trei zile, prima dedicat\ prezent\rii strategiei in sti tu ]io -
na le, cea de-a doua pentru activit\]i din sfera cercet\rii [ti -
in]ifice [i ultima pentru evenimente studen]e[ti.

Astfel, miercuri, pe 21 noiembrie, `ncep`nd cu ora 10.00,
la Institutul de Anatomie „Ion Iancu” s-au inaugurat Muzeul
„Cartea medical\ de patrimoniu” [i Muzeul de Anatomie
„Gr. T. Popa”, unde este expus [i Ecor[eul lui Br=ncu[i [i
Gerota, restaurat anul acesta. ~n continuare, conf. univ. dr.
Dumitru P\duraru a realizat o prezentare a `nc\perilor,
men]ion`nd importan]a `nfiin]\rii unor astfel de institu]ii.
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ACTUALITATE Pia]a Na]iunii, `n s\rb\toare

Pe scen\, copilele doamnei Lucia Negar\ z`mbesc `ntruna

� niciodat\ nu mi-am pus
problema c\ s`nt uitat\

paginile 8 — 9

~mi pare bine dac\ unii dintre angaja]i
resimt c\ aici e o m`n\ de fier

Patriotism 
de sclav 

european

interviu cu Beatrice Rancea,
managerul Operei

Na]ionale Române din Ia[i

Cine caut\ un loc `n
turnul de control  
� una dintre cele mai `nver[unate

lupte pe care le duc oamenii `n

fiecare zi este m`ng`ierea orgoliului

cu putere pagina 6

La `mplinirea a 133 de ani, 
Medicina s-a proiectat `n viitor

Copiii care au 
ascuns p\pu[ile

dup\ clape [i desene
� prichindeii trimi[i s\ se dezvolte armonios la cursuri speciale s`nt at`t de
pasiona]i `nc`t vor s\ stea singuri `n s\li cu oglinzi c`te cinci ore zilnic 
� `nainte de a `nv\]a s\ scrie [i s\ citeac\, {tefan a memorat notele muzi-
cale `n dou\ game � doamna Sanchis credea c\ programul fetelor nu
cuprinde suficient sport

paginile 10 — 11



2 ACTUALITATE
Aniversare `n eprubet\
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~n coloan\,
adunarea

Liga Studen]ilor de la U ni -
versitatea de {tiin]e Agricole [i Me -
dicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad”(USAMV) din Ia[i, a -
l\ turi de Asocia]ia „Calea Vie]ii”, „Ti -
neri pentru b\tr`ni, b\tr`ni pentru ti -
neri” [i societatea DIDACT-EX -
PERT Ia[i organizeaz\ campania
umanitar\ „Pu]in pentru tine, mult
pentru al]ii”. Astfel, `n perioada 26-
29 noiembrie se va desf\[ura T`r gul
Handmade, cu obiecte origami, bro -
[e, clame [i bijuterii din past\ mo -
delatoare. „Banii c`[tiga]i vor fi do -
na]i celor dou\ cazuri umanitare, u -
nei colege postdoctorande [i unei stu -
dente `n anul trei”, a precizat Irina
Loredana Dumitru, coordonator
ge neral al proiectului umanitar. 

Campania urm\re[te s\ ajute 25
de copii din satului Crucea, comu-
na Lungani, jude]ul Ia[i, elevi din ci-
clului primar de `nv\]\m`nt. ~n pe -
ri oada 5 noiembrie – 6 decembrie se
colecteaz\ haine, c\r]i [i alimente
la centrul situat la demisolul c\ mi -
nului A2.  Pe data de 21 noiembrie,
`n Aula Magna „Haralamb Va si -
li u” a USAMV, `n cadrul unui con-
cert dat de Emeric Imre, specta-
torii au contribuit la colectarea ba -
ni lor pentru dona]ii. Pe 6 decem-
brie, urmeaz\ un alt concert cu in -
tra re liber\, care va avea loc la A te -
ne ul T\t\ra[i [i la care vor partici-
pa `n calitate de spectatori cei 25 de
copii.

Campania de caritate se afl\ la
cea de-a doua edi]ie, a `nceput pe 5
noiembrie [i va continua p`n\ pe 15
iunie 2013.

Daniela VORTOLOMEI

Facultatea de Inginerie Chimic\
[i Protec]ia Mediului (FICPM) a
Universit\]ii Tehnice „Gheorghe A -
sa chi” din Ia[i (TUIA{I) va celebra
`n perioada 28-30 noiembrie, 100 de ani
de la `nfiin]area acesteia. Cu prilejul a -
nivers\rii va avea loc o conferin]\ in ter -
na]ional\, intitulat\ „Centenary of  E -
du  cation in Chemical Engineering” (n.r.:
Centenarul Educa]iei `n Ingineri Chi -
mi c\), la care s`nt `nscrise peste 200
de lucr\ri din 14 ]\ri, printre care Ger -
ma nia, Danemarca, Austria, Fran -
]a, Italia, Ungaria [i Marea Bri ta -
nie. 

~n prima zi, miercuri, 28 noiembri e,
va avea loc festivitatea de deschidere
la care vor participa prof. univ. dr. ing.
Ion Giurma, rectorul TUIA{I, al\turi
de cei patru prorectori ai universit\]ii
[i decanii celor 11 facult\]i. Vor urma
dou\ conferin]e `n plen, care vor fi mo -
derate de profesori de la institu]ii de `n-
v\]\m`nt superior str\ine [i dou\ sta gii

de comunicare `n diferite domenii din
chimie.

Joi, pe 29 noiembrie, vor avea loc
trei conferin]e `n prezen]a invita]ilor
spe ciali din cele [apte ]\ri men]ionate.
~n ultima zi, manifest\rile se vor `n che -
ia cu o prelegere cu titlul „High School
Science Projects”. A ceasta „este o mo  -
dalitate prin care profesorii [i directo -
rii liceelor cu care am demarat un par -
te neriat vin s\-[i prezinte institu]iile, pre -
cum [i diferite lucr\ri [i direc]iile de
interes, evident pe partea chimic\”, a
declarat prof. univ.dr.ing. Dan Ca[ ca -
val, decan FICPM. 

~n v\ ]\ m`ntul chimic din Ia[i este
cel mai vechi de acest gen din Ro m= -
nia. FCIPM a fost `nfiin]at\ `n 1912
`n cadrul Facult\]ii de {tiin]e a uni-
versit\]ii prin apari]ia sec]iilor de chi -
mie in dus trial\, electrotehnic\ [i chi -
mie a gri col\.

Paul ANDRICI

� vor avea loc dou\ conferin]e `n plen, mo derate de
profesori de la institu]ii de `n v\]\m`nt superior str\ine

Un secol de inginerie chimic\

Laboratorul de sinteze neconven]ionale al Facult\]ii de Inginerie
Chimic\ [i Protec]ia Mediului

Cel de-al doilea volum al lu -
cr\rii „Istoria comunismului `n Ro -
m= nia. Documente Nicolae Ceau [es  -
cu (1965-1971)” a fost lansat mier-
curi, 21 noiembrie, ̀ n Corpul H al U -
niversit\]ii „Alexandru Ioan Cu -
za” (UAIC) din Ia[i. La manifes ta re
au participat doi dintre editorii c\r ]ii,
cer cet\tor principal gr. al III-lea, dr.
Dorin Dobrincu, respectiv conf. univ.
dr. Armand Go[u, al\turi de dr. C\ -
t\lin Boto[ineanu, reprezentant din
partea Serviciului Ju de ]ean Ia[i al
Arhivelor Na]ionale [i dr. An di Mi-
halache, membru al In sti tu tului de
Istorie „A. D. Xenopol” din Ia[i.

Lucrarea reprezint\ o colec]ie a a -
nexelor Raportului Final al Co mi -
si ei Preziden]iale pentru Analiza
Dic taturii Comuniste din Ro m= ni -
a, urm\rind probleme precum prelu -
area puterii de c\tre Nicolae Cea u [es -
cu [i delimitarea de imaginea lui
Gheor ghe-Gheorghiu Dej, cultul
per sonalit\]ii [i rela]iile cu U niu -
nea Sovietic\. 

Dintre cele 102 de documente,
„98 s`nt inedite. Am parcurs un nu -
m\r foarte mare de documente im por -
tante, `n special din fonduri care au
fost create `n v`rful puterii comuni[te
sau al aparatului de control represiv
din Rom=nia [i care au fost editate
du p\ norme istorice”, a men]ionat
cercet\tor dr. Dorin Dobrincu. Patru
dintre a nexe pro vin din fondul doc-
umentar al Cons i liului Na]ional pen -
tru Stu dierea Ar hivelor Securi t\ -
]ii, iar restul documentelor s`nt ex tra -
se din Arhivele Na]ionale ale Ro -
m= niei.

~n aceast\ serie s`nt `nscrise cinci
volume, primul fiind editat de c\tre
Mihnea Berindei, Dorin Do brin -
cu [i Armand Go[u `n 2009.

C\t\lina DOBROVICEANU

Daruri de Cr\ciun,
de la studen]i

Comunismul `n
dou\ p\r]i

Prof. univ. dr. Dennis Deletant
din Marea Britanie a sus]inut vi neri,
23 noiembrie, conferin]a „Te le vi ziu -
nea BBC [i Revolu]ia Rom=n\ din
1989”. Evenimentul a fost organizat
de Centrul de Studii asupra Co -
mu nismului [i Postcomunismului
`n parteneriat cu Institutul de In ves -
tigare a Crimelor Comunismului
[i Memoria Exilului Rom=nesc,
Fun da]ia Konrad Adenauer [i Fa -
cultatea de Istorie a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i.
„P`n\ la evenimentele din Timi[oara,
credeam c\ Ceau[escu va su pra vie ]ui
valului de schimbare din Europa Cen -
tral\. Dup\ apari]ia lui la televizor al\ -
turi de so]ia sa [i de membrii a proa pe
fosiliza]i din biroul politic m-am con -
vins c\ e `nceputul sf`r[itului. A tunci
i-am spus lui John Simpson, re dac -
torul general BBC, c\ \sta e sf`r [i tul
[i el a plecat ̀ n Bucure[ti”, a m\r turisit
profesorul despre plecarea primei e chi-
pe BBC la revolu]ia din Ro m= ni a. 

Dup\ executarea lui Ceau[escu,
Deletant a ajuns `n Bucure[ti cu cea
de-a doua echip\ BBC ca s\-i vin\ `n
ajutor redactorului. ~n Rom=nia „`n
toa te satele prin care am trecut, `n c\ -
l\toria noastr\ de 60 de km, lo cu i to rii,

b\rba]i, femei, copii ne-au aplaudat
ar\t`nd semnul «V», semnul victori -
ei”, a povestit britanicul. De aseme-
nea, profesorul Deletant a descris
detaliat atmosfera de groaz\ [i haos,
povestind `nt`mpl\rile prin care a
trecut, des pre activit\]ile generalului
Victor St\n   culescu din zilele rev-
olu]iei [i despre ultimele mo mente de
via]\ al cuplului Ceau[escu. 

Profesorul a mai men]ionat fap-
tul c\ generalul St\nculescu l-a ru gat
pe acesta s\ ia leg\tur\ cu Marea Bri -
tanie pentru a cere medicamente [i a -
limente, `ntruc`t ambasadorul englez
e ra deja retras `n capitala Bulgariei
du p\ atacul asupra [edin]ei sale din
Bucure[ti de c\tre luneti[ti. A urmat
apoi lecturarea unor fragmente din
interviul lui Virgil M\gureanu o fe -
rit pentru BBC, care nu a fost nicio-
dat\ pu bli cat `n ]ara noastr\. 

Dennis Deletant a studiat în Ro-
m=nia cu o burs\ postuniversitare
acordate de British Coun cil în 1969
[i a vizitat apoi frecvent ]ara p` n\ în
1988, c`nd a fost declarat persona non
grata de c\tre Nicolae Cea  u[escu
„pentru comentariile ostile f\cute `n
presa britanic\ la adresa re gi mului
din Rom=nia [i activit\]ile `mpotri-
va or`nduirii comuniste”, du p\ cum
a fost scris ̀ n dosarul de securitate des -
chis pe numele profesorului.

Daniela VORTOLOMEI

~n perioada 19 – 24 noiembrie, la
Cinema Republica s-a des f\ [u rat Fes -
tivalul de Film Do cu men tar DOC
EST, `n cadrul c\ruia au avut loc at`t
pro iec]ii ale unor produc]ii ro m= ne[ti,
c`t [i a altor pelicule europene, din ]\ri
precum Fran]a sau Germania din
2011 – 2012. Pe l`ng\ principalii or -
ganizatori ai evenimentului, Ins ti tu -
tul Francez (IF) [i Centrul Cul tu ral
German, manifestarea a fost organi-
zat\ [i `n parteneriat cu Festivalul de
film do cu mentar „One World Ro -
ma nia”, sprijinit de realizatorul de
film documen  tar Alexandru Solo mon.

„~n ca drul a ces tui parteneriat am avut
cinci filme documentare propuse de
ei, fil me cu angajament social”, a de -
cla rat Dan Daia, responsabil proiecte
culturale [i comunicare la IF.

De-a lungul celor [ase zile de pro -
iec]ii, au fost prezentate publicului ie -
[ean 19 produc]ii, printre care „Aripi
de foc”, `n regia lui Tedy Necula, „P\ -
c\toasa Teodora”, produs de Dan Bur -
lac, „Furia broa[tei ]estoase”, re gizat de
Pary El-Qalqili sau „Europa Kom plex”,
`n regia lui David Spaeth [i Lukas
Schmid, documentare care au prilejuit
discu]ii cu publicul dup\ ter minarea
pro iec]iei. „Filmul documentar este un
film introspectiv, proble ma tizant, un
film care supune mai apoi publicul la
dezbateri, de aceea am [i invitat pro-
duc\tori, realizatori, regizori, [apte la
num\r, pentru a discuta, a-i des coa -

se”, a declarat Dan Daia. Acesta a
mai ad\ugat c\ „av`nd `n ve dere fos-
tele edi]ii, ne a[teptam la un public ce -
va mai numeros, din c`te am observat
`n cadrul discu]iilor cu invita]ii no[tri
am avut parte de un public avizat, ca-
re a venit pentru documentar [i nu pen -
tru confortul canapelei dintr-un multi-
plex.” Discu]iile au fost ini]iate prin
`ntreb\ri a dre sa te invita ]i lor [i au f\cut
referire at`t la partea teh nic\ a docu-
men ta re lor, c`t [i la punctele de plecare
ale produc\torilor, leg\tura regizor-ac -
tor sau reac]ii de dup\ lan sa rea fil me -
lor din cadrul comuni t\ ]i lor `n care s-a
filmat. Subtitr\rile au fost `n limba
englez\, iar discu]iile la care au par-
ticipat invita]i str\ini au fost moderate
de un translator.  

Pentru edi]ia din 2013 se dore[te
asocierea organizatorilor cu un ONG
cultural ca re s\ preia pe viitor adminis -
trarea evenimentului, schim barea lu nii
de desf\[urare din cauza con di ]i i lor
me teorologice [i trecerea de la o sim pl\
selec]ie de filme lansate `n ultimul an
la creionarea unei identit\]i specifice
festivalului.

Iuliana LEONTI

S`mb\t\, pe 23 noiembrie, Gru -
pul pentru Dialog Social (GDS) din
Ia[i a organizat o dezbatere pe tema
`nv\]\m`ntului universitar local [i sta -
tutul acestuia de resurs\ principal\ pen -
tru dezvoltarea ora[ului. ~n t`l ni rea a
avut loc `n Sala „Ion Creang\” a
Complexului  Astoria-Traian, de la
ora 14.30.  La eveniment au participat
profesori din mediul academic ie [ean,
dar [i personalit\]i politice, printre ca -
re s-au num\rat diplomatul Teodor
Baconschi [i deputatul Marius Sp` nu. 

Discu]ia a fost ini]iat\ [i modera -
t\ de directorul publica]iei Ziarul de
Ia[i, Alexandru L\zescu, care a punc -
tat, pentru `nceput, importan]a l\ mu -
ri rii priorit\]ilor academice, la nivel lo -
cal, na]ional, dar [i `n interiorul uni-
versit\]ilor. ~n continuare, prof. univ.
dr. Gheorghe Popa, prorector pentru
strategie, dezvoltare institu]ional\ [i
managementul calit\]ii la U ni ver si ta -
tea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i, a pus problema ierarhiz\rii [i
„a concentr\rii resurselor institu]iilor
de `nv\]\m`nt superior pe anumite ni -
veluri de finan]are. A pune toate uni-

versit\]ile `n aceea[i categorie, f\r\ o
clasificare corect\ [i a le finan]a du p\
formula veche, pe student-echivalent
(n.r.: `n func]ie de num\rul de stu-
den]i ̀ nscri[i) s-ar putea s\ nu mai func -
]ioneze acum”. 

Teodor Baconschi a punctat fap -
tul c\ „saltul `nainte de care are ne -
vo ie Ia[ul [i institu]iile sale de `n v\ ]\ -
m`nt superior se poate face numai cu
sprijinul Uniunii Europene”, at`t la
nivel de fonduri c`t [i la nivelul cre \rii
unei rela]ii mai bune cu pia]a euro-
pean\ a locurilor de munc\, spre care
studen]ii ar trebui s\ aib\ o mai mare
deschidere. „Nevoia de for  ]\ de munc\
`nt`mpin\ pro bleme `n a g\si oameni
`ndeajuns de com peten]i la termi na -
rea studiilor”, a de cla rat Marian Ber -
dan, manager ge ne ral al companiei
ELECTRA.

GDS este o asocia]ie independent\,
non-guvernamental\ ai c\ror membri
editeaz\ Revista 22 [i organizeaz\
pe riodic astfel de manifest\ri so cia -
le, culturale, de studii [i de cercetare. 

Anca TOMA

BBC `n Revolu]ia
Rom=n\

� evenimentul a prilejuit
vizita istoricului Dennis
Deletant

Festivalul DOC EST a
ajuns la a [asea edi]ie

� spectatorii au partici-
pat la dezbateri pe baza
filmelor proiectate

Industria academic\, `n 
dezbatere la Ia[i

� participan]ii au discutat despre problema necesit\]ii
unei ierarhiz\ri

Au r\mas [i locuri libere



Cine are acas\ un drapel,
m`na sus. Cine nu s\-[i cumpere
sau s\ ias\ `n pia]\, pentru c\
„jurnali[tii” de la Antena 3 `m -
part c`te 1000 pe zi. Aproape de
1 Decembrie (unii c`rcota[i mai
adaug\ [i alegerile par lamentare
de pe 9 decembrie) g`n du rile u -
nor institu]ii de pres\ ro m= ne[ti
s-au unit [i au strigat `ntr-un glas
c\ vor numai binele Ro m= ni ei.
Ast fel, Adev\rul, Evenimentul
zilei, B1 TV [i Realitatea TV au
lansat `mpreun\ campania „Cine,
c`nd [i cum schimb\ Rom=nia?”,
iar G`ndul al\turi de ProSport,
Zia  rul Financiar [i Mediafax
au `n cropit cu o s\pt\m`n\ `nainte
de Zi ua Na]ional\, campania
„Ei merit\ Rom=nia!”, `n timp ce
televiziunea Antena 3 a n\scocit
[i ea un artificiu pe care l-a numit
„Pe tricolor e scris Unire”. Ast fel,
ai putea crede c\ [i mass-me dia
pot s\ formeze o singur\ voce [i,
pentru un scop no bil, s\ nu se
mai ia la tr`nt\ `ntre e le, sau s\ a -
nun ]e decese cu o zi mai de vre me
doar pentru a avea exclusivitate
(sic!). 

De cel mult dou\ luni, pe site-
u rile cotidienelor na]ionale, sec -
]iu nea reportaje este mai bogat\,
iar cea cu interviuri aduce `n prim
plan nume pe care publicul nu le-
a cu nos cut [i care fac imaginea
Ro m=niei mai pu]in gri. Tot de
at`ta timp mass-media promo -
veaz\ [i altceva dec`t [tiri [ocante
cu scopul de-a mai masca titula -
tura de ]ar\ de la periferia E u ro -
pei [i de-a scoate `n frunte vo cile
reprezentative ale societ\]ii. A de  -
v\rul, de exemplu, scoto ce[ te prin
laboratoare dup\ cer cet\tori care
au `ncununat [ti in ]e, sau prin c\ -
tu ne [i ora[e, unde se ascund oa -
meni simpli care au f\ cut perfor-
man]\ prin propriile for ]e, f\r\ s\
prejudicieze cumva ]a ra. G=ndul,
la r`ndu-i caut\ pov e[ti cu rom=ni
care nu s-au poticnit `n necazuri [i
care nu au spus „nu se mai poa -
te” la prima piedic\ `n t`l ni t\. 

De c`nd cu campania, parc\ [i
site-ul ziarului arat\ mai viu, iar
po ve[tile `mprosp\teaz\ fiecare
e di ]ie. {i nu numai. {i programul
TV monoton a `ntinerit [i a adus
pe e cran medici, actori, profesori,
militari, ingineri, voluntari, an tre -
pre nori, politicieni, studen]i, preo]i
sau c`nt\re]i remarcabili. Numai
la An tena 3 `nc\ se a[teapt\ o u nire
`n care telespectatorii s\ „umple
]ara cu însemnele Ro mâ niei!”.
Cu ro[u [i galben, pentru c\ al -
bastrul de steag se cam pierde pe
fundal.

Iulia CIUHU
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Pia]a Na]iunii, `n s\rb\toare

� ai crede c\ [i mass-
media pot s\ for meze o
singur\ voce [i s\ nu se
mai ia la tr`nt\ `ntre e leUniversitatea de Medicin\ [i Far  -

macie „Gr. T. Popa” (UMF) din Ia[i
a organizat, `n perioada 21 – 23 noiem-
bri e, Zilele UMF. Cu acest prilej au avut
loc mai multe manifest\ri `n trei zile,
prima de dicat\ prezent\rii strategiei in -
stitu ]io nale, cea de-a doua pentru ac ti -
vi t\]i din sfera cer ce t\rii [tiin]ifice [i
ultima pentru evenimen te studen]e[ti.

Astfel, miercuri, pe 21 noiembrie,
`ncep`nd cu ora 10.00, la Institutul de
Anatomie „Ion Iancu” s-au inaugurat
Muzeul „Cartea medical\ de patri-
moniu” [i Muzeul de Anatomie „Gr. T.

Popa”, unde este expus [i Ecor[eul lui
Br=n cu[i [i Gerota, restaurat anul a -
ces ta. ~n continuare, conf. univ. dr. Du -
mitru P\ du ra  ru a realizat o prezen ta -
re a `nc\perilor, men]ion`nd importan]a
`nfiin]\rii unor astfel de institu]ii. 

De la ora 11.00, Aula Magna
„Geor ge Emil Palade” a UMF a g\z -
duit conferin]a de deschidere a Zilelor
UMF, continuat\ de prezentarea stra te -
giei universitare p`n\ `n anul 2020 [i o
dezbatere public\ pe baza acesteia. Ast -
fel, conf. univ. dr. Drago[ Pieptu, pro -
rec tor cu strategie institu]ional\, evalu-
are academic\ [i rela]ii cu organiza]iile
studen]e[ti, sindicale, ONG-uri [i co -
munitatea local\ [i ec. Daniela Dru gu[,
director general administrativ la UMF
au vorbit despre „Universitatea 2020 –
20 de proiecte, un viitor”, un plan stra -
tegic cu 20 de obiective urbanistice, e -
du ca]ionale, de cercetare [tiin]ific\ [i
implicare social\. „Am g`ndit aceast\ `n -
t`lnire festiv\ ca s\ ne proiect\m `n vi i -
tor. Universitatea a ajuns `ntr-un punct
`n care poate investi peste 67 de mil-
ioane de euro ̀ n comunitatea ie[ean\. Es -
te un program ambi]ios dar realizabil,
iar eu consider c\ valoarea ad\ugat\ se
creeaz\ prin inteligen]\ [i efort”, a de -
clarat prof. univ. dr. Va si le A s t\ r\s toa -
e, rector al UMF. La dez batere au luat
parte decanii celor pa tru facult\]i, pre-
cum [i studen]i implica]i ̀ n pro iec tele u -
ni versit\]ii, dar [i prof. univ. dr. Cris ti an
Dragomir, fost rector al UMF. ~n ce p`nd
cu ora 14.30, la Muzeul de Anatomie
„Gr. T. Popa” s-au lansat patru c\r]i

medicale de specialitate, printre care s-
a num\rat [i o ver siune reeditat\ `n 2012
a titlului „Scri eri. Volumul I”, de Gr. T.
Popa.

Miercuri a fost [i Ziua Por]ilor Des-
chi se, iar `n intervalul 11.00-17.00 ele-
vii de clasele a XI-a [i a XII-a de la li cee
din Ia[i, Piatra Neam] [i Suceava au
avut parte de tururi ghidate `n interio rul
universit\]ii. 

Omagiu pentru cercetare
Joi, pe 22 noiembrie, ̀ ncep`nd cu ora

10.00 a avut loc inaugurarea unei noi
s\li de lectur\ `n cadrul Bibliotecii Cen-
trale UMF. Decanul Facult\]ii de Me-
dicin\, prof. univ. dr. Doina Azoic\i a
afirmat c\ „este important c\ studen]ii
au acces la bibliotec\ necondi]ionat p` -
n\ la ora 10 [i pot s\-[i men]in\ buna e -
du ca ]ie de a studia aici”.

~ntre 11.00 – 17.00, ̀ n Aula Magna
„George Emil Palade” a Facult\]ii de
Farmacie s-au desf\[urat 23 de con fe -
rin]e [tiin]ifice, urmate de „T`rgul portu -
nit\]ilor de cercetare”, `n cadrul c\ruia
[-au prezentat proiectele `n curs de des -
f\[urare. De la ora 17.30 a avut loc cea
de-a treia edi]ie a Congresului In ter -
na ]ional English MEDiator, la care a
fost invitat expertul `n managementul

educa]ional din Marea Britanie, Do -
nald Lush. Asist. univ. dr. Ioana Cre ]u,
coordonator al evenimentului, a afirmat
c\ „tema de anul acesta este ascultarea
oamenilor, iar evenimentul este des f\ -
[u rat sub forma unui congres. Con tex -
tul de `n v\ ]a re formal nu le ofer\ sufi-
ciente ocazii acestora de a ̀ n]elege [i ex -
plora tema co munic\rii medicale [i de
a ceea manifestarea vine pentru a le o -
fe ri aceast\ com pletare”.

Ultima zi a fost dedicat\ activi t\ ]i lor
studen]e[ti, organizate de Societatea
Stu den]ilor Medicini[ti din Ia[i. Din -
tre acestea a f\cut parte con certul coru-
lui „Ceata de medicini[ti”, expozi]ia de
fotografii pe tema „Made in Mol do va”,
realizate de studen]i [i puse `n v`n za re
`n scop caritabil sau T`rgul de m`n c\ruri
tradi]ionale, care a avut loc `ntre o rele
15.00-17.00 la cantina studen]ilor din
Co pou. Cu prilejul acestor manifes t\ri,
decanii celor patru facult\]i au `nm`nat
diplome studen]ilor implica]i `n activi t\]i
sociale extracurriculare.

Evenimentele organizate cu ocazia
Zilelor UMF au marcat `mplinirea a
133 de ani de `nv\]\m`nt medical la
Ia[i. 

C\t\lina DOBROVICEANU
Anca TOMA

Principalele evenimente au avut loc `n Aula Magna a universit\]ii

La 133 de ani, Medicina s--aa   pprroo ii eecc ttaatt   `̀nn   vv ii ii ttoorr
� s-au inaugurat dou\ muzee [i o sal\ de lectur\ � a
fost prezentat planul strategic pentru urm\torii opt ani

~n perioada 23 – 25 noiembrie, BEST
Ia[i a organizat cea a [aptea edi]ie a
com pe ti]iei inginere[ti locale Eu ro pean
BEST Engineering Competition (E -
BEC), eveniment care se petrece `n
trei etape, local\, regional\ [i europea n\.
Astfel, vineri, 23 noiembrie, a avut loc
deschiderea concursului cu titlul „Show
and Tell”, la Catedra de Instala]ii a
Facult\]ii de Construc]ii [i Instala]ii
(FCI) de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” (TUIA{I). Aceas -
ta s-a des f\ [u rat `n prezen]a membrilor
BEST, o parte dintre studen]ii concu -
ren]i, a prof. univ. dr. ing. Neculai Se -
ghe din, pro rec tor responsabil cu ac ti -
vi tatea didactic\ la TUIA{I [i a conf.
univ. dr. ing. I ri na Lungu, prorector res -
ponsabil cu re la]ii interna]ionale [i ima-
gine u ni ver  si tar\. „Se spune c\ studen ]ii
nu mai s`nt organiza]i, nu mai au mani -
fest\rile de alt\dat\, dar nu s`nt cei de
acum 40, 50 de ani. Actualii studen]i se
organi zea z\, interac]ioneaz\ a[a cum do -
resc ei”, a declarat prof. univ. dr. ing.
Neculai Se ghedin.

Acesta a fost urmat de Valerica Mo -
]oc, presedintele BEST Ia[i, care a ]i -
nut un discurs despre asocia]ia pe care
o conduce [i ac]iunea acesteia. „Am re -

u[it s\ adun\m anul acesta o echip\ de
54 de membri noi pe care vrem s\-i
`nv\]\m ce `nseamn\ aceast\ grupare [i
voluntariatul. Nu `nseamn\ bani, nu `n -
seamn\ un num\r de oameni care se im -

plic\, `nseamn\ dedica]ie [i dorin]a de-
a]i `mp\rt\[i abilit\]ile”, a precizat a ceas -
ta. Prof. univ. dr. Eugen Seghedin a
realizat o scurt\ introducere a pre zen -
t\ rii sale, intitulat\ „Undele lui Kon dra -
tiev. Undele lui Schumpeter”, urmat a -
poi de prezentarea a trei proiecte ale u -
nor studen]i. 

A doua zi, s`mb\t\, 24 noiembrie, au
urmat primele etape ale competi]iei, al -
c\tuite din activit\]i pe echipe. „Prima
a fost Team Design [i au participat  a -
proximativ opt echipe care au trebuit s\
construiasc\ un anumit prototip `ntr-un
interval de timp cu resursele propu se
de noi”, a men]ionat Valerica Mo ]oc.
Cea de-a doua faz\ s-a numit Case Stu -
dy [i au participat cinci echipe care au
avut de rezolvat o problem\ de tip ma -
na gerial. Grupurile c`[tig\toare vor a vea
posibilitatea s\ participe la nivelul re -
gional al competi]iei EBEC, care se va
or ganiza anul viitor, `n luna aprilie, la
Bu cure[ti. Finali[tii acestuia vor pu tea
apoi s\ concureze la faza european\ a
con cursului, pe 1 – 9 august, la Var [o -
vi a.  

Ini]ial, competi]ia la nivel local a fost
intitulat\ Engage, `ns\ anul acesta ti -
tlul a fost schimbat `n EBEC, pentru a
creea o imagine unitar\ a evenimentu-
lui.

Paul ANDRICI 

Concurs ingineresc european pe Bahlui
� la prima etap\, Team Design, au participat opt
echipe care au construit c`te un prototip

Studen]ii au deschis concursul 

Conferin]a „BASF – lider mondial
în domeniul produselor chimice” a fost
g\zduit\ de Universitatea de {tiin]e
Agricole [i Medicin\ Veterinar\
„Ion Ionescu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i, pe data de 20 noiembrie 2012.
Subiectul principal al conferin]ei a fost
„Protec]ia culturilor de agen]ii pa to -
geni” [i a inclus prezentarea celor mai
eficiente m\suri [i tehnici capabile s\
lupte eficient `mpotriva agen]ilor pa to -
geni [i s\ previn\ bolile de care su fe r\
culturile agricole, de la cereale p`n\ la
soia. „De patru ani, USAMV or ga ni -
zea z\ astfel de `nt`lniri pentru studen -
]ii [i profesorii universit\]ii ca a ce[ ti a,
la r`ndul lor, s\ [tie despre existen]a fir -
melor mari la care pot apela `n mo -
men tul `n care au nevoie de pestici de -
le produse de ace[ti lideri”, a explicat
asist. dr. Florin Daniel Lip[a la disci -
plina Fitopatologie din cadrul Fa cul  -
t\]ii de Agricultur\. 

~n continuare, Liviu B\d\r\u, ma -
nagerul regional BASF [i colaborator
al fermierilor din zona Moldovei a pre -
zentat un scurt istoric al firmei [i
zonele industriale pe care le acoper\.
Acesta a precizat c\ „singura modali -
ta te de avea succes ani la r`nd pe o pia -
]\ at`t de volatil\ este inova]ia perma -
nen t\”. Astfel, au fost prezentate pro-
duse care sporesc rezisten]a cultu ri -
lor agricole la condi]iile aspre cu ca -
re se `nt`lnesc fermierii `n ultimii ani
[i cu ajutorul c\rora recolta ob]inut\
este considerabil mai mare.

Activitatea BASF-ului se des f\ -
[oa r\ pe [ase domenii, al chimicale,
materialelor plastice, produselor per-
forman te, solu]iilor func]ionale pentru
agricultur\, petrol [i gaze. ~n 2011,
BASF a ob]inut 73,5 miliar de de euro
din v`nz\ri.

Daniela VORTOLOMEI

La Agronomie 
s-a discutat

despre profit
� au fost prezentate pro-
duse care sporesc rezis-
ten]a cultu ri lor 

Aten]ie, trafic
Ni[te m\gari coboar\ Copoul

pe role [i se izbesc `n dom ni [oa -
re le care li se par lor interesante. Le
propunem un pact. Data viitoare
c`nd mai au chef s\ ne arate de
ce nu vor promova niciodat\ cla -
sa a XII-a s\ vin\ prin fa]a U ni -

ver sit\]ii f\r\ cotiere sau ge nun -
chiere. Avem c`teva suprize pen-
tru ei.

S`nt student, deci protestez
Cum bursele pentru studen]ii

ba sarabeni, romi [i cei care lu -
crea z\ la cantin\, prin c\mine la
cur\]enie [i `n Gr\dina Botanic\ au

venit iar celelalte nu, s-au g\sit c` -
]i va de[tep]i s\ protesteze `n fa]a
C\minului C6. Le suger\m ca data
viitoare s\ se informeze pu]in ` na -
in te s\ ias\ `n frig s\ strige degea-
ba, vor veni `n cur`nd [i restul bur -
se lor. Nu de alta, dar risc\ s\ a jun -
g\ ca penibilii din ianuarie – Pia]a
Universit\]ii. 

Vinerea cu pre]uri albe
Dup\ moda american\ a a p\ -

rut [i `n Rom=nia „Black friday”,
a[a c\ toate magazinele s-au `n -
tre cut `n reduceri. RATP-urile au
devenit astfel ne`nc\p\toare de
plas me, cuptoare cu microunde
sau alte electronice. Ne place i -

de ea [i o salut\m. Din nefericire,
„s\rb\toarea” a c\p\tat [i carac-
teristici rom=ne[ti a[a c\ nu pu -
]ine au fost magazinele care au
anun]at reduceri doar ca s\ mai
aduc\ c`]iva clien]i [i prin du -
ghea na lor. Lor le dorim s\ dea
faliment.
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Printre ner\bdarea care se ci te[ -
te `n obrajii `mbujora]i ai su por te -
rilor `[i fac loc r`sete, co menzi de
bere, popcorn [i ]ig\ri. ~n ce ti [or, `n
Curtea Berarilor se ins ta leaz\ at-
mosfera de stadion, lip sind `ns\
mult doritele semin]e, iar meciul
`ncepe. Cu toate c\ n-au trecut nici
zece minute, go lul ger manilor tul -
bu r\ cercule]ele de fum ale unui
stelist b\rbos. Dar fa ta cea crea]\
de l`ng\ el cu cear c\ ne a d`nci, care
trage alene dintr-un Dun hill lung,
`l bate pe um\r a con solare. ~ntre
timp, s-a mai `n scris un alt gol, iar
dup\ prima ra tare a Stelei, Chip ciu
e trimis ` na poi la mama lui. „Ia
uite-l, b\, m\ n`nc\ melci [i g`n daci
[i vrea s\ joace fotbal”, `mi url\ cu
patos `n timpanul deja terorizat
de at`ta zgomot un b\iat iritat. Nu
du rea z\ mult c\ [i arbitrul e trimis
la origine, precum juc\torul.

~n schimb golurile nem]ilor
curg ca berea `n halbele microbi[ -
tilor, f\c`nd ca mesele s\ se go leas -
 c\ u[or. Prin fumul dens de ]i ga r\
unii `ncerc\, uneori `n zadar, s\ le
fac\ semne chelneri]elor cu vo l\ -
na[e albe, care, pe l`ng\ hal be,
ofer\ [i c`te o dulce privire dom-
ni lor, ca bonus. Dup\ ce `i atrag
a ten ]ia unui chelner s\-mi mai a -
du c\ un r`nd de licoare, `mi iau o -
chii de la televizor. Atunci observ
gru pul de b\ie]i care se bucur\ ex -
cesiv la vederea c\ru]ei de goluri
a Stuttgart-ului. Dar nu s`nt sin-
gura care i-a v\zut fiindc\ aud de
la masa din fa]\ c\ „poate n-or fi
rom=ni.” 

Mole[it\ de halbele de b\utu -
r\ cu hamei [i de dezam\girea sco-
ru lui, `ncepem s\ ne afund\m `n
scaunele din lemn masiv, care de-
vin ciudat de comode. „Mam\, ce
pa s\ de prost”, strig\ b\iatul de mai
devreme, cert`ndu-se parc\ cu te -
le vizorul care vedea `n purici.
At mosfera e relaxat\, `ns\, de un
[ir de fete cu picioarele lungi care
`ntreab\ dr\gu] pe toat\ lumea:
„S`n te]i fum\tori?”. „Nu, s`nt ste -
list”, `i r\spunde un tip mai `n dr\z -
ne], cu p\rul dat `ntr-o parte, a mu-
z`n du-i pe camarazii lui de pahar. 

Dar p`n\ [i fetele `nalte se pierd
`n fum, la fel ca m`ndria mi cro bi[ -
ti lor, iar, treptat, fiecare pri me[te
c`te ceva. Cinci goluri, ro]i de bere
sau o por]ie de papana[i cu sm`n -
t` n\ [i dulcea]\ de vi[ine. Din p\ ca -
te, nici siropul de pe papana[ii
mei nu a domolit am\ reala din i -
ni ma steli[tilor.

Iuliana LEONTI

Cum n-am avut bani s\
mergem p`n\ `n Bucu -

re[ti pe Arena Na]ional\
s\ vedem meciul Stelei cu
Stuttgart, ne-am cuib\rit
`n cel mai apropiat pub.
{i chiar dac\ am pierdut
cu 1— 5, `n final noi am
fost cei mai c`[tiga]i pen-
tru c\ am aflat cum se
cuceresc femeile [i cu ce
strategii trebuie s\
mergem la pariuri.

Pentru microbi[tii ro[-alba[tri
ca re `nc\ mai dau prin b\ncile facul -
t\]ilor, seara de joi a fost una foarte
important\. Meciul dintre Steaua [i
Stuttgart nu putea fi v\zut de unul
sin gur, `ntr-o camer\ din c\minele
din Tudor, a[a c\ o bun\ parte din ti-
nerii suporteri au dat telefoane cu o
s\pt\m`n\ `nainte doar s\ prind\ un
loc `n Sport Pub, local care se afl\
fix `n inima campusului. 

La intrare, doi b\rba]i `m br\ ca]i
cu uniforme groase [i fesuri pe cap ̀ i
opresc cu o `ntrebare pe to]i care `n -

cear c\ s\ treac\ pe u[\. „Stai a[a b\ ie -
te. Ai rezervare?”, la care dau u [or
din cap c\ nu. ~n final, primesc per mi -
siunea s\ trec mai departe, dar cu o
condi]ie. „Te a[ezi undeva la bar, c\
dup\ cum vezi, toate mesele s`nt pline.
A venit toat\ studen ]i mea s\ vad\
cum [i-o ia `n bot Steaua”. Par te ne rul
lui `l ia u[or peste pi cior, „cum s\
piar  d\, te-ai ]\c\nit? Ce s\ faci, c`i nii
tot c`ini r\m`n”.

Seara capetelor plecate
~n\untru s`nt primit de un nor de

fum, amestecat cu mirosul berii [i o
g\ l\gie mai ceva ca pe stadion. Ori -
unde a[ `ntoarce ochii dau peste sca-

une ocupate cu tineri energici, gata s\
sar\ de pe ele de bucurie atunci c`nd
vor avea ocazia. Restul discut\ `n
voie diferite tactici pe care ei le-ar
folosi, ce juc\tori ar trebui s\ joa ce,
`ns\ un t`n\r `nalt cu p\rul brunet,
tuns scurt, bate la ochi prin stri g\ te -
le sale entuziasmate. „C`[tig\ Steaua
b\i, ce crezi, c\ am pus pariu degea -
ba pe ei? Hai Reghe, f\-m\ fericit `n
seara asta!”, ]ip\ acesta, ri di c`n du-se
agil de pe scaun, la care unul din
colegii lui `l trage rapid jos `napoi.
„Taci, m\, boule, nu mai urla a[a.
Iar ai b\ut `nainte de meci?”

To]i se distreaz\ [i a[teapt\ cu ne-
r\b dare `nceperea jocului, care por -
ne[     te dup\ cinci minute de pauze pu -

blicitare. Ochii tuturor din local s`nt
acum a]inti]i spre ecran, [i pu]ini s`nt
cei care mai scot un p`s. La primul
gol, un scurt „ce faci b\?” se aude
scan dat pe la mese, dar ace[tia se re -
sem neaz\ cu faptul c\ e abia primul
sfert de or\. A doua reu[it\ a nem ]i lor
`i lo ve[te pe mul]i sub centur\, dar a -
ce[tia `nc\ mai ]in pumnii str`n[i e chi -
pei favorite. Vine minutul 23, iar ca pe -
te le `ncep s\ se aplece prin tot lo ca lul.

La pauz\, clinchetul ca de clo po -
]ei al paharelor [i sticlelor str`n se de
bar mani e tot ce se mai aude, urmat
de c`teva „nota v\ rog” [i apoi un
puternic troznet al u[ilor la ie[ire.

Paul ANDRICI

„~mi pare r\u dar ultimele lo curi
s-au ocupat de pe la 8”, `mi spune
bar mani]a micu]\ `n primul bar din
Agronomie `n care am intrat. ~n cerc
[i la vecini dar `n zadar. Cele dou\
fe te care tocmai preg\teau c`teva
c\ni de ceai `mi spun c\ nu au ca na -
lul pe care se difuzeaz\ meciul. Mai
dau o rait\ [i prin alte puburi [i b\ -
ru le]e de prin `mprejurimi dar este
plin peste tot. Abia `ntr-o tonet\ de
PVC, cu dou\ mese micu]e `n mij -
lo cul camerei [i alte c`teva lipite de
pe rete `mi g\sesc `n sf`r[it un loc cu
priveli[te spre un televizor. Nici nu-mi
a[ez bine berea pe mas\ c\ `n a doua
faz\ de atac a jocului pic\ pri mul
gol, dar nu pentru Steaua, ci pen tru
adversari. 

Boschetarii spectatori
Suporterii de la mesele din mij -

loc care au str`ns deja jum\tate de
na vet\ de sticle `n fa]\ `ncep s\ `n -
jure zgomotos. „Las\ b\i c\ d\m
trei `napoi”, zice cu `ncredere unul
din tre b\rba]i. E `mbr\cat `ntr-un tre -
ning albastru, pantofi cu bot p\ tr\ -
]os [i o geac\ de piele neagr\. Soarbe
din c`nd `n c`nd c`te un g`t lung de
bere. ~n col]ul din st`nga barului se
mai a[az\ doi `nt`rzia]i. Doar ei
`ntrerup rutina barmani]ei [i, `n loc
de obi[nuitele beri, comand\ c`te un
suc. „|[tia au venit s\ ne strice no -

ro cul cu sucu’ lor, sta-le-ar ̀ n g`t s\ le
stea”, spune nervos un b\rbat micu]
[i tuciuriu din acela[i grup din cen-
trul camerei micu]e, dar ta ce imediat
ce-i face semn cel din ca pul me sei.
„Las\-i `n pace Cu]`t, nu vezi c\
b\ie]i-s sportivi. Au trening cu tri-
colorul”, spune apoi acesta f\ c`n du-
i din ochi fetei de la bar.

~ntre timp se adun\ la geam [i
c`]iva oameni ai str\zii atra[i de
zgo motul din difuzoarele scoase pe
mi ca teras\. Doar unul dintre ei `[i
fa ce `ntr-un final curaj s\ intre [i `[i
co ma n d\ un pahar de votc\ pe care
`l pl\te[te cu un pumn de monede,
apoi se a[az\ pe singurul scaun care
a mai r\mas gol, l`ng\ u[\.

Urm\toarele reu[ite ale adver-
sarilor `ncep s\ fug\reasc\ tot mai
mul]i dintre fanii veni]i la meci, a[a
c\ dup\ ce pe tabela de marcaj a pa -
re [i golul cu num\rul patru, `n
barul din PVC mai s`nt eu, cei doi
b\ie]i `n trening tricolor [i `nc\ trei
persoa ne. Doar boschetarii de la
geam ̀ n c\ tremur\ cu ochii a]inti]i la
ecran, a[a c\ m\ pornesc [i eu spre
c\min. ~n urm\ mai aud `ns\ `n ju -
r\turile u nui taximetrist care asculta
meciul la radio. „M`nca-le-a[ ghe te -
le lor cu tot cu [ireturi c\ pro[ti s`nt”,
strig\ indignat acesta `n timp ce
pleca `n tromb\ dup\ o comand\.

Andrei MIHAI 

~n `nc\perea tapetat\ cu trico -
uri a[ezate `n rame, fulare, mingi
[i crampoane din Fantastic Pub,
pa riurile s`nt a[ezate pe h`rtie. „Ba -
te Steaua cu 3-1, [i v\ spun [i ci ne
bag\ gol”, se aude o voce de la o
ma s\, `ntr-un col] al barului, unde
stau patru b\rba]i. Un conferen ]iar,
un antrenor de [ah, un „artist mai
a les c`nd e beat” [i un profesor de
geo grafie, a[a cum se recomand\
fiecare, dup\ c`teva pahare cu vin.
Nu apuc s\ aflu cine d\ golul c\ci,
profesorul de geografie intervi ne:
„Taci, b\i, c\ nu bate Steaua. C\
[tii cum se zice, pe nem]i nu-i ba]i
de c`t c`nd se urc\ `n autocar”. „Ba
nu, `i ba]i dup\ ce se fluier\”, `n t\ -
re[ te omul care s-a recomandat ca
fiind ar tist.  

~n cel\lalt col] al barului al]i
b\rba]i joac\ febril rummy, ne p\ -
r`nd prea interesa]i de ce se `n t`m -
pl\ `n jurul lor. Doar din c`nd `n
c`nd mai arunc\ c`te un ochi pe e -
cra nul ce at`rn\ din tavan, sco ]`nd
c`te un „Ahh” [i „Huo” scurt, [i un
altul spre noi, singurele fete din
local. Nici nu m\ dumiresc bine
ci ne e T\t\r\[anu [i Reghe c\ se
a ude un strig\t `ndelung „Goool”,
urmat de huiduieli. Nu era pentru
noi. Pentru „ai lor” mi se explic\.
{i nici nu apuc s\ iau dou\ guri din
bere c\ se mai dau dou\ go luri. Tot
pentru „ai lor”. 

~ntre timp, Costea intr\ pe te -
ren, [i c`t se fuge dup\ minge, de
la masa al\turat\ aud cuvinte pre-
cum pasiune, modestie, atac la re -
ge, contraatac pe teren, fugi La tov-
levici [i „hai Szukala [i goool”. Dar
golul e anulat. Motivul: fault `n a -
tac. Cu pixul pe [erve]el, Ele na `mi
explic\ ce `nseamn\ asta. Nu prea
`n]eleg, dar se pare c\ e de r\u.

B\rba]ii din dreptul meu r\ m`n
`ns\ optimi[ti: „Las\, nu-i pierdu -
t\ calificarea. Au, totu[i, zece pun -
cte”. Doar profesorul de geo gra fie
nu e convins, dar nici nu-i pas\ c\ci
„eu s`nt dinamovist. Din 1984 c`nd
aveam [apte ani”. Nu se sfie[te
chiar dac\ se afl\ printre steli[ti [i ̀ l
critic\ pe Becali. „Nu are nici o
treab\ s\racul, crede c\ aduce di -
vi nitatea `n fotbal. Halal! P\i dac\
\sta face rating, atunci ne me ri t\m
soarta ca ]ar\”. Tot de la el aflu, `n
timpul pauzei dintre reprize, des -
pre moldovenii care „s`nt pasionali,
dar se sting repede”, reducerile
din Vinerea Neagr\ [i despre cum
s\ le vorbe[ti femeilor. Adic\, „le
spun mereu elevilor mei c\ o fe me -
ie nu se `ntreab\ c`]i ani are. Ci, e
mai frumos s\ le `ntrebi c`te ro ta ]ii
au f\cut ̀ n jurul soarelui de c`nd s-au
n\scut”. 

Cu ochii la rota]iile f\cute `n
ju rul mingii pe teren, barul se um -
ple de urale c`nd steli[tii mar chea -
z\. Iar din spate se aud concluziile:
„E ca ̀ n bancul \la cu 22 de oa meni
care alearg\ dup\ minge [i c`[tig\
nem]ii”.

Alexandra FILIP

� golurile nem]ilor curg ca berea `n paharele microbi[ tilor
� urm\toarele reu[ite ale adversarilor `ncep s\ fug\ -
reasc\ tot mai mul]i dintre fanii veni]i la meci

Printre suporterii `nl\crima]i
� „au venit to]i s\ vad\
cum [i-o ia `n bot Steaua”

� nici nu apuc s\ iau
dou\ guri din bere c\ se
mai `nscrie de dou\ ori

O s\ m\ opresc din pl`ns c`nd o s\ v\ opri]i din `njurat

� `ntre timp, se adun\ la geam [i c`]iva oameni ai
str\zii, atra[i de zgo motul din difuzoare

Steaua care a apus `n baruri

Toneta ce a 
g\zduit e[ecul

Noi bem ca s\ uit\m

Rota]ii str`îmbe `în 
jurul ultra[ilor

� go lul tul bu r\ cercu le ]e le
de fum ale unui b\rbos

{uturile 
dintre halbe



DOSAR 5
O

pinia veche — N
r. 442 — 26 noiem

brie - 2 decem
brie 2012

Documentele la control

Conform Legii Educa]iei Na]io -
na le (LEN) din 2011, ultima publi-
cat\ `n Monitorul Oficial, universi -
t\ ]ile din Rom=nia [i programele lor
de studiu trebuiau s\ fie ierarhizate
anul acesta de c\tre un „organism in -
terna]ional cu competen]\ `n domeniul
clasific\rii institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior sau de c\tre o agen]ie de asi -
gurare a calit\]ii `nregistrat\ `n Re gis -
trul European pentru Asigurarea Ca li -
t\]ii din str\in\tate”. ~n urma c`[ ti g\ -
rii licita]iei organizate de Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS), EUA a fost
alea s\ pentru a face o ierarhie a uni-
versit\]ilor ro m= ne[ti [i a programelor
lor de stu diu. 

Astfel c\ acestea au fost `nca dra te
`ntr-una din cele trei categorii desem-
nate de MECTS: centrate pe edu ca -
]ie, de educa]ie [i cercetare [tiin]ific\
[i de cercetare avansat\ [i educa]ie.
Aceast\ clasificare a fost f\cut\ `n
baza autoevalu\rii transmise de insti-
tu]iile de ̀ nv\]\m`nt superior prin v\r -
sarea de documente `n baza de date a
Unit\]ii Executive pentru Finan ]a rea
~nv\]\m`ntului Superior, a Cerce t\ -
rii, Dezvolt\rii [i Inov\rii (UEFIS-
CDI), urm`nd ca EUA s\ progra me ze
vizite la universit\]i pentru a verifica
veridicitatea datelor respective. ~ns\
la momentul prelu\rii MECTS de
c\ re ministrul Ecaterina Andrones cu,
`ntr-o scrisoare semnat\ de secretarul
general al EUA, Lesley Wilson, se
preciza faptul c\ asocia]ia particip\ la
un exerci]iu de evaluare [i nu este abi -
litat\ s\ realizeze o clasificare a uni-
versit\]ilor din Rom=nia.

Urm\torul pas pe care trebuiau s\-l
urmeze cei de la EUA era reprezentat

de procedurile de evaluare institu ]io -
na l\ realizate de comisii `n interiorul
universit\]ilor. La Ia[i, aceste vizite
s-au `ncheiat pentru trei dintre insti-
tu]iile de `nv\]\m`nt superior. Astfel,
echipe formate din c`te cinci membri
din afara ]\rii au analizat activitatea
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu za”
(UAIC), Universit\]ii Tehnice „Gh.
Asachi” (TUIA{I) [i Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Po -
pa” (UMF) pe parcursul a c`te dou\
`nt`lniri oficiale. Acestea au avut pri-
o ritate `n procesul de evaluare, fiind
universit\]i din prima categorie. 

O verificare f\r\ 
semnifica]ii

La UAIC, ultima vizit\ a avut loc
la `nceputul lunii octombrie, institu ]ia
de `nv\]\m`nt superior primind atunci
o comisie alc\tuit\ din patru profesori
[i un student care au observat modul
`n care se desf\[oar\ activit\]ile di dac -
tice [i de cercetare la nivelul univer-
si t\]ii. Conform raportului preliminar
`ntocmit de EUA, rela]iile interna]io -
na le [i parteneriatele cu institu]ii din
afara ]\rii, precum [i procesul didac-
tic `n sine s`nt puncte tari ale UAIC.
Ace[tia au identificat, totu[i [i aspec -
te pe care universitatea le-ar putea `m -
bun\t\]i, cum ar fi rela]ia cu pia]a mun -
cii, stagiile de practic\, implicarea `n
mediul de afaceri [i, `n general, `n me -
diul social-economic. „S`nt observa ]ii
[i sugestii care nu s`nt neap\rat nega-
tive, le putem spune mai degrab\ as -
pec te critice. ~n general, noi conside -
r\m c\ ne-a prins bine aceast\ evalu-
are pentru c\ am beneficiat de o ob -
serva]ie atent\, `n sensul de analiz\,

de metod\ de cercetare social\ din par -
tea unor persoane din afara univer-
sit\]ii [i care pot privi lucrurile mult
mai corect, nu cu patim\ sau cu pasi-
une [i nici cu indiferen]\. Au existat
c`teva aspecte referitoare la rela]ia cu
pia]a muncii, planificare a carierei, le -
ga te de partea mai aplicativ\, dar au
observat [i c\ universitatea `[i res pec -
t\ tradi]ia [i misiunea [i c\ e foarte
bine integrat\ `n circuitul academic
interna]ional. Raportul final `l vom
primi undeva `n decembrie sau ian-
uarie”, a declarat prof. univ. dr. Va sile
I[an, rector al UAIC. Conducerea
a[ teapt\ ultimele considera]ii ale
EUA chiar [i `n absen]a constinuirii
unei clasific\ri, consider`nd bine ve -
ni t\ implicarea unui astfel de organism
interna]ional `n procesul de evaluare.
„Nu va exista o finalitate pe plan in -
tern, `n sensul c\ nu se vor aplica sti -
mulente, penaliz\ri `n materie de fi -
nan ]are sau un clasament al universi -
t\]ilor, `ns\ e o chestiune benefic\ pe
plan intern. Nu trebuie s\ ne entuzi-
as m\m prea mult [i nici s\ ne ̀ n tris t\m
c`nd vine vorba de aceste evalu\ri
pentru c\ nu s`nt at`t de semnificati ve”,
a ad\ugat prof. univ. dr. Vasile I[an.

De pe drumul cel bun
La UMF, concluziile preliminare

ale raportului de evaluare din partea
EUA au fost prezentate pe 31 oc tom -
brie. Acestea men]ioneaz\ ca aspect
pozitiv procesul de modernizare par-
curs de universitate `n plan academic
[i administrativ, insist`nd `n acela[i
timp pe dezvoltarea resurselor elec-
tro nice de `nv\]are care s`nt puse la
dispozi]ia studen]ilor de la toate ni -
ve lurile de studiu. „EUA nu confirm\
sau infirm\ o anumit\ pozi]ie, ci ana -
li zeaz\ situa]ia universit\]ii [i ofer\
un feedback. Raportul ne-a dezv\luit
[i puncte forte [i puncte slabe. Una
din direc]iile spre care am fost `ndru-
ma]i, de exemplu, a fost s\ d\m o mai
mare importan]\ liniei de licen]\ de
patru ani”, a explicat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rector al UMF.
Ca [i la `nceputul noului mandat al
mi nistrului Ecaterina Andronescu,
c`nd s-a pus problema invalid\rii cla -
sific\rii sau a relu\rii procesului de
auto-evaluare, conducerea universi t\ -
]ii nu ia `n considerare posibilitatea
ca institu]ia de `nv\]\m`nt superior
s\-[i piard\ statutul. „Ierar hi za rea n-o

fac ei, dar pe baza acestor eva lu\ri se
poate face una. Ca s\ fiu sincer, ne-ar
fi convenit s\ se fac\ `n final [i o
clasificare care s\ se reflecte `n fi -
nan]are pe contractul institu]ional. Pen -
tru noi avantajul a fost c\ p`n\ la ur m\,
dup\ at`tea evalu\ri, ni s-a confirmat
c\ drumul pe care mergem este unul
bun [i am v\zut unde trebuie s\ mai
depunem efort `n mod deosebit”, a
mai precizat rectorul UMF.

{i la TUIA{I s-au organizat dou\
vizite de c`te trei zile, cea de-a doua
`ncheindu-se la sf`r[itul lunii octom -
brie, cu evaluarea Facult\]ii de Ar -
hi tectur\ [i Inginerie Electric\,
Ener getic\ [i Informatic\ Aplicat\.
Conducerea universit\]ii este de p\ re -
re c\, de[i evaluarea prin aceste vizite
nu vizeaz\ ierarhizarea, ea este bine
venit\ pentru c\ `ncadreaz\ univer-
sit\]ile `n r`ndul celorlalte institu]ii
de `nv\]\m`nt superior europene. „Ana -
liza se axeaz\ pe performan]e insti-
tu]ionale [i la procesele de manage-
ment din universit\]i, vizibilitate, re -
la]ii cu studen]ii. Urm\re[te un pro-
ces de `mbun\t\]ire continu\, similar
cu procesele din sistemul de manage-
ment al calit\]ii. Nu urm\re[te clasi-
ficarea sau ierarhizarea unei univer-
sit\]i. Multe institu]ii de `nv\]\m`nt
superior din Europa fac acest tip de
evaluare fiindc\ g\sesc oameni care,
prin aceste vizite, pot cu u[urin]\ s\
dea sugestii de `mbun\t\]ire. La fel
ca [i celelalte 11 universit\]i de cer ce -
tare avansat\, TUIA{I a fost inclus\
f\r\ s\ mai pl\teasc\ o tax\ suplimen-
tar\ de evaluare”, a declarat conf. univ.
dr. Carmen Teodosiu, prorector res -
ponsabil cu cercetarea [tiin ]i fi c\ la
TUIA{I.

~n a[teptarea raportului
final

~n cazul USAMV, a doua vizit\ de
evaluare se va face la sf`r[itul lunii
februarie 2013, prima desf\[ur`ndu-
se `ntre 15 – 16 noiembrie, anul acesta.

Comisia a efectuat pe aceasta `n
sco pul cunoa[terii activit\]ilor din

uni versitate, urm`nd ca anul vi itor
s\ fie aprofundate procesele didac-
tice [i de cercetare. Deocamdat\, re -
prezentan ]ii institu]iei de `nv\ ]\ m`nt
superior nu au primit nici un fel de
observa]ii, `ns\ „a trebuit s\ `ntoc mim
un raport de maximum 25 de pagini
[i diverse alte anexe”, dup\ cum a ex -
plicat prof. univ. dr. Constantin Le o n -
te, prorector cu activitatea de cerce -
ta re, inova re [i dezvoltare tehnologi -
c\ la USAMV. ~n vederea evalu\rii
de c\tre membrii EUA, la nivelul uni -
versit\]ii a fost numit\ o comisie for-
mat\ din 12 persoane care s-au ocu-
pat de `ntocmirea raportului cerut de
ace[tia odat\ cu prima vizit\. „Ca s\

facem raportul s-a realizat mai `nt`i o
o analiza SWOT pe toata institu]ia, du -
p\ care am de taliat toate problemele
`ntr-un num\r relativ mic de pagini,
cred eu. Nu am putut s\ ne referim
dec`t foarte pe scurt la toate aspectele
urm\rite de EUA”, a mai spus prof.
univ. dr. Con stantin Leonte.

Reprezentan]ii asocia]iei interna -
]ionale au stabilit o `ntalnire cu rec-
torul USAMV, prof. univ. dr. Vasile
V`ntu, o `ntrunire cu comisia de `n -
toc mire a raportului, una cu fiecare
echip\ de conducere de la fiecare
din tre cele patru facult\]i, dar [i una
cu studen]i [i persoane din afara uni-
versit\]ii, cu care aceasta are partene-
riate. „~n cea de-a doua vizit\, vor dori
s\ vad\ dou\ departamente `n `ntre gi -
me, dar nu le alegem noi. Vor vrea s\
vad\ dou\ centre de cercetare. De ase -
menea, va mai avea loc o discu]ie cu
ofi]erul de credite, cel care distri buie
fondurile pe universitate, o dis cu]ie
cu liga studen]ilor, dupa care vor dori
s\ vad\ toate documentele ca re atest\
c\ noi avem parteneriate na]ionale [i
interna]ionale, toate documentele ca -
re atest\ acredit\rile noastre de pana
acum, toate documen tele privind ul t i -
ma ierahizare a universit\]ilor de anul
trecut”, a ad\ugat prorectorul USAMV.

Acesta a mai explicat [i faptul c\
universitatea nu este obligat\ s\ ]in\
cont de raportul final pe care `l va
intocmi comisia EUA, `ntruc`t aceas-
ta stabile[te doar o serie de aspecte
pozitive [i negative `n ceea ce pri ve[ te
activitatea academic\, `ns\ nu se poa -
te implica `n vreun proces decizional
de alt\ natur\. „Era bine dac\ se f\cea
o ierarhziare a universit\]ilor. P`n\ la
urm\ toate universit\]ile din ]ar\ vor
trece printr-o astfel de evaluare. {i
daca ei le-ar fi ierarhizat cumva [i ar
fi depins alocarea de fonduri de acest
clasament, era un avantaj”, a mai de -
cla rat prof. univ. dr. Constantin
Leon te.

Chiar dac\ s-a stabilit c\ EUA nu
poate s\ a[eze universit\]ile `ntr-un top
na]ional `n func]ie de rezultatele au -
to-evalu\rilor [i a verific\rii acestora
`n insitu]iile de `nv\]\m`nt superior,
vizitele `n teritoriu ale comisiilor eu -
ro pene au fost duse p`n\ la cap\t, con -
form LEN. {i chiar dac\ aplica rea re -
troactiv\ a legii pune `n pericol clasi-
ficarea pe cele trei categorii a univer-
sit\]ilor, reprezentan]ii lor sper\ ca m\ -
car procesul de evalua re [i documen -
t ele emise cu prilejul acestuia s\ spri-
jine, la un moment dat, o ierarhizare le -
gitim\. P`n\ atunci `[i mai pot regla,
acolo unde a sugerat comisia EUA, mi -
cile neajunsuri. 

M\d\lina OLARIU
Anca TOMA

Evaluarea interna]ional\ nnuu  sscchhiimmbb\\
fa]a universit\]ilor ie[ene

Vizitele de evaluare din partea Asocia]iei
Universit\]ilor Europene (EUA) s-au `ncheiat la trei

dintre institu]iile de `nv\]\m`nt superior din Ia[i. ~n
vreme ce Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin\
Veterinar\ „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Ia[i
va primi cea de-a doua vizit\ a comisiei `n luna feb ru -
arie, celelalte a[teapt\ deja raportul final alc\tuit de
aceasta. Membrii din conducerea universit\]ilor privesc
evaluarea ca pe un proces necesar [i benefic, dar pun
`n continuare un semn de `ntrebare deasupra modului
`n care se va face clasificarea institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior. ~n condi]iile `n care topul realizat de EUA
acum aproape un an nu este considerat legi tim pentru
c\ metodologia de clasificare a fost lansat\ abia dup\
publicarea lui, asocia]ia a l\murit faptul c\ nu este
abilitat\ s\ realizeze o astfel de ie rarhizare. Astfel c\,
`n urma unei evalu\ri pe parcursul c\reia s-au `ntocmit
zeci de documente [i rapoarte r\m`n c`teva op]iuni de
`mbun\t\]ire a desf\[ur\rii activit\]ilor academice [i
speran]a c\ birocra]ia `n care s-au `nc`lcit institu]iile va
fi de folos atunci c`nd ministerul va g\si o solu]ie
legal\ la problema clasific\rii universitare.

Primul examen `n care studen]ii au pauz\

� vizitele `n teritoriu ale comisiilor europene au fost duse p`n\ la cap\t � la Ia[i,
acestea s-au `ncheiat pentru trei dintre institu]iile de `nv\]\m`nt superior � evaluarea
este preluat\ dup\ un model care se practic\ `n mod constant la nivel european
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Primi]i comenzi?

Una din cele mai `nver[unate lupte pe care le duc oa  -
me nii `n fiecare zi e cea pentru m`ng`ierea or go -

liului cu putere. Uneori incon[tient, alteori cu toat\
convingerea, c\ut\m `ncontinuu o autoritate asupra ce -
lor mai mici. ~n timp, via]a ne devine un drum pe care
am face orice s\-l `ndrept\m spre treptele de sus ale
tututor podiumurilor, dintr-o m`ndrie greu de st\p`nit.

� p`n\ c`nd piedicile nevinovate de ]`nci nebuni ajung `mpuns\turi cu venin � [i-a
dat seama c\, `n ciuda ]epilor crescu]i sub branhii, a r\mas tot un pui de caras mic 
ne [ti u tor � m\ car ceilal]i doi s\ `[i `mplineasc\ promisiunile care acum par ca o
p\p\die luat\ de v`nt

~n c`teva clipe, mureai. Nici nu [ti -
ai de unde-]i vine sf`r[itul acela subit,
g`f`it [i rece. Sim]eai doar o `n]ep\tur\
repezit\ `n um\r [i, uneori, dac\ venea
prea t\ios [i s\lbatic, te tr`ntea la p\ -
m`nt. Nu pl`ngeai, nu te treceau dureri
sufocante, dar `]i exploda capul de ciu -
d\ fiindc\ de-abia `ncepusei s\ alergi [i
]i se p\rea nedrept. „Ai murit!”, ]i se
scri jelea pe sufletul istovit de-at`tea `n -
fr`ngeri cu un strig\t triumf\tor. 

Te ridicai [i priveai jocul de pe
locul biruitului, `nghi]ind `n sec nodul
acela `ndulcit prea pu]in de guma cu
gust de fructe pe care-o mestecai de
ore `ntregi. Nu mai erai puternic. Pier -
deai [i orgoliul, te `mbr\cai `ntr-o ruf\
amestecat\ pe din dou\ cu-n praf crud,
umilin]a, locul cel de-al doilea. {i jo -
cul \sta ni-l coasem pe suflet de mici.
De c`nd strig\m prima dat\ „Stop, al
meu!” [i ne lipim de-o vitrin\ sleit\ din

care r`nje[te sadic izb`nda, o juc\rie pe
care-o vrea [i cel care-a r\mas `n urm\,
`nvinsul. 

P`n\ c`nd, de dragul unui sca un
mai moale, a unor str`ngeri de m`n\
poleite cu ceva mai mult\ importan]\,
piedicile nevinovate de ]`nci nebuni
ajung `mpuns\turi cu venin. Scuip\turi
cu r\utate cras\. Iar jocul \sta de rol `n
care ne mim\m amabilitatea e aproape
sinistru, fiindc\ [tim c\ dedesubtul m\[ -
tilor s`ntem fl\m`nzi, ne cerem locul
de deasupra celuilalt, indiferent dac\
pen tru asta e nevoie de mai multe g\ -
le]i, pixuri, umbrele ori de-o lingu[eal\
ieftin\. Pentru putere cobor`m p\tima[
la orice nivel.

***
La patiseria din col] se opresc doi

b\ie]i, `mbujora]i de h`rjoneal\ [i de
greutatea ghiozdanelor late din spate.
„Tanti, primi]i comenzi?”, o-ntreab\

unul pe femeia cu m`inile `nglodate `n
aluat. „Da”, ezit\ ea ridic`nd spr`n cea na
plin\ de f\in\. Copiii hohotesc o dat\
tare [i-i strig\-n urechea aplecat\ spre
ferestruica la care se-adun\ clien]ii,
„Culcat!”.

Anca TOMA

C`nd a intrat `n ecosistem, M\ ri -
u] a era un biet caras. Puiet fiind, se
temea de pe[tii mari din balt\ [i a c\ -
u tat c`t mai repede o balen\ de pe
spi narea c\reia s\ vad\ tot. Primul ei
regret a fost c\ nu s-a n\scut pe[te pa -
razit, s\ poat\ s\ str`ng\ resturile din-
tre din]ii r\pitorilor care cutreierau de
colo-ncoace. S-a g`ndit c\, `n sf`r[it,
n-ar mai fi trebuit s\ mint\ lumea c\-i
face masaj la picioare balenei, c`nd,
de fapt, `i [optea la ureche cele mai
dulci vorbe pe care aceasta din urm\
le auzise vreodat\. ~i spunea c`t e de
frumoas\, de autoritar\, de `n]eleg\ -
toa re, de atr\g\toare, de `n]eleapt\,
`n  c`t balena nu mai [tia cum s\-i mai
fac\ pe plac M\riu]ei.

A[a i-au crescut pentru prima da -
t\ col]ii micu]ului c\r\[el. {i-a dat sea -
ma c\, ̀ ncet-`ncet, poate s\ se uite ur`t
p`n\ [i la pe[tii r\pitori a c\ror gingii
jinduia s\ le cure]e cu pu]in timp `n ur -
m\. N-a mai trecut mult [i, deja, M\ ri -
u]a se credea [tiuc\, `no t`nd ]an]o[ pe
unde voiau aripioarele ei, f\r\ s\ mai
asculte de nimeni. Iar `ntr-o zi, c\ r\ -

[e lul s-a hot\r`t chiar s\ pun\ aripioa -
ra `n pragul ecosistemul acvatic.

A[a c\ M\riu]a s-a coco]at pe-o
pia tr\ [i a `nceput s\-[i citeasc\ de cre -
tul. Pe[tii r\pitori nu mai aveau voie s\
v`neze, fitofagii s\ m\n`nce ver dea]a
de pe fundul b\l]ii [i broa[tele trebu -
iau neap\rat s\ `nceteze cu c`ntatul
\la `ngrozitor [i s\ aleag\: ori deasu -
pra apei ori sub ea. V\z`nd c\ tot eco -
sistemul se-apropie amenin]\tor de
ea, M\riu]a a `nceput s\ se team\
pentru prima oar\. {i-a dat seama c\,
`n ciuda ]epilor crescu]i sub branhii,
a r\mas tot un pui de caras mic ne [ti -
u tor. Atunci a privit `n jur [i [i-a dat
seama c\, uit`nd s\-i c`nte-n stru n\
balenei, aceasta [i-a g\sit alt pe[ ti [or
neajutorat pe care s\-l obl\ du ias c\.

S-a temut M\riu]a, dar s-a temut
degeaba. V\z`nd-o ̀ n goliciunea ̀ n ca -
 re a r\mas dup\ ce s-a dezumflat,
cei lal]i au l\sat-o s\ pluteasc\ `n de -
ri v\, pierdut\ `n delirul ei.

C\t\lin HOPULELE

De la ce v`rst\ te ]ii minte?

Eu [tiu c`t de tare b\tea soarele `n
vara lui ‘95, c`nd la `nmorm`ntarea un -
chiului meu, tata pentru prima dat\ a
re fuzat s\ m\ ia `n bra]e, fiindc\ o ]inea
pe verio[oara mea deja orfan\ de un

p\rinte. Nu reu[isem s\ `mplinim nici
trei ani, nici eu, nici ea. Tot ce aveam pe
atunci era sufletul de copil. Eram pri -
etene. Zi de zi, de diminea]\ p`n\-n a -
murg, cutreieram gr\dina bu ni cii ca pe
o carte citit\ fil\ cu fil\ de ne nu m\ rate
ori. Toate pisicile din ma hala erau le -
cu ite, hr\nite, `mbr\cate [i piept\nate
p`n\ nu sc\pau din m`nu]ele care nu f\ -
ceau nici m\car un sfert din palma
tat\lui. 

Eram, desigur, prietene. Dar ]in
min te, `n acea zi b\tut\ de ar[i]\, eu `mi
ima ginam cum `i trag `n jos Katiei
poa lele rochi]ei. S\ o cobor din bra]ele
„mele” ca s\ m\ `ntronez eu `n ele. Mai
]in minte ura pe care am sim]it-o, pen-
tru prima dat\ `n via]a mea. ~mi m\ -
cina su fle]elul aparent inocent gestul
pe care [i l-a permis tocmai pri e te na mea
veri[oar\. L-a cuprins pe ta ta de g`t `n
timp ce el continua s-o ]in\ `n bra]e,
a[a ca pe mine. Acel plan de lup t\ prin -
dea r\d\cini `n imagina]ia mea de copil\
[i se prop\[ea `n spini cu flori ro[ii la
v`rfuri. 

Tata m-a luat [i pe mine `n bra]e,
pentru c\ eu nu m\ opream s\-i sfrede-
lesc prin carne [i oase cu privirea-mi
geloas\. Dar nici atunci febra nu [i-a
[ters urma. Voiam s\ fiu singur\ pe
pie destal. S\ mu[c doar eu din buc\]ica
de p`ine dulce, `n timp ce jos, perechi
de ochi `nfometa]i mestec\ din obi[ nu -
in]\ `mpreun\ cu mine.

Ne na[tem cu reflexul supra vie ]u i rii.
Instinctiv ne hr\nim cu puterile ma mei
ca mai apoi s\ ap\rem voinici pe reti-
na ochiului p\m`ntesc.

Daniela VORTOLOMEI

Cine caut\ un loc `n turnul de control

Porunc\ pentru `ngeri slabi
� iar jocul \sta de rol `n care ne mim\m amabilitatea e
aproape sinistru

Cum a preacurvit
M\riu]a

� acel plan de lupt\ prindea r\d\cini `n imagina]ia
mea de copil\ [i se prop\[ea `n spini cu flori ro[ii la
v`rfuri

Parc\ cineva d\dea drumul mino-
taurului la ora 14.00, c`nd pe la toate
blocurile ]ipetele noastre de joac\ se
`ncheiau [i memorau r\cnetele de la
televizor, odat\ ce ̀ ncepea Dragon ball.
Cam pe atunci am `n]eles c\ puterea o
dob`nde[ti doar prin trei moduri: ori te
na[ti cu ea, ori prin magie, ori prin an -
tre nament. De asemenea, era [i o re -
gul\ general\, ca doar cei buni [i cum-
secade, precum Songoku, s\ fie cei mai
puternici, `n timp ce Picolo, `ntruchi pa -
rea r\ului, s\ piard\ lupta final\. Mai
erau tipi buni ca Krilin, Yamcha, sau
Tien, `ns\ fiecare dintre ace[tia aveau
c`te un defect, [i nu puteau s\ pun\ m` -
na pe for]a necesar\ s\ apere P\m`ntul,
de[i `[i exersau manevrele zilnic. De
aceea, `mpreun\ cu restul b\ie]ilor, ne
antrenam zilnic s\ combatem o posibi l\
invazie, prin tot felul de exerci]ii, de la
c\ratul bolovanilor dintr-un col] al par -
cului `n cel\lalt, p`n\ la f\cut ture de
bloc `n toiul nop]ii. Mai greu era c`nd
trebuia s\ ne lupt\m `ntre noi, pentru

c\ fiecare era un Songoku, [i nu aveam
nici un Picolo, sau c`nd vecinii veneau
cu atacuri mai puternice dec`t „Valul ]es -
toasei” cu care noi `ncercam `nver [u  nat
s\ d\m jos nucile din copac, exact sub
ferestrele acestora. Cu c`t strigam mai
tare, `ncerc`nd s\ scoatem o raz\ de ener -
gie din palme, cu at`t Picolo ie[ea mai
ner vos pe u[\ [i ne urechea mai du re ros.

Mai t`rziu, c`nd a ap\rut Dra gon ball
Z, am `nv\]at dou\ lucruri noi despre
putere. Primul a fost de la Picolo [i de
la Vegeta, prin]ul sayanilor, care ne-au
demonstrat nu doar c\ for]a se na[te pe
at`t de rapid pe c`t de determina]i s`n -
tem, ci [i c\ un strop de arogan]\ ne fa -
ce mai tari. Iar al doilea, de la Son go -
ku, care a confirmat spusele lui Niet  -
zsche, cum c\ ceea ce nu ne omoar\,
ne face mai puternici. {i chiar dac\
tendin]a actual\ e ca P\m`ntul s\ fie
ap\rat de ni[te p\s\ri colorate [i ner-
voase, mie tot `mi vine c`teodat\ s\
folosesc „Valul ]es toasei” `n direc]ia
to netei RATP atunci c`nd nu primesc
restul `ntreg.

Iulian B~RZOI

Cel mai `nalt munte al lumii `[i
a[teapt\ pe c\r\rile neumblate fiii.
Hai na-i zgrun]uroas\, acoperit\ cu
pulberea iernii `[i cheam\ croitorii
cu piole]i, iar norii aduna]i ca un
gu  ler `n jurul masivului `mpietrit se
`nv`rt `ntr-o hor\ de aburi.

Cu echipamentul preg\tit, trei al  -
pini[ti `[i f\g\duiesc c\ vor deveni
st\p`nii fiarei [i c\ o vor `mbl`nzi cu
steagul victoriei lor. ~nainte de a por -
 ni la drum [i-au promis unul ce -
luilalt c\ vor cuceri `mpreun\ `n\l ]i -
mi le [i c\ nu vor l\sa pe nimeni `n
ur m\, c\ vor primi to]i trei laurii [i
c\ vor `mpr\[tia ecoul bucuriei lor
`ns pre trei z\ri. 

La poalele muntelui, soarele sca-
p\ printre crengi luciri care se po -
ticnesc `n r`ul ve[nic gr\bit. De-o
par te [i de alta se `nal]\ ziduri scoro-
jite de secole care `[i arunc\ ofran-
dele `n apa `nvolburat\. Printre [u ie -
r\ turile s\lb\ticiei, un strig\t `n\ bu [it
se pierde odat\ cu alunecarea alpi -
nistului din urm\ `n pr\pastia care `l
`nghite lacom. Un moment de nea -
ten]ie, o piedic\ sau un g`nd r\u.
M\ car ceilal]i doi s\ `[i `mplineasc\
promisiunile care acum par ca o
p\p\die luat\ de v`nt. Ajung la ultima
treapt\ de piatr\, ridicat\ ca un zid
al unei fort\re]e. La mijlocul drumu  -
lui, cu trupurile lipite de peretele `n -
ghe]at, `[i aga]\ speran]ele de fr`n ghi -
ile care `i vor ridica `n v`rful lumii.
~ns\ numai unul dintre ei va sim]i
r\suflarea solemn\ a masivului, cel
din urm\ pr\bu[indu-se cu funia [i
iluzia victoriei rupte `n dou\. Un
ghi nion, o gre[eal\ sau un blestem.

Deasupra norilor, ecoul ultimu-
lui alpinist nu r\zbate `n templul
profanat, c\ci zarea a[tepta trei stri -
g\ te `ncununate cu lauri. V`ntul `i
fur\ steagul din m`ini a[a cum el le-
a furat celorlal]i armura de `nvin g\ -
tor, l\s`ndu-le triumful dezgolit. ~[i
simte umanitatea mai rece dec`t a
muntelui pe care a vrut s\ `l cu ce -
reas c\, c\ci p`n\ [i piatra se sparge,
iar ghea]a se tope[te. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Cu dou\
trepte
`napoi

� de-o parte [i de alta se
`nal]\ ziduri scorojite de
secole

{coala dragonului
� atunci am `n]eles cum
dob`nde[ti puterea

Amintiri lovite 
cu putere

A[ fi vrut s-o dau jos din bra]ele
„mele” ca s\ m\ `ntronez eu
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Cine se ascunde printre foi?

Oamenii care dau via]\ h`rtieiPrin tipografie, editur\
[i `n toneta cu ziare

[i c\r]i de la col]ul blo -
cului, miroase a cernea -
l\ proasp\t\. Culoarea
abia lipit\ de colile din
care ies personaje ha -
iose sau declara]ii spu-
moase pare [i mai aprin -
s\ c`nd revista este `n tin -
s\ de un v`nz\tor sim-
patic. ~ns\ `nainte s\ fie
`n[irate pe rafturi, zia -
rele [i c\r]ile s`nt me[te[ u -
gite `n s\li mari, de m`ini
harnice [i uneori `mb\ -
tr`nite. Care au uitat de
c`]i ani m`ng`ie colile [i
de c`nd respir\ tu[
negru. 

� „iar am scos ziarul t`rziu!” � ’nea Telu lucreaz\ la
chio[cul cu [tiri calde de mai bine de opt ani � Bogdan
corecteaz\ paginile [i le macheteaz\  

„Dac\ m\ crede]i pe cuv`nt, eu
c`nd m\ uit pe un ziar, nu v\d ti tlu ri le,
m\ uit s\ v\d dac\ cerneala este uni -
form\. Adic\ v\d calitatea ziarului, ni -
mic altceva”, `mi poveste[te Costic\
Tal p\u, care de 36 de ani aju t\ la cu -
le gerea [i turnarea literelor pe foi. ~n -
totdeauna lucreaz\ doar noaptea la
ti pografie, dar `nc\ nu s-a obi[nuit cu
pro gramul t`rziu, „doar fac asta din
’76. Dintotdeauna a fost a[a”, spune
a cesta cu un sur`s lung pe fa ]\ `n timp
ce m\ conduce `n „bi roul” s\u, o sal\
`n care mirosul de uzin\ se `m bi n\ cu
cel de cerneal\ [i h`r ti ei. De o da t\ se
aude un zgomot puternic, iar ma [ina
`ncepe s\ turuie cu for]\. O no u\
edi]ie a unui ziar este tip\rit\.

Costic\ Talp\u se consider\ un
nostalgic, c\ci pentru el totul a por nit
de la principala menire a unui ziar, [i
anume ca acesta s\ fie citit. „C`nd
eram ]`nc, mi-a pl\cut `n prostie s\
citesc. Am `nceput cu romanele de

aven tur\, Winnetou de exemplu [i al -
tele care au mai ap\rut atunci”. Nu
ui t\ s\ men]ioneze [i de Tai-Pan, un
roman despre care zice c\ n-o s\-l ui te
niciodat\ fiindc\ „m-a impresionat
istoria Japoniei. Primii europeni ca re
au ajuns acolo au g\sit un nivel de ci -
viliza]ie complet diferit fa]\ de ce era
`n Europa”, `mi spune acesta `n timp
ce-[i `ntoarce u[or b\rbia rotund\ spre
cilindrii care pasau de la unul la altul
o band\ continu\ de h`rtie. 

Rotativ\ englezeasc\
~mi `ntorc [i eu privirea spre apa -

ra tul care pare scos dintr-un motor co -
lo sal, dar Costic\ nu pare la fel de ui -
mit ca mi ne. Nu pentru c\ s-ar fi o bi[ -
nu it cu el, ci pentru c\ ar fi v\zut [i
cum ar ar\ta viitorul tip\ritului. „B\ ie te,
ce fac eu aici, pusul pl\cilor `n
ma[in\, regla rea cernelii, a apei, s-ar
putea s\ nu mai tre buiasc\. Ce vezi
`n fa]\ e un mo del vechi de rotativ\,
dar am fost odat\ la o tipografie ̀ n An -
glia [i s\ vezi aco lo ce industrie e. Ei
nu aveau nevoie de oameni, doar un
informatician care s\ regleze progra-
mul [i ma[ina f\cea restul”, `mi po -
ves te[te acesta, pri vin du-m\ atent pe

sub ochelarii sprijini]i de nas.
Se mul]ume[te cu g`ndul c\, to tu[i,

nimic nu dureaz\ mult [i [tie c\ atunci
c`nd se stric\ ceva, tot mai e nevoie
de cineva care s\ repare totul. „Eu
aici bat culorile dup\ ochi, iar ma [i na
aceea o f\cea automat. Dar ce face cal -
culatorul c`nd [obolanii `]i m\n`nc\ un
m\nunchi `ntreg de h`rtie?”, spune
acesta `ntinz`ndu-[i degetele f\cute
ghem spre mine. Acum vorbe[te din
experien]\, Costic\ [tiind c\ peri colul
ca un ziar s\ nu ias\ vine de obi cei
din exterior, e ceva la care nu te po]i
a[ tepta. „Am p\]it-o odat\, a trebuit
s\ scoatem ziarul a doua zi la cinci.
Alt\ dat\, pe vremea lui Ceau [escu,
ni s-a stricat ma[ina de turnat pl\ci
de plumb. Ce facem? D\m tele foane
[i aducem una de la Suceava, iar la
in trarea `n P\curari se r\sturna se ma -
[i na. Iar am scos ziarele t`rziu”, po -
ves te[te acesta r`z`nd cu poft\.

Pe o band\ `ncep s\ ias\ rapid noi
edi]ii, iar tipograful ia una rapid s\ ve -
rifice de gre[eli. Dup\ o scurt\ cercet a -
re pe fiecare pagin\, se `ntoarce `n -
tinz`nd ziarul spre mine, ca s\ v\d [i
eu cum arat\ o edi]ie proasp\t\.

Paul ANDRICI

Bogdan Piftor mai prive[te din
c`nd `n c`nd spre u[ile prin care se

trece dintr-un birou `ntr-altul, [i
so co te[te c\ „s`nt vreo opt ani de
c`nd fac asta, am `nceput din facul -
tate”. El este cel care corecteaz\,
a[az\ [i ma cheteaz\ paginile c\r ]i -
lor `nainte ca acestea s\ vad\ cer -
nea la tiparului. De[i a terminat
Asisten]\ Social\, una dintre spe  -
cializ\rile Facult\]ii de Fi lo sofie
[i {tiin]e Social-Politice, s-a an -
ga jat la o editur\ c`nd era `n cel

de-al patrulea an de studii, „chiar
dac\ nu avea nici o treab\ cu

ceea ce f\ceam eu”. Me -
se ria lui s-ar putea pres-

curta simplu `n „DTP”
(n.r. „desk top publish-

ing”), „adic\ cel care pro ceseaz\ tex -
tul [i imaginile unui docu ment pen-
tru a fi pe urm\ imprima te”. Nu-[i a -
minte[te dintre toate c`te a ci tit, care
a fost cartea care i-a pl\cut cel mai
mult, dar se bucur\ c\ serviciul `i per -
mite s\ adauge s\pt\m`nal c`te o „do -
z\ nou\ de informa]ii”. De la litera -
tu r\ la volumele de specialitate ale
Editurii Polirom, pe care tre buie s\
stea mai mult c`nd le parcur ge, Bog-
dan [tie pe de rost schema dup\ ca re
se ghideaz\ atunci c`nd filele ajung
`n format electronic la el, la a doua
m`n\ de corecturi. 

N-ar putea pune degetul pe-un
si ngur titlu sau autor care, `n interes
de serviciu, s\-l fi marcat. Cu fr\ -
m`n t\ri de palme `mi spune c\ au

fost mul te situa]iile `n care „dup\ ce
am citit un anumit scriitor [i-apoi l-
am v\zut prin editur\ s\ mi-l fi ima -
gi nat altfel”. {i zice c\ p`n\ la urm\
ace[tia „s`nt oameni obi[nui]i” [i c\
noi, cititorii „le atribuim calit\]i su  -
pra omene[ti”. C`nd cineva mai z\ -
bo ve[ te cu c`te o h`rtie sau un dosar `n
m`n\, `ntre cele dou\ u[i, privirea lui
Bogdan `i fu ge `ntr-acolo [i apre -
cia z\ c\, `n zi le le pline, are de re vi -
zu it de la pa tru zeci p`n\ la optzeci de
pa  gini. Iar `n tr-o s\pt\m`n\, `n func]ie
de format „e gata [i-un volum”, pe
ca re el are sarcina de a-l trimite la
ti p\rit, fiind [i ultimul care-l vede `n
sta rea „bru t\”. Nu s-ar putea `n toar ce
la sta tutul de cititor obi[nuit, naiv
„chi ar dac\ [i-n timpul liber citesc”,

[i, bu cu r`ndu-se de avantajul me se -
ri ei, [i-a `ntemeiat o mic\ bibliotec\
de lecturi pe care nu le-ar putea ve dea
de c`t obligatorii. 

R\bdarea a fost cea care l-a de -
ter minat s\ nu se `ndrepte c\tre o al -
t\ ocupa]ie, la fel [i rutina pe care a
`n locuit-o cu „ceva nou de `nv\]at”.
A cochetat pu]in [i cu ideea de a tre ce
de cealalt\ parte a condeiului [i de a
deveni la r`ndul s\u scriitor, dar „n-a[
[ti de unde s\ `ncep”. Bogdan `[i ne  -
teze[te puloverul albastru [i, cu g`n -
dul la sutele de file pe care le-a par-
curs, traseaz\ o linie imaginar\. Es te
m`ndru c\ a f\cut at`tea c\r]i.

M\d\lina MORARU

Cum s-a preschimbat s`ngele-n cerneal\
� se mul]ume[te cu g`ndul
c\ atunci c`nd ceva se
stric\ tot mai e nevoie de
cineva care s\ repare

� n-ar putea pune degetul pe-un si ngur titlu sau autor
care, `n interes de serviciu, s\-l fi marcat

Sub `ngrijirea lui Costic\ Talp\u, ma[in\riile din 
tipografie ruleaz\ f\r\ probleme

’Nea Telu picteaz\, scrie, face
sport, se pricepe [i la muzic\, film,
literatur\, dar cel mai bine st\p` ne[te
presa. {tie zilnic care s`nt cele mai
importante [tiri, din ziare dar [i de
prin cartier. „Primul loc unde trebu ie
s\ mergi c`nd ajungi `ntr-un ora[ e
chio[cul de reviste [i primul om pe
care trebuie s\ ]i-l faci prieten e cel
care vinde acolo. El [tie tot ce mi[ c\,
iar dac\ nu [tie, afl\”, spune b\r ba tul
cu barba c\runt\, dar cu ochii de un
albastru viu. Lucreaz\ la taraba cu
[tiri calde de mai bine de opt ani. A
`nceput dintr-o `nt`mplare, dup\ ce
a ]inut locul unui cunoscut pentru
trei zile. ~nainte de asta `ns\ `i con-
trola pe cei care vindeau pres\, zil-
nic, pe biciclet\. Trebuia s\ vad\
dac\ „nu miros a b\utur\, dac\ s`nt
la treab\ sau dac\ nu fac [i alte
afaceri”, `mi `mp\rt\[e[te ’nea Te lu.
Nu e str\in de nici un subiect [i, `n
timp ce-mi spune c\ cinema to gra fia
din Rom=nia e pe moarte, preg\ -
te[ te trei ziare. ~mi explic\ de ce abia
dup\ ce un b\tr`nel `i `ntinde [ase
lei, ia vraful de pagini tip\rite [i `n -
cepe s\-i povesteasc\ de un cu tre mur
din California. A ajuns s\ cunoas c\
gusturile clien]ilor dar [i pove[tile
lor de via]\ pentru c\ „mereu vreau
s\ `nv\] ceva nou”.

C`nd nu este `ns\ `n spatele ta -
ra bei b\rbatul picteaz\. Nu l-a `n -
v\]at nimeni s\ plimbe pensula pe
p`nz\ ci a fost autodidact, cum `i
place acestuia s\ spun\. A `ncercat
doi ani la r`nd s\ intre la Fa cul ta -

tea de Arte dup\ liceu, dar nu a a vut
noroc. Nu terminase nici o [coal\
cu profil artistic [i nici nu a avut
ar ti[ti `n familie care s\-l pre g\ -
teas c\, iar „pe vremea aceea era o
b\ taie incredibil\ pe locuri”. Pe
l`ng\ asta `[i aminte[te c\ nici nu a
stat toate cele opt ore ale exame -
nu lui `n sal\ pentru c\ „aveam o
pie s\ de teatru de v\zut”, spune el
r` z`nd. Este nemul]umit `ns\ de ti -
nerii de azi, de cuno[tin]ele acesto -
ra [i activit\]ile lor din timpul liber.
„C`nd eram eu t`n\r umblam, ne
agitam. Mai f\ceam [i fotbal [i hand -
bal, [ah, scrable, mergeam la film,
la teatru, f\ceam muzic\. ~n cer cai de
toate [i vedeai ce-]i place”, spune
’nea Telu dezam\git.

Cu toate acestea, to]i elevii de la
liceul de sport de al\turi [i o parte
dintre studen]ii din T`rgu[or `l [tiu
[i le este prieten. Le mai `mprumu t\
c`te un ziar dac\ orele sau cursu ri le
se anun]\ mai lungi, le mai d\ [i „pe
cont” c`te un pachet de ]ig\ri, un
bilet RATP, prezervative sau gume
de mestecat [i ̀ i ajut\ mereu cu sfa -
turi dac\ ace[tia le cer. „M\ pricep la
orice, iar dac\ este vreun lucru la
ca re nu m\ pricep sigur m-a interesat
[i am citit despre el”, se d\ b\r ba tul
drept exemplu dup\ ce un elev de
liceu care a venit dup\ un pachet de
gume n-a [tiut s\ r\spund\ la o `n -
trebare de cultur\ general\. 

Nu se consider\ b\tr`n, ci doar
un pic `n]elept dar, zice el „\sta nu-i
un lucru bun. ~n]elepciunea nu-mi
d\ de m`ncare [i nu face bani. Doar
te face s\ g`nde[ti, iar `n ziua de
azi asta nu-i bine.” 

Andrei MIHAI

Pictorul de la 
taraba cu ziare

� to]i studen]ii de la
c\minele din T`rgu[or `l
[tiu [i le este prieten

Cu fa]a `n oglinda paginii
Ziarele nu se v`nd singure



OPINIA VECHE: A]i repetat de
foarte multe ori c\ s`nte]i regizor, ar-
tist, iar nu birocrat, semnatar de h`rtii.
Sim]i]i c\ v\ risipi]i ca director de
Oper\?

BEATRICE RANCEA: Orice crea-
tor sau artist, dac\ este cobor`t de pe scen\
[i pus la un birou, unde are de f\cut nu-
mai lucruri administrative de diminea]\ p`-
n\ seara, tr\ie[te frustrarea la un moment
dat. ~n definitiv, `n primul r`nd, s`ntem ar-
ti[ti.

O.V.: Spunea]i c\ una dintre lec]ii-
le memorabile pe care le-a]i `nv\]at `n
facultate este c\ regizorul e responsa-
bil pentru tot: pentru becul care se
sparge, ca [i pentru jocul actorilor. Sim-
]i]i, ca manager de Oper\, o responsa-

bilitate similar\?
B.R.: Mult mai mare! Un manager

reprezint\ imaginea institu]iei, reprezint\
becurile care ard sau nu `n institu]ie, sau
reclamele care exist\ ori nu `n ora[. Este
responsabil de tot ce se `nt`mpl\ adminis-
trativ [i artistic. Mai ales artistic! Dar par-
tea artistic\ nu poate func]iona dac\
segmentul administrativ, cu toat\ birocra]ia
`n care ne-am `ngropat, nu func]ioneaz\ bi-
ne.

O.V.:A]i precizat la unmoment dat
c\ la starea `n care a]i g\sit Opera din
Ia[i, nici un regizor important nu ar fi
acceptat s\ monteze aici, dac\ nu s-ar
fi aflat `ntr-o rela]ie de prietenie cu dum-
neavoastr\. V-a]i g`ndit c\ aceast\ su-
pra-responsabilitate se poate

transforma u[or `n nevoie de putere
ori de control?

B.R.: Nu. Astea s`nt ni[te obliga]ii pe
care le avem ca manageri: s\ ne impli-
c\m `n tot ceea ce `nseamn\ institu]ie. De
asta s-a [i inventat acest cuv`nt, „manager”,
care nu mai este un simplu director gene-
ral. El trebuie s\ se priceap\ la toate [i
ideal ar fi s\ se priceap\ [i la partea artisti-
c\. Managerul este un om care [tie foarte
bine s\ administreze imaginea [i fondu-
rile unei institu]ii. Repet, de asta s-a in-
ventat acest cuv`nt, „manager”, care nu
`nseamn\ simplu director. Cu at`t mai mult
aici, `n Ia[i, unde erau at`t de multe lucruri
nerezolvate, unde nu era nici m\car un
pas f\cut `naintea mea, pe care s\-l urmez,
unde nu existase nici o `ncercare de a re-
zolva ni[te probleme, cu at`t mai mult es-
te nevoie de [ederea mea zilnic\ aici.

CC`̀nndd  oo  ss\\  pplleecc,,  `̀nnsseeaammnn\\  cc\\
ppeennttrruu  mmiinnee  ss--aa  ttrraass  lliinniiee

O.V.: ~n 2011, c`nd a]i preluat con-
du cerea Operei din Ia[i a]i spus c\ v\
propune]i s\-i reda]i str\lucirea [i ni-
meni nu v\ va putea p\c\li. ~ntr-un  in-
terviu, la Radio Nord-Est, zicea]i c\ cel
mai mare defect al dumneavoastr\ e c\
acorda]i oamenilor prea mult\ `n cre -
dere [i gre[i]i. V\ este fric\ c\ oa menii
`ncearc\ s\ v\ trag\ pe sfoar\?

B.R.: S-a `ncercat s\ fiu tras\ pe sfoa -
r\. ~ncep`nd cu vechea conducere [i con-
tabilitatea. Atunci c`nd managerul nu are
un contabil-[ef pe care s\ se poat\ baza,
iar situa]ia financiar-administrativ\ nu es -
te foarte bine ]inut\ sub control, totul de -
vine periculos pentru toat\ lumea. Iar
pri mul lucru care s-a `ncercat a fost s\ mi
se aduc\ s\ semnez h`rtii strecurate
printre multe altele, pe care, dac\ n-a[ fi
fost aten t\, a[ fi putut s\ le semnez [i a[ fi
comis, f\ra s\ [tiu, ilegalit\]i. 

O.V.: A]i fost avertizat\ sau era]i
con[tient\ s\ v\ preocupa]i `n primul
r`nd de lucrurile astea?

B.R.: Eram con[tient\ fiindc\ \sta e
avantajul noilor reglement\ri legislative,
c\ managerul `[i poate crea o echip\, `n
care cel mai important loc `l ocup\ con-
tabilul-[ef. De asta, perioada de directo rat
de la Constan]a, de dinainte s\ vin `n Ia[i,
mi-a prins foarte bine. Pentru mine a fost
stresant fiindc\ av`nd `ncredere `n oa meni,
ri[ti s\ crezi c\ nimeni nu-]i vrea r\ul [i
pe urm\, c`nd `]i dai seama c\ lucrurile
nu stau chiar a[a cum ]i le-ai `nchipuit,
trebuie s\ te g`nde[ti cu fric\ la ce-ai f\ cut
de-ai ajuns s\ te `n[eli. Nici o secund\,
din momentul `n care am preluat Opera,
nu mi-am imaginat c-o s\ am asemenea
piedici [i c\ exist\ persoane – m\ refer la
vechea conducere – care [i-au dat ter-
men, c\ p`n\ `n septembrie o s\ m\ fac\
s\ plec singur\. 

O.V.: Zicea]i ca Tudor M\r\scu v-a
sf\tuit s\ nu v\ lega]i la cap cu ce nu
v\ merit\, referindu-se la Oper\. Cre -
de]i c\, p`n\ la urm\, totu[i v\ merit\?

B.R.: Da! De asta s`nt `n continuare
aici. Ai clipe `n care te g`nde[ti de ce tre-
buie s\ p\]e[ti at`tea lucruri c`nd, normal,
ai cele mai bune inten]ii. Dac\ n-a[ fi
avut cele mai bune inten]ii, nu a[ fi avut de
ce s\ r\m`n aici. ~mi doresc s\ montez, `mi
doresc s\ fiu acas\, cu familia, s\ stau cu
c\]eii mei, `mi doresc via]a personal\ pe
care o are oricine c`nd pleac\ de la birou
[i pe care, eu, aici, n-o am. Dar nu-mi pare
r\u [i nu m\ pl`ng fiindc\, `n continuare,
mi se pare c\ merit\. C`nd voi ple ca, nu
cred c\ va trebui s\ explic de ce am ple-
cat – `nseamn\ c\ pentru mine, s-a tras

linie.

NNuu--mmii  ppllaaccee  ss\\  mm\\  iiuubbeeaasscc\\
lluummeeaa!!

O.V.: A]i precizat la un moment dat
c\ v-a]i prezentat la concurs f\r\ s\ [tie
mama dumneavoastr\, fiindc\ n-ar fi
fost de acord. Cu toate sfaturile astea,
a]i ajuns s\ v\ g`ndi]i c\ aici v-a]i rata
sau, dimpotriv\, v-au accentuat am bi ]ia?

B.R.: Eu am avut ambi]ia – dac\
„ambi]ie” `i putem spune – de a aduce in-
stitu]ia acolo unde cred c\ merit\ s\ fie
datorit\ oamenilor ei. Fiindc\, am mai spu -
s-o, marea majoritate au o calitate uma n\,
nu numai artistic\ sau profesional\, deo -
se bit\ [i \sta e motivul pentru care m\
aflu aici.

O.V.: Dup\ trei procese v\ mai este
drag acest colectiv?

B.R.: ~n mare parte, da. Am mai mul te
procese. Am ajuns [i la Direc]ia Na ]io -
nal Anticorup]ie (DNA), s\ dau cu sub-
semnatul pe mai mult de opt pagini. La
`nceput, mi s-a p\rut amuzant, dar dup\
aceea m-am g`ndit: „oare chiar merit\?”.
Sau, cum s\ spun, c`nd apari `n ziare [i
mama prime[te la Bucure[ti [tirile astea
[i vede c\ s`nt `n aten]ia DNA-ului pen-
tru c`t am furat eu din Oper\, iar apoi
primesc un telefon din care s\ aflu c\ a
luat-o salvarea, fiindc\ a f\cut un prein-
farct, lucrurile astea `nceteaz\ de-a mai
fi amuzante. C`t mai po]i merge cu ideea
c\ merit\ ceea ce faci?

O.V.: Credeti c\ v\ iubesc oamenii
de-aici?

B.R.: Cred c\ m\ iubesc. Bine, nu cred
c\ exist\ vreun om care s\ fie iubit de toa -
t\ lumea. Dar cred c\ pentru marea ma jo -
ritate `nsemn ceva. Nu-mi doresc s\ fiu
iubit\. Cred c\ cel mai important este s\
respec]i un om [i s\-i `n]elegi demersu ri -
le. Deci, nici nu-mi place s\ m\ iu beas c\
lumea! Pentru c\ exist\ `n asta un risc de-
a te relaxa. ~]i spui: uite, m\ iube[te
lumea, nu mi se poate `nt`mpla nimic [i-
apoi te treze[ti c\ lucrurile nu stau chiar a[a.

O.V.: Adic\, dac\ v-a]i `nchipui c\
s`nte]i iubit\, a]i avea `ncredere `n oa-
 meni [i-ar fi periculos.

B.R.: Da, pentru c\ ̀ n momentul ̀ n ca -
re e[ti cu garda jos, atunci prime[ti cele
mai multe lovituri, fiindc\-]i `nchipui c\
nu ]i se poate `nt`mpla nimic venind din-
spre prieteni. Dar tot timpul ]i se poate
`n t`mpla ceva, mai ales de la prieteni!

EE  ccllaarr  cc\\--ii  nneevvooiiee  ddee--oo  aauu--
ttoorrii  ttaattee  dduubbll\\  aaiiccii,,  
ffaa]]\\  ddee  cceeaa  nnoorrmmaall\\

O.V.: {ti]i c\ unii angaja]i se re fe r\
la Oper\ ca la o Bastilie ̀ n care nu exis -
t\ alte sisteme de ierarhie [i toat\ lu mea
se simte somat\ s\ r\spund\ nu mai `n
fa]a dumneavoastr\?

B.R.: Nu. Sincer. Eu n-am auzit ast-
fel de replici [i nu [tiu s\ se vorbeasc\ de-
spre a[a ceva.

O.V.: Atunci [ti]i c\ inspira]i fric\
unora dintre angaja]ii dumneavoastr\?

B.R.: ~n momentul ̀ n care te consideri,
s\ nu spun vinovat, dar [tii c\ ai ni[te pro -
bleme, atunci, `ntr-adev\r, ]i-e fric\. Oa-
 menii care lucreaz\ cu mine, eu [tiu c\-[i
fac treaba foarte bine. |sta e [i mo ti vul
pentru care nu are de ce s\-]i fie fric\.

O.V.: Deci nu v\ recunoa[te]i `n
profilul directorului autoritar?

B.R.: Trebuie s\ ai o autoritate. Este
imposibil s\ ai peste 250 de angaja]i [i s\
fac\ fiecare ce vrea. Normal c\ trebuie s\

ai o autoritate, dar nu una aberan t\.
O.V.: Atunci nu v\ recunoa[te]i ca

av`nd o „m`n\ de fier”.
B.R.: Ba da, cred c\ am o m`n\ de fier!

Pentru c\ `ntr-o institu]ie precum Opera
pe care am preluat-o eu, unde nimeni nu
avea o fi[\ a postului, unde nimeni nu [tia
care-i s`nt atribu]iile [i f\cea fiecare cum
voia, era nevoie de asta. Opera – cred c\
este unic\ `n Rom=nia, a fost o institu]ie
pe care am preluat-o f\r\ inventar. Deci,
`n condi]iile astea, e clar c\-i nevoie de-o
autoritate dubl\ fa]\ de cea normal\, ca re-
ar func]iona `ntr-o institu]ie `n care lu-
crurile s`nt bine echilibrate [i grupate,
unde oamenii `[i [tiu locul.

FFaacc  eecchhiipp\\  ffooaarrttee  bbuunn\\  ccuu
oorriicciinnee  `̀[[ii  vveeddee  ddee  ttrreeaabb\\

O.V.: Procesele pe care le-a]i pierdut
v-au dat de g`ndit?

B.R.: Nu! Procesele se c`[tig\ sau se
pierd `n baza unor legi care s`nt foarte
u[or de interpretat. De exemplu, `n con-
tractul dintre mine [i Minister, exist\ un
paragraf de felul urm\tor: „managerul are
dreptul s\ monteze un spectacol pe an, ̀ n
institu]ia pe care o conduce”. Asta e le gea
ministerului. Dar vine, apoi, Codul
Muncii. Care spune c\ dac\ un manager
monteaz\ `n institu]ia pe care o conduce,
apare un conflict de interese [i poti s\ in tri
`n penal, fiindc\ nu ai dreptul s\ te pl\ te[ti
tu, pe tine. Dar lucrurile astea nu s`nt cla -
re. Norocul meu este c\ dintre to]i mana -
gerii din ultimii cinci ani, eu [i Mihai
M\niu]iu, cred, s`ntem singurii care nu
am montat [i nu ne-am remunerat noi, pe
noi, `n institu]iile pe care le conducem.
Iar aici, la Opera din Ia[i, au fost `n mod
inten]ionat l\sate lucrurile `n a[a fel, `n c`t
s\ se profite de ambiguitatea legilor. Di ri -
jorul de cor a c`[tigat procesul (n.r.: Va-
 le riu G`dei). Dar el nu avea studii, nu
avea o diplom\ de dirijat cor. Deci orice
om din cor, dac\ este fratele directorului
(n.r.: Dan G`dei, director adjunct) poate
s\ ajung\ s\ dirijeze corul, nu? Pentru c\

d`nsul a[a dirija corul, pentru c\ era fra te -
le directorului. Bun. Era p\strat pe ni[te
state de func]ii [i de plat\ `n felul ur m\ tor:
`ntr-o parte, ca maestru de cor, `n alt\ par te,
ca dirijor de cor. Depinde ce lege-i ve nea.
{i a[a a c`[tigat procesul. Dac\-i spu neam
c\ n-are diplom\ de dirijor, putea ie[i cu:
„sta]i pu]in, dar eu s`nt maestru de cor!”
Oricum o d\deai, ar fi ie[it bine pentru el.
Eu am cerut pur [i simplu ca cei care au
func]ii de r\spundere sau se implic\ `n
activit\]ile specifice [efilor de departa-
mente s\ aib\ studii superioare. 

O.V.: Avea o experien]\ de 30 de ani.
I-a]i pus la `ndoial\ competen]ele?

B.R.: Nu, dar vreau ca oamenii care
lucreaz\ aici s\ fie [coli]i. Regizorii care
monteaz\, vreau s\ aib\ o diplom\ de re-
gie, iar dirijorii s\ aib\ o diplom\ de di ri -
jat orchestr\, nu oricum. De asta am adus
aici [i unii dintre cei mai buni dirijori din
]ar\. Vreau ca oamenii s\ fie foarte bine
preg\ti]i c`nd ajung aici. ~mi pare bine
dac\ unii dintre angaja]i resimt asta, c\
aici e-o m`n\ de fier care-i determin\ s\-[i
fac\ griji. Fiindc\ aceia se simt des co pe -
ri]i. V\ spun, eu fac echip\ foarte bun\ cu
oricine `[i vede de treab\.

Niciodat\  nu  mi-am  pus
problema  c\  s`nt  uitat\

O.V.: Zvonul „Bastiliei” a ap\rut [i
`n urma faptului c\ oamenii par s\ se
simt\ ]inu]i `n lan] de Oper\, fiind
for]a]i direct sau indirect s\ renun]e la
colabor\rile personale cu alte institu]ii
sau organiza]ii.

B.R.: V\ ar\t toate h`rtiile de colabo -
r\ri! Nici una nu cred s\ fi fost respins\!
Cere]i absolut toate h`rtiile de la Re gi s tra -
tur\. At`t am spus: ca-n orice institu]ie, [i
aici se face o cerere: „l\sa]i-m\ s\ co la -
borez cu nu-[tiu-cine”. Acum am c` ]i va
oameni pleca]i `n str\in\tate, fiindc\ mi
se pare normal s\-i las s\-[i fac\ rost de
ni[te bani. Am avut dou\ luni, `n var\, `n
care aproape toat\ trupa de balet [i-a luat
`nvoiri [i-a plecat `n Italia sau pe vase de

croazier\ ori `n alt\ parte. S\pt\m`na tre-
cut\, chiar, au fost interpre]i care au co-
 la borat cu Filarmonica. Acum s`nt
inter pre]i care se afl\ la Gala]i [i cola-
boreaz\ cu Teatrul Muzical de acolo.
Deci, ce pot eu s\ v\ spun e c\ nu cred c\
o s\ g\ si]i nici m\car o cerere a unui an-
gajat, din orice compartiment, care s\ nu
fi fost aprobat\. Opis Band-ul a plecat ̀ n
Bu cu re[ti. Mi-a p\rut foarte bine pentru
ei! Le-am dat absolut tot. Toate instru-
men te le de care au avut nevoie. Au plecat
p` n\ [i cu ma[ina institu]iei. Nici o secund\
n-a fost vorba ca un angajat s\-[i dore-
asc\ s\ plece, iar eu nu doar s\-l las, dar s\-
l [i ajut c`t pot! De exemplu, la
spectacolul „Don Giovanni”, a fost [i
domnul Holender. Mi-a spus: „cum a]i
putut s\ face]i ce-a]i f\cut?” – cu o inter-
pret\. Zic: „P\i, ce-am f\cut?” „Dac\ era
la mine `n institu]ie, avea de ales: la
Oper\ sau la Filarmo ni c\. Nu avea cum s\
le fac\ pe am`ndou\ bi ne.” Textual mi-a
spus: „le-a f\cut pe am`n dou\ nu foarte
bine [i a c`ntat mai prost, evident, la
Oper\, care era casa ei, fiin d c\ era obosit\
dup\ Filarmonic\. La mi ne `n institu]ie
niciodat\ n-ar fi avut voie s\ se duc\ s\
interpreteze, la diferen]\ de nu mai o zi,
dou\ roluri foarte grele!” Eu am l\sat-o
s\ plece, cu amendamentul ca repeti]iile
de la Filarmonic\ s\ nu `m pie dice
repeti]iile Operei, evident! A ple cat la Fi-
larmonic\, a c`ntat prost la noi `n spec-
tacol, sub privirile domnului Ho lender,
iar d`nsul mi-a zis clar. Dac\ eu o opream,
n-ar fi zis c\ am ceva cu ea, `n mod indi-
vidual?!

O.V.: V\ `ntrebam mai devreme
da c\ sim]i]i c\ v\ ̀ ngropa]i aici fiin d c\,
de exemplu, pe afi[ele Operei din Bu-
 cure[ti nu apare numele mana ge ru lui.
Sim]i]i nevoia s\ nu vi se [tearg\ nu-
mele din memoria publicului?

B.R.: Nu, e un tipic. Eu [tiu c\-n toa -
t\ ]ara [i-n toat\ lumea, pe afi[ trebuie s\
apar\ numele managerului [i stagiunea,
fiindc\ afi[ele r\m`n undeva, `ntr-o ar hi -
v\. Eu l-am `nv\]at [i pe fostul manager

s\-[i pun\ numele.
O.V.: Deci nu v\ e fric\ s\ nu intra -

]i cumva, `ntr-un con de umb\.
B.R.: Nu, dimpotriv\! Eu, [i din p\ -

ca te, [i spre bucuria mea, s`nt o persoan\
public\. Nu numai ca manager, dar am
fost implicat\ ̀ n via]a public\ de c`nd eram
mic\. N-am lucrat numai oper\, ci [i b a let,
am lucrat prezent\ri de mod\, am avut [i-
o emisiune de televiziune, am fost la
Pro tec]ia Animalelor, am fost la Camera
Deputa]ilor ca s\ salv\m c\]eii... Une ori
`mi pun ochelari de soare [i [apc\ spe r`nd
c\ nu voi fi recunoscut\. Amuzamentul e
`n Pia]a Obor, unde toate v`nz\toarele
strig\ dup\ mine: „Hei! Dansez pentru ti -
ne! Ce crede]i, c\ nu v\ recunoa[tem cu
[apc\?!” {i stai [i f\ poze cu 30 de oa-
 meni care stau la r`nd... 

O.V.: A]i jucat preponderent ro luri
`ntunecate. V-au atras psihologiile per-
sonajelor \stora?

B.R.: Am avut foarte multe roluri de
compozi]ie, de fapt. Fiindc\ mie, `n afa r\
de tehnica baletului, mi-a pl\cut foarte mult
interpretarea [i apropierea de actorie. |s -
ta-i motivul pentru care mai pot [i acum
s\ interpretez `n astfel de spectacole de
teatru-dans. Nu m\ mai bazez pe o teh ni -
c\ foarte complicat\ de dans, pe care, [i
din pricina opera]iei, [i din pricina v`rs tei,
nu a[ avea cum s-o mai sus]in. Dar, repet,
n-am disp\rut niciodat\ din aten ]ia pub-
lic\ [i nu m\ sperie asta. De exemplu,
dup\ ce am divor]at de Bleon], toat\
lumea mi-a spus: „p\streaz\-]i numele,
c\ de 16 ani toat\ lumea te [tie de Beatri ce
Bleon].” Prima dat\ chiar m-am g`ndit. {i
actualul meu so] era de acord, [i Bleon]
era de acord. Pe urm\ am zis: „m\i, s\
dea Dumnezeu s\ fiu eu s\n\toas\, c\ un
nume ̀ mi fac oric`nd!” Niciodat\ nu mi-am
pus problema c\ s`nt uitat\.

Vreau  s\  cred  c\  pot  s\  mai
exist  ca  interpret

O.V.: C`nd a]i montat primul spec-
tacol la Teatrul Na]ional, l-a]i pus pe
Bleon] `ntr-un rol secundar [i toat\ lu -
mea v\ spunea c\ o s\ ave]i sala goal\
fiindc\ nu apar pe afi[ nume cunos-
cute, dar n-a]i modificat nimic.

B.R.: Mereu am avut norocul s\ nu
accept compromisuri. Nici c`nd am mon-
tat la Na]ional [i toat\ lumea se b\tea s\
ajung\ acolo. Eu n-am vrut s\ montez ori -
ce sau oric`nd, numai ca s\ m\ v\d aco lo.
Am montat numai c`nd am crezut `n ce ea
ce fac [i nu am acceptat nici o schimbare
a direc]iei. |sta-i motivul pentru care nici
aici, la mine, chiar dac\, probabil, unii nu
cred, nu am intervenit niciodat\ `n deter-
mi narea castingului unui spectacol. Pen tru
c\ eu, ca regizor, n-am acceptat nicioda t\
a[a ceva, deci n-am cum s\ impun un lu cru
pe care-l detest! N-am acceptat nicioda t\
s\ vin\ la mine directorii de teatre s\-mi
explice c-ar fi mai bine s\ lucrez cu o an-
umit\ persoan\. 

O.V.: Cum v\ explica]i c\ inspira]i
at`ta distan]\?

B.R.: Nu [tiu. Aveam colegi `n facul -
tate care mi-au spus: „vai de mine, c`nd
treceai pe coridor, parc\ m\ izbeam de
pe rete. Mi-era [i fric\ s\ te salut.” Iar eu
eram, pe atunci, student\ la Teatru, du p\
ce terminasem cu dansul. Dar nu [tiu de
unde vine chestia asta. Noi nu ne ve de am
niciodat\ pe noi `n[ine din afar\, a[a cum
s`ntem percepu]i. 

O.V.: Cum v\ ]ine]i ̀ n fr`u orgoliul?
B.R.: Cel mai frumos lucru, pentru

mine – unii `mi spun c\ exagerez – e
p\strarea unui fel de umilin]\. E foarte

important s\ nu crezi c\ e[ti altcineva de -
c`t e[ti. Iar eu nu cred c\ s`nt un om altfel
dec`t absolut normal. {i n-o spun declara -
tiv. O spun sincer! Am avut o cuno[tin]\
care mi-a zis: „m\i, era nici s\ nu te re-
cunosc! Cum s\ te pui a[a, `n ni[te
situa]ii...” Mie mi se pare normal ca
atunci c`nd te duci la o mas\, s\ te pun\
cineva `n capul mesei. Nu s\ te duci tu [i
apoi s\ te ridice, c\ ai ocupat locul altuia,
care-i mai important dec`t tine. ~ncerc s\
ajut tot ce-i pe l`ng\ mine cu c`t mi-a dat
[i mie, Dumnezeu. Glumeam c\ am f\ cut
potec\ pe la Minister, c`t m-am tot dus [i
m-am rugat pentru institu]ie. Le-am spus:
„nici pentru mama mea nu m-am rugat,
c`t m\ rog pentru Opera din Ia[i. In sti tu -
]ia asta are nevoie de suport financiar
mai mult dec`t oricare alta din ]ar\! Se
deschide o sal\ nou\! Oamenii \[tia au
nevoie de costume, publicul are nevoie
de mont\ri mari, fiindc\ [ase ani au stat
`ntr-o Cas\ de Cultur\!” E o umilin]\ s\
ceri bani, nu?! Aici, eu am dansat pe gra -
tis, am montat pe gratis. Chiar glu meam,
c\ eu, de dou\ ori, `n via]a mea, am f\cut
`mprumuturi la banc\: c`nd am fost di-
 rec tor la Constan]a [i acum. {ti]i cum s`nt
regizorii: c`t fac, at`ta au. St`nd aici, mi-am
pierdut foarte multe contracte cu fir me
pentru care f\ceam lans\ri de produse sau
evenimente `n Bucure[ti. M\ bucur c\
am r\mas [i la „Dansez pentru tine”, fiind -
c\ a-i pl\ti cuiva biletul de avion, c\ omul
nu poate fi plecat din Ia[i, e o cheltuial\ ̀ n
plus pentru ei. {i, cum se spune, ie[i din
c\r]i. Oamenii nu te mai caut\ s\ montezi,
fiindc\ [tiu c\ e[ti aici. 

O.V.: Deci sim]i]i c\ exist\ perico -
lul de-a v\ [terge.

B.R.: Am pierdut patru contracte p`n\
acum. Sper, am anun]at [i la Minister, s\
nu ratez plecarea `n America, unde tre-
buie s\ montez „Regele Lear”. Vreau s\ m\
duc, chiar dac\ voi lipsi aproape o lun\ [i
jum\tate din Ia[i. Vreau s\ cred c\ am
pus deja Opera pe picioare, c\ exist\ o
garnitur\, o echip\ care r\m`ne ̀ n timp ce
eu s`nt plecat\. Vreau s\ cred c\ pot s\
mai plec [i s\ mai exist [i eu ca interpret.  

Dansul  e  singurul  lucru  pe
care-l  mai  fac  pentru  sufletul
meu

O.V.: Cultiva]i autonomia angaja -
]ilor?

B.R.: Chiar acum m\ `ntrebau; „cum,

pleca]i m`ine? Dar noi credeam c\ ple -
ca]i numai c`t ]ine emisiunea! Ne l\sa]i,
a[a?!” Le zic: „sta]i, c\ doar vorbim la te -
lefon!” S`nt multe lucruri care `nc\ tre-
buie rezolvate [i nu ne este u[or. Dar am
spus [i la Minister [i le-am spus-o [i lor,
c`nd am avut perioade mai tensionate, c\
`ncerc s\ formez o echip\ care s\ r\m`n\
dup\ mine. Nu s`nt genul de om care s\
aib\ o satisfac]ie ca dup\ ce plec eu, s\
v\d cum dispare tot [i moare lumea `n
urma mea. Nu-mi doresc s\ spun: „ve de]i,
dac\ nu mai s`nt eu, dispare totul!” |s ta-
i motivul pentru care am foarte mul]i
tineri pe l`ng\ mine, pe care `ncerc s\-i
ajut s\ `n]eleag\ lumea `n care trebuie s\
`nve]e s\ tr\iasc\ singuri. Pentru mine, ar
fi un mare p\cat s\ nu las `n urm\ o echi p\
care s\ nu continue ceea ce-am `n ce put eu
al\turi de ei.

O.V.: ~ntineri]i c`nd monta]i?
B.R.: Da! ~mi place enorm! C`nd mon-

tez, simt c\ tr\iesc! So]ul meu `mi zice:
„ce-]i mai trebuie s\ mai dansezi?!” Dar
e singurul lucru, la momentul actual, pe
care-l mai fac pentru sufletul meu! Pen tru
mine, at`ta mai pot s\ fac acum, s\ dan sez.
Fiindc\ sim]i nevoia s\ prime[ti [i s\ dai
o energie!

O.V.: Mihai Maniu]iu spunea c\
drama unui regizor de teatru e c\ se va
g\si ca un creator f\r\ crea]ie, fiind c\
`n urma lui nu r\m`ne nimic.

B.R.: Eu nu mi-am `ntregistrat spec-
tacolele, nici m\car pe acelea care au re -
pre zentat ceva la momentul respectiv, cum
a fost „Zeul M\celului”, la Teatrul Bu-
 landra sau „Romeo [i Julieta”, la Tea -
trul Na]ional. Niciunul nu mi-am dorit
s\ fie preluat de televiziune, fiindc\ dis-
pare acea emo]ie care numai `ntr-o sal\ de
teatru poate fi tr\it\. Nu-mi este fric\ c\
n-o s\ r\m`n. Fiindc\ n-am orgoliul s\ las
ceva dup\ mine, s\ m\ pomeneasc\ lu mea
c`nd n-oi mai fi. N-am nici m\car or go -
liul de a avea copii [i datorit\ numelor
lor, s\ mai r\m`n\ din mine ceva! Asta,
la un moment dat, toat\ lumea trebuie s-
o `nve]e de la via]\. Nu dispare nimic
doar fiindc\ dispare un om. Nu moare
Teatrul c`nd moare un artist, nu moare
Cinematograful c`nd moare un actor. Noi
s`ntem ni[te instrumente prin care re-
spectiva crea]ie a divinit\]ii merge mai
departe. To]i putem fi `nlocui]i oric`nd.

Oana  OLARIUO
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Dup\ ce a absolvit Liceul de Coregrafie, a urcat pe
scena Operei Na]ionale din Bucure[ti. ~n timpul unui

spectacol, piciorul i s-a prins `ntr-o sc`ndur\, iar pirueta i
s-a `ntors `mpotriva ei `nse[i. De atunci, dansul i s-a `n m-
u iat `n tehnic\ odat\ cu ligamentele, sporind mai cu
seam\ `n expresivitate. La 30 de ani, a `nceput Facul ta tea
de Coregrafie la Universitatea Na]ional\ de Art\ Tea -
tral\ [i Cinematografic\, „I. L. Caragiale”, din capital\.
Dup\ un an, s-a transferat la „Regie”. Cu un premiu
UNITER pentru debut c`[tigat `n 1993, Beatrice Rancea a
montat `n ]ar\, ca [i-n Ungaria sau Statele Unite ale
Americii. A transformat `n spectacole de teatru, regiz`nd
[i dramatiz`nd totodat\, pove[tile romanelor „Maestrul [i
Margareta” [i „Coco[atul de la Notre-Dame”. Din 2005
[i p`n\ `n 2007, a fost director interimar la Teatrul Na ]io-
nal din Constan]a, iar din 2011 conduce Opera ie[ea n\.
~nainte s\ ajung\ aici, a fost avertizat\ c\ locul acesta o
va ofili. Cu mai mult de trei procese deschise de fo[ti an-
 gaja]i [i cu-o sesizare la DNA, artistul cuprins `n birou,
`mi `nchipui c\ trebuie s\ trag\ ad`nc aer `n piept, s\ nu
se [tearg\ ca `ntr-o groap\. ~n facultate, colegii `i spu -
neau c\ le era [i fric\ s\ o salute, de c`t\ distan]\ im pu -
nea spontan. Dar c`nd `ncepe s\ `]i vorbeasc\, numai cu
greu te-ai putea scutura de-o vraj\ ca de Rhin, ce nu-]i
las\ loc de-ndoial\. „Cu to]ii avem un destin. Niciodat\
nu nimere[ti `nt`mpl\tor”, `mi spune. 

� interviu cu managerul Operei Na]ionale din Ia[i, Beatrice Rancea

~mi pare bine dac\ unii dintre angaja]i resimt c\ aici e-o m`n\ de fier

„C`nd e[ti cu garda jos atunci prime[ti cele mai multe lovituri”

O.V.: Crede]i c\ ave]i talent ca
manager?

B.R.: Eu nu [tiu ce talente am – as-
cun se sau mai pu]in ascunse, des co pe -
rite mai devreme sau mai t`rziu. Dar [tiu
c\ `mi asum responsabilitatea a tot ce ea
ce fac [i [tiu c\ acolo unde am fost tri -
mi s\, numit\ sau acolo unde am ̀ n ce put
o activitate, indiferent de do me niu, am
`ncercat s\-mi fac treaba c`t am putut
eu de bine. Cu cea mai mare seriozita te
[i cu cea mai mare responsabilitate. De
la o prezentare de mod\, care pare un lu -
cru foarte simplu, la un videoclip de te -
leviziune [i p`n\ la a conduce o
institu ]ie, pentru mine e acela[i lucru, `n
sensul c\ acolo unde m\ duc, m\ implic
c`t pot eu de mult. 

O.V.: A]i avut o adolescen]\ rebe l\
care s\ v\ fi obi[nuit cu luatul vie]ii
de coarne?

B.R.: Da. Pot s\ spun c\ `ntr-un fel,
a fost norocul meu c\ am crescut doar cu
mama. P\rin]ii s-au desp\r]it c`nd eram
foarte mic\ [i aceast\ latur\ masculin\
a mea s-a dezvoltat, probabil, chiar de la
`nceput. Eram exact ca un b\ie]oi [i nu
puteam fi controlat\. Norocul meu era

c\ fiind at`t de dedicat\ dansului, nu am
fost un adolescent care s\ fac\ pro ble -
me. Nu [tiam altceva dec`t s\ stau de
diminea]\ p`n\ seara `n sala de balet sau
s\ m\ duc la spectacole. De la patru ani,
c`nd am `nceput dansul, [i p`n\ la 19 ani
c`nd am terminat Liceul de Core gra -
fie nu am fost la nici o petrecere, la nici
un chef, sau, cum se spunea pe atunci,
`nainte de ’90, la nici un „ceai”. Pentru
c\ `n momentul `n care pierzi o noapte
sau m\n`nci necorespunz\tor, as ta se
simte. Nici nu se punea problema s\
consum alcool, n-am b\ut nici m\ car o
bere at`ta timp c`t am dansat, pentru c\
totul `[i pune amprenta asupra con di ]iei
fizice. Dac\ vrei s\ faci performan]\ `n
dans, trebuie s\ fii con[tient c\ `n
mu[chi se reflect\ orice de ze chi libru.

O.V.: {i nu vi s-a spus niciodat\
c\ „nu a[a tr\ie[te un t`n\r”?

B.R.: Nu! O f\ceam pur [i simplu
organic. De asta spun c\ eu am avut no -
rocul s\ nu fiu niciodat\ obligat\ de p\ -
rin]i. {ti]i cum este, toate mamele `[i
doresc ca feti]ele lor s\ fie balerine, apoi
artiste, apoi c`nt\re]e, s\ le vad\ toat\
lumea la televizor. La mine a fost totul

natural. Eu nu aveam nevoie s\ fiu „du -
s\”. Mergeam singur\ la orele de ba let.
~n general, am avut noroc c\ mama
mea, neav`nd probleme cu mine fiind c\
nu pierdeam nop]ile, nu beam [i nu fu-
mam – Doamne fere[te! N-am fumat ni -
ciodat\! – nu trebuia s\ intervin\.
Evi dent c\ existau `n jurul meu tenta]iile
ca re se arat\ oric\rui adolescent. Dar
ma ma n-a trebuit niciodat\ s\ m\ su pra -
ve gheze, s\ vad\ dac\ m\ duc acolo
unde ar trebui, s\ urmez ni[te cursuri.
Am f\cut [i `not de performan]\, iar `n
vacan]e m\ duceam [i studiam la Ope ra
din Constan]a. Cei de acolo erau foar te
dr\gu]i [i m\ primeau. Bunica mea era
din Constan]a, iar `n vacan]\ mergeam
acolo ca s\ exersez `n continuare.

Eram ca un b\ie]oi [i nu
puteam fi controlat\



OPINIA VECHE: A]i repetat de
foar te multe ori c\ s`nte]i regizor, ar -
tist, iar nu birocrat, semnatar de h`rtii.
Sim]i]i c\ v\ risipi]i ca director de
Oper\?

BEATRICE RANCEA: Orice crea -
tor sau artist, dac\ este cobor`t de pe sce n\
[i pus la un birou, unde are de f\cut nu -
mai lucruri administrative de diminea ]\ p` -
n\ seara, tr\ie[te frustrarea la un mo ment
dat. ~n definitiv, `n primul r`nd, s`n tem ar -
ti[ ti.

O.V.: Spunea]i c\ una dintre lec ]i i -
le memorabile pe care le-a]i `nv\]at `n
facultate este c\ regizorul e responsa -
bil pentru tot: pentru becul care se
sparge, ca [i pentru jocul actorilor. Sim -
]i]i, ca manager de Oper\, o responsa -

bilitate similar\? 
B.R.: Mult mai mare! Un manager

reprezint\ imaginea institu]iei, repre zin t\
becurile care ard sau nu `n institu]ie, sau
reclamele care exist\ ori nu `n ora[. Este
responsabil de tot ce se `nt`mpl\ adminis -
trativ [i artistic. Mai ales artistic! Dar par -
tea artistic\ nu poate func]iona dac\
segmentul administrativ, cu toat\ birocra]ia
`n care ne-am ̀ ngropat, nu func]ioneaz\ bi -
ne.

O.V.: A]i precizat la un moment dat
c\ la starea `n care a]i g\sit Opera din
Ia[i, nici un regizor important nu ar fi
acceptat s\ monteze aici, dac\ nu s-ar
fi aflat ̀ ntr-o rela]ie de prietenie cu dum-
neavoastr\. V-a]i g`ndit c\ aceast\ su -
pra-responsabilitate se poate

transfor ma u[or `n nevoie de putere
ori de control?

B.R.: Nu. Astea s`nt ni[te obliga]ii pe
care le avem ca manageri: s\ ne im pli -
c\m `n tot ceea ce `nseamn\ institu]ie. De
asta s-a [i inventat acest cuv`nt, „mana ger”,
care nu mai este un simplu director gene -
ral. El trebuie s\ se priceap\ la toate [i
ideal ar fi s\ se priceap\ [i la partea artisti -
c\. Managerul este un om care [tie foar te
bine s\ administreze imaginea [i fondu -
ri le unei institu]ii. Repet, de asta s-a in-
 ventat acest cuv`nt, „manager”, care nu
`n seamn\ simplu director. Cu at`t mai mult
aici, `n Ia[i, unde erau at`t de multe lu cruri
nerezolvate, unde nu era nici m\car un
pas f\cut ̀ naintea mea, pe care s\-l ur mez,
unde nu existase nici o `ncercare de a re-
 zolva ni[te probleme, cu at`t mai mult es -
te nevoie de [ederea mea zilnic\ aici.

C`nd  o  s\  plec,  `nseamn\  c\
pentru  mine  s-a  tras  linie

O.V.: ~n 2011, c`nd a]i preluat con-
du cerea Operei din Ia[i a]i spus c\ v\
propune]i s\-i reda]i str\lucirea [i ni-
meni nu v\ va putea p\c\li. ~ntr-un  in-
terviu, la Radio Nord-Est, zicea]i c\ cel
mai mare defect al dumneavoastr\ e c\
acorda]i oamenilor prea mult\ `n cre -
dere [i gre[i]i. V\ este fric\ c\ oa menii
`ncearc\ s\ v\ trag\ pe sfoar\?

B.R.: S-a `ncercat s\ fiu tras\ pe sfoa -
r\. ~ncep`nd cu vechea conducere [i con-
tabilitatea. Atunci c`nd managerul nu are
un contabil-[ef pe care s\ se poat\ baza,
iar situa]ia financiar-administrativ\ nu es -
te foarte bine ]inut\ sub control, totul de -
vine periculos pentru toat\ lumea. Iar
pri mul lucru care s-a `ncercat a fost s\ mi
se aduc\ s\ semnez h`rtii strecurate
printre multe altele, pe care, dac\ n-a[ fi
fost aten t\, a[ fi putut s\ le semnez [i a[ fi
comis, f\ra s\ [tiu, ilegalit\]i. 

O.V.: A]i fost avertizat\ sau era]i
con[tient\ s\ v\ preocupa]i `n primul
r`nd de lucrurile astea?

B.R.: Eram con[tient\ fiindc\ \sta e
avantajul noilor reglement\ri legislative,
c\ managerul `[i poate crea o echip\, `n
care cel mai important loc `l ocup\ con-
tabilul-[ef. De asta, perioada de directo rat
de la Constan]a, de dinainte s\ vin `n Ia[i,
mi-a prins foarte bine. Pentru mine a fost
stresant fiindc\ av`nd `ncredere `n oa meni,
ri[ti s\ crezi c\ nimeni nu-]i vrea r\ul [i
pe urm\, c`nd `]i dai seama c\ lucrurile
nu stau chiar a[a cum ]i le-ai `nchipuit,
trebuie s\ te g`nde[ti cu fric\ la ce-ai f\ cut
de-ai ajuns s\ te `n[eli. Nici o secund\,
din momentul `n care am preluat Opera,
nu mi-am imaginat c-o s\ am asemenea
piedici [i c\ exist\ persoane – m\ refer la
vechea conducere – care [i-au dat ter-
men, c\ p`n\ `n septembrie o s\ m\ fac\
s\ plec singur\. 

O.V.: Zicea]i ca Tudor M\r\scu v-a
sf\tuit s\ nu v\ lega]i la cap cu ce nu
v\ merit\, referindu-se la Oper\. Cre -
de]i c\, p`n\ la urm\, totu[i v\ merit\?

B.R.: Da! De asta s`nt `n continuare
aici. Ai clipe `n care te g`nde[ti de ce tre-
buie s\ p\]e[ti at`tea lucruri c`nd, normal,
ai cele mai bune inten]ii. Dac\ n-a[ fi
avut cele mai bune inten]ii, nu a[ fi avut de
ce s\ r\m`n aici. ~mi doresc s\ montez, `mi
doresc s\ fiu acas\, cu familia, s\ stau cu
c\]eii mei, `mi doresc via]a personal\ pe
care o are oricine c`nd pleac\ de la birou
[i pe care, eu, aici, n-o am. Dar nu-mi pare
r\u [i nu m\ pl`ng fiindc\, `n continuare,
mi se pare c\ merit\. C`nd voi ple ca, nu
cred c\ va trebui s\ explic de ce am ple-
cat – `nseamn\ c\ pentru mine, s-a tras

linie.

Nu-mi  place  s\  m\  iubeasc\
lumea!

O.V.: A]i precizat la un moment dat
c\ v-a]i prezentat la concurs f\r\ s\ [tie
mama dumneavoastr\, fiindc\ n-ar fi
fost de acord. Cu toate sfaturile astea,
a]i ajuns s\ v\ g`ndi]i c\ aici v-a]i rata
sau, dimpotriv\, v-au accentuat am bi ]ia?

B.R.: Eu am avut ambi]ia – dac\
„ambi]ie” `i putem spune – de a aduce in-
stitu]ia acolo unde cred c\ merit\ s\ fie
datorit\ oamenilor ei. Fiindc\, am mai spu -
s-o, marea majoritate au o calitate uma n\,
nu numai artistic\ sau profesional\, deo -
se bit\ [i \sta e motivul pentru care m\
aflu aici.

O.V.: Dup\ trei procese v\ mai este
drag acest colectiv?

B.R.: ~n mare parte, da. Am mai mul te
procese. Am ajuns [i la Direc]ia Na ]io -
nal Anticorup]ie (DNA), s\ dau cu sub-
semnatul pe mai mult de opt pagini. La
`nceput, mi s-a p\rut amuzant, dar dup\
aceea m-am g`ndit: „oare chiar merit\?”.
Sau, cum s\ spun, c`nd apari `n ziare [i
mama prime[te la Bucure[ti [tirile astea
[i vede c\ s`nt `n aten]ia DNA-ului pen-
tru c`t am furat eu din Oper\, iar apoi
primesc un telefon din care s\ aflu c\ a
luat-o salvarea, fiindc\ a f\cut un prein-
farct, lucrurile astea `nceteaz\ de-a mai
fi amuzante. C`t mai po]i merge cu ideea
c\ merit\ ceea ce faci?

O.V.: Credeti c\ v\ iubesc oamenii
de-aici?

B.R.: Cred c\ m\ iubesc. Bine, nu cred
c\ exist\ vreun om care s\ fie iubit de toa -
t\ lumea. Dar cred c\ pentru marea ma jo -
ritate `nsemn ceva. Nu-mi doresc s\ fiu
iubit\. Cred c\ cel mai important este s\
respec]i un om [i s\-i `n]elegi demersu ri -
le. Deci, nici nu-mi place s\ m\ iu beas c\
lumea! Pentru c\ exist\ `n asta un risc de-
a te relaxa. ~]i spui: uite, m\ iube[te
lumea, nu mi se poate `nt`mpla nimic [i-
apoi te treze[ti c\ lucrurile nu stau chiar a[a.

O.V.: Adic\, dac\ v-a]i `nchipui c\
s`nte]i iubit\, a]i avea `ncredere `n oa-
 meni [i-ar fi periculos.

B.R.: Da, pentru c\ ̀ n momentul ̀ n ca -
re e[ti cu garda jos, atunci prime[ti cele
mai multe lovituri, fiindc\-]i `nchipui c\
nu ]i se poate `nt`mpla nimic venind din-
spre prieteni. Dar tot timpul ]i se poate
`n t`mpla ceva, mai ales de la prieteni!

E  clar  c\-i  nevoie  de-o  au-
tori  tate  dubl\  aici,  
fa]\  de  cea  normal\

O.V.: {ti]i c\ unii angaja]i se re fe r\
la Oper\ ca la o Bastilie ̀ n care nu exis -
t\ alte sisteme de ierarhie [i toat\ lu mea
se simte somat\ s\ r\spund\ nu mai `n
fa]a dumneavoastr\?

B.R.: Nu. Sincer. Eu n-am auzit ast-
fel de replici [i nu [tiu s\ se vorbeasc\ de-
spre a[a ceva.

O.V.: Atunci [ti]i c\ inspira]i fric\
unora dintre angaja]ii dumneavoastr\?

B.R.: ~n momentul ̀ n care te consideri,
s\ nu spun vinovat, dar [tii c\ ai ni[te pro -
bleme, atunci, `ntr-adev\r, ]i-e fric\. Oa-
 menii care lucreaz\ cu mine, eu [tiu c\-[i
fac treaba foarte bine. |sta e [i mo ti vul
pentru care nu are de ce s\-]i fie fric\.

O.V.: Deci nu v\ recunoa[te]i `n
profilul directorului autoritar?

B.R.: Trebuie s\ ai o autoritate. Este
imposibil s\ ai peste 250 de angaja]i [i s\
fac\ fiecare ce vrea. Normal c\ trebuie s\

ai o autoritate, dar nu una aberan t\.
O.V.: Atunci nu v\ recunoa[te]i ca

av`nd o „m`n\ de fier”.
B.R.: Ba da, cred c\ am o m`n\ de fier!

Pentru c\ `ntr-o institu]ie precum Opera
pe care am preluat-o eu, unde nimeni nu
avea o fi[\ a postului, unde nimeni nu [tia
care-i s`nt atribu]iile [i f\cea fiecare cum
voia, era nevoie de asta. Opera – cred c\
este unic\ `n Rom=nia, a fost o institu]ie
pe care am preluat-o f\r\ inventar. Deci,
`n condi]iile astea, e clar c\-i nevoie de-o
autoritate dubl\ fa]\ de cea normal\, ca re-
ar func]iona `ntr-o institu]ie `n care lu-
crurile s`nt bine echilibrate [i grupate,
unde oamenii `[i [tiu locul.

Fac  echip\  foarte  bun\  cu
oricine  `[i  vede  de  treab\

O.V.: Procesele pe care le-a]i pierdut
v-au dat de g`ndit?

B.R.: Nu! Procesele se c`[tig\ sau se
pierd `n baza unor legi care s`nt foarte
u[or de interpretat. De exemplu, `n con-
tractul dintre mine [i Minister, exist\ un
paragraf de felul urm\tor: „managerul are
dreptul s\ monteze un spectacol pe an, ̀ n
institu]ia pe care o conduce”. Asta e le gea
ministerului. Dar vine, apoi, Codul
Muncii. Care spune c\ dac\ un manager
monteaz\ `n institu]ia pe care o conduce,
apare un conflict de interese [i poti s\ in tri
`n penal, fiindc\ nu ai dreptul s\ te pl\ te[ti
tu, pe tine. Dar lucrurile astea nu s`nt cla -
re. Norocul meu este c\ dintre to]i mana -
gerii din ultimii cinci ani, eu [i Mihai
M\niu]iu, cred, s`ntem singurii care nu
am montat [i nu ne-am remunerat noi, pe
noi, `n institu]iile pe care le conducem.
Iar aici, la Opera din Ia[i, au fost `n mod
inten]ionat l\sate lucrurile `n a[a fel, `n c`t
s\ se profite de ambiguitatea legilor. Di ri -
jorul de cor a c`[tigat procesul (n.r.: Va-
 le riu G`dei). Dar el nu avea studii, nu
avea o diplom\ de dirijat cor. Deci orice
om din cor, dac\ este fratele directorului
(n.r.: Dan G`dei, director adjunct) poate
s\ ajung\ s\ dirijeze corul, nu? Pentru c\

d`nsul a[a dirija corul, pentru c\ era fra te -
le directorului. Bun. Era p\strat pe ni[te
state de func]ii [i de plat\ `n felul ur m\ tor:
`ntr-o parte, ca maestru de cor, `n alt\ par te,
ca dirijor de cor. Depinde ce lege-i ve nea.
{i a[a a c`[tigat procesul. Dac\-i spu neam
c\ n-are diplom\ de dirijor, putea ie[i cu:
„sta]i pu]in, dar eu s`nt maestru de cor!”
Oricum o d\deai, ar fi ie[it bine pentru el.
Eu am cerut pur [i simplu ca cei care au
func]ii de r\spundere sau se implic\ `n
activit\]ile specifice [efilor de departa-
mente s\ aib\ studii superioare. 

O.V.: Avea o experien]\ de 30 de ani.
I-a]i pus la `ndoial\ competen]ele?

B.R.: Nu, dar vreau ca oamenii care
lucreaz\ aici s\ fie [coli]i. Regizorii care
monteaz\, vreau s\ aib\ o diplom\ de re-
gie, iar dirijorii s\ aib\ o diplom\ de di ri -
jat orchestr\, nu oricum. De asta am adus
aici [i unii dintre cei mai buni dirijori din
]ar\. Vreau ca oamenii s\ fie foarte bine
preg\ti]i c`nd ajung aici. ~mi pare bine
dac\ unii dintre angaja]i resimt asta, c\
aici e-o m`n\ de fier care-i determin\ s\-[i
fac\ griji. Fiindc\ aceia se simt des co pe -
ri]i. V\ spun, eu fac echip\ foarte bun\ cu
oricine `[i vede de treab\.

NNiicciiooddaatt\\  nnuu  mmii--aamm  ppuuss
pprroobblleemmaa  cc\\  ss`̀nntt  uuiittaatt\\

O.V.: Zvonul „Bastiliei” a ap\rut [i
`n urma faptului c\ oamenii par s\ se
simt\ ]inu]i `n lan] de Oper\, fiind
for]a]i direct sau indirect s\ renun]e la
colabor\rile personale cu alte institu]ii
sau organiza]ii.

B.R.: V\ ar\t toate h`rtiile de colabo -
r\ri! Nici una nu cred s\ fi fost respins\!
Cere]i absolut toate h`rtiile de la Re gi s tra -
tur\. At`t am spus: ca-n orice institu]ie, [i
aici se face o cerere: „l\sa]i-m\ s\ co la -
borez cu nu-[tiu-cine”. Acum am c` ]i va
oameni pleca]i `n str\in\tate, fiindc\ mi
se pare normal s\-i las s\-[i fac\ rost de
ni[te bani. Am avut dou\ luni, `n var\, `n
care aproape toat\ trupa de balet [i-a luat
`nvoiri [i-a plecat `n Italia sau pe vase de

croazier\ ori `n alt\ parte. S\pt\m`na tre-
cut\, chiar, au fost interpre]i care au co-
 la borat cu Filarmonica. Acum s`nt
inter pre]i care se afl\ la Gala]i [i cola-
boreaz\ cu Teatrul Muzical de acolo.
Deci, ce pot eu s\ v\ spun e c\ nu cred c\
o s\ g\ si]i nici m\car o cerere a unui an-
gajat, din orice compartiment, care s\ nu
fi fost aprobat\. Opis Band-ul a plecat `n
Bu cu re[ti. Mi-a p\rut foarte bine pentru
ei! Le-am dat absolut tot. Toate instru-
men te le de care au avut nevoie. Au plecat
p` n\ [i cu ma[ina institu]iei. Nici o secund\
n-a fost vorba ca un angajat s\-[i dore-
asc\ s\ plece, iar eu nu doar s\-l las, dar s\-
l [i ajut c`t pot! De exemplu, la
spectacolul „Don Giovanni”, a fost [i
domnul Holender. Mi-a spus: „cum a]i
putut s\ face]i ce-a]i f\cut?” – cu o inter-
pret\. Zic: „P\i, ce-am f\cut?” „Dac\ era
la mine `n institu]ie, avea de ales: la
Oper\ sau la Filarmo ni c\. Nu avea cum s\
le fac\ pe am`ndou\ bi ne.” Textual mi-a
spus: „le-a f\cut pe am`n dou\ nu foarte
bine [i a c`ntat mai prost, evident, la
Oper\, care era casa ei, fiin d c\ era obosit\
dup\ Filarmonic\. La mi ne `n institu]ie
niciodat\ n-ar fi avut voie s\ se duc\ s\
interpreteze, la diferen]\ de nu mai o zi,
dou\ roluri foarte grele!” Eu am l\sat-o
s\ plece, cu amendamentul ca repeti]iile
de la Filarmonic\ s\ nu `m pie dice
repeti]iile Operei, evident! A ple cat la Fi-
larmonic\, a c`ntat prost la noi `n spec-
tacol, sub privirile domnului Ho lender,
iar d`nsul mi-a zis clar. Dac\ eu o opream,
n-ar fi zis c\ am ceva cu ea, `n mod indi-
vidual?!

O.V.: V\ `ntrebam mai devreme
da c\ sim]i]i c\ v\ `ngropa]i aici fiin d c\,
de exemplu, pe afi[ele Operei din Bu-
 cure[ti nu apare numele mana ge ru lui.
Sim]i]i nevoia s\ nu vi se [tearg\ nu-
mele din memoria publicului?

B.R.: Nu, e un tipic. Eu [tiu c\-n toa -
t\ ]ara [i-n toat\ lumea, pe afi[ trebuie s\
apar\ numele managerului [i stagiunea,
fiindc\ afi[ele r\m`n undeva, `ntr-o ar hi -
v\. Eu l-am `nv\]at [i pe fostul manager

s\-[i pun\ numele.
O.V.: Deci nu v\ e fric\ s\ nu intra -

]i cumva, `ntr-un con de umb\.
B.R.: Nu, dimpotriv\! Eu, [i din p\ -

ca te, [i spre bucuria mea, s`nt o persoan\
public\. Nu numai ca manager, dar am
fost implicat\ ̀ n via]a public\ de c`nd eram
mic\. N-am lucrat numai oper\, ci [i b a let,
am lucrat prezent\ri de mod\, am avut [i-
o emisiune de televiziune, am fost la
Pro tec]ia Animalelor, am fost la Camera
Deputa]ilor ca s\ salv\m c\]eii... Une ori
`mi pun ochelari de soare [i [apc\ spe r`nd
c\ nu voi fi recunoscut\. Amuzamentul e
`n Pia]a Obor, unde toate v`nz\toarele
strig\ dup\ mine: „Hei! Dansez pentru ti -
ne! Ce crede]i, c\ nu v\ recunoa[tem cu
[apc\?!” {i stai [i f\ poze cu 30 de oa-
 meni care stau la r`nd... 

O.V.: A]i jucat preponderent ro luri
`ntunecate. V-au atras psihologiile per-
sonajelor \stora?

B.R.: Am avut foarte multe roluri de
compozi]ie, de fapt. Fiindc\ mie, `n afa r\
de tehnica baletului, mi-a pl\cut foarte mult
interpretarea [i apropierea de actorie. |s -
ta-i motivul pentru care mai pot [i acum
s\ interpretez `n astfel de spectacole de
teatru-dans. Nu m\ mai bazez pe o teh ni -
c\ foarte complicat\ de dans, pe care, [i
din pricina opera]iei, [i din pricina v`rs tei,
nu a[ avea cum s-o mai sus]in. Dar, repet,
n-am disp\rut niciodat\ din aten ]ia pub-
lic\ [i nu m\ sperie asta. De exemplu,
dup\ ce am divor]at de Bleon], toat\
lumea mi-a spus: „p\streaz\-]i numele,
c\ de 16 ani toat\ lumea te [tie de Beatri ce
Bleon].” Prima dat\ chiar m-am g`ndit. {i
actualul meu so] era de acord, [i Bleon]
era de acord. Pe urm\ am zis: „m\i, s\
dea Dumnezeu s\ fiu eu s\n\toas\, c\ un
nume ̀ mi fac oric`nd!” Niciodat\ nu mi-am
pus problema c\ s`nt uitat\.

VVrreeaauu  ss\\  ccrreedd  cc\\  ppoott  ss\\  mmaaii
eexxiisstt  ccaa  iinntteerrpprreett

O.V.: C`nd a]i montat primul spec-
tacol la Teatrul Na]ional, l-a]i pus pe
Bleon] `ntr-un rol secundar [i toat\ lu -
mea v\ spunea c\ o s\ ave]i sala goal\
fiindc\ nu apar pe afi[ nume cunos-
cute, dar n-a]i modificat nimic.

B.R.: Mereu am avut norocul s\ nu
accept compromisuri. Nici c`nd am mon-
tat la Na]ional [i toat\ lumea se b\tea s\
ajung\ acolo. Eu n-am vrut s\ montez ori -
ce sau oric`nd, numai ca s\ m\ v\d aco lo.
Am montat numai c`nd am crezut `n ce ea
ce fac [i nu am acceptat nici o schimbare
a direc]iei. |sta-i motivul pentru care nici
aici, la mine, chiar dac\, probabil, unii nu
cred, nu am intervenit niciodat\ `n deter-
mi narea castingului unui spectacol. Pen tru
c\ eu, ca regizor, n-am acceptat nicioda t\
a[a ceva, deci n-am cum s\ impun un lu cru
pe care-l detest! N-am acceptat nicioda t\
s\ vin\ la mine directorii de teatre s\-mi
explice c-ar fi mai bine s\ lucrez cu o an-
umit\ persoan\. 

O.V.: Cum v\ explica]i c\ inspira]i
at`ta distan]\?

B.R.: Nu [tiu. Aveam colegi `n facul -
tate care mi-au spus: „vai de mine, c`nd
treceai pe coridor, parc\ m\ izbeam de
pe rete. Mi-era [i fric\ s\ te salut.” Iar eu
eram, pe atunci, student\ la Teatru, du p\
ce terminasem cu dansul. Dar nu [tiu de
unde vine chestia asta. Noi nu ne ve de am
niciodat\ pe noi ̀ n[ine din afar\, a[a cum
s`ntem percepu]i. 

O.V.: Cum v\ ]ine]i ̀ n fr`u orgoliul?
B.R.: Cel mai frumos lucru, pentru

mine – unii `mi spun c\ exagerez – e
p\strarea unui fel de umilin]\. E foarte

important s\ nu crezi c\ e[ti altcineva de -
c`t e[ti. Iar eu nu cred c\ s`nt un om altfel
dec`t absolut normal. {i n-o spun declara -
tiv. O spun sincer! Am avut o cuno[tin]\
care mi-a zis: „m\i, era nici s\ nu te re-
cunosc! Cum s\ te pui a[a, `n ni[te
situa]ii...” Mie mi se pare normal ca
atunci c`nd te duci la o mas\, s\ te pun\
cineva `n capul mesei. Nu s\ te duci tu [i
apoi s\ te ridice, c\ ai ocupat locul altuia,
care-i mai important dec`t tine. ~ncerc s\
ajut tot ce-i pe l`ng\ mine cu c`t mi-a dat
[i mie, Dumnezeu. Glumeam c\ am f\ cut
potec\ pe la Minister, c`t m-am tot dus [i
m-am rugat pentru institu]ie. Le-am spus:
„nici pentru mama mea nu m-am rugat,
c`t m\ rog pentru Opera din Ia[i. In sti tu -
]ia asta are nevoie de suport financiar
mai mult dec`t oricare alta din ]ar\! Se
deschide o sal\ nou\! Oamenii \[tia au
nevoie de costume, publicul are nevoie
de mont\ri mari, fiindc\ [ase ani au stat
`ntr-o Cas\ de Cultur\!” E o umilin]\ s\
ceri bani, nu?! Aici, eu am dansat pe gra -
tis, am montat pe gratis. Chiar glu meam,
c\ eu, de dou\ ori, `n via]a mea, am f\cut
`mprumuturi la banc\: c`nd am fost di-
 rec tor la Constan]a [i acum. {ti]i cum s`nt
regizorii: c`t fac, at`ta au. St`nd aici, mi-am
pierdut foarte multe contracte cu fir me
pentru care f\ceam lans\ri de produse sau
evenimente `n Bucure[ti. M\ bucur c\
am r\mas [i la „Dansez pentru tine”, fiind -
c\ a-i pl\ti cuiva biletul de avion, c\ omul
nu poate fi plecat din Ia[i, e o cheltuial\ ̀ n
plus pentru ei. {i, cum se spune, ie[i din
c\r]i. Oamenii nu te mai caut\ s\ montezi,
fiindc\ [tiu c\ e[ti aici. 

O.V.: Deci sim]i]i c\ exist\ perico -
lul de-a v\ [terge.

B.R.: Am pierdut patru contracte p`n\
acum. Sper, am anun]at [i la Minister, s\
nu ratez plecarea `n America, unde tre-
buie s\ montez „Regele Lear”. Vreau s\ m\
duc, chiar dac\ voi lipsi aproape o lun\ [i
jum\tate din Ia[i. Vreau s\ cred c\ am
pus deja Opera pe picioare, c\ exist\ o
garnitur\, o echip\ care r\m`ne `n timp ce
eu s`nt plecat\. Vreau s\ cred c\ pot s\
mai plec [i s\ mai exist [i eu ca interpret.  

DDaannssuull  ee  ssiinngguurruull  lluuccrruu  ppee
ccaarree--ll  mmaaii  ffaacc  ppeennttrruu  ssuufflleettuull
mmeeuu

O.V.: Cultiva]i autonomia angaja -
]ilor?

B.R.: Chiar acum m\ `ntrebau; „cum,

pleca]i m`ine? Dar noi credeam c\ ple -
ca]i numai c`t ]ine emisiunea! Ne l\sa]i,
a[a?!” Le zic: „sta]i, c\ doar vorbim la te -
lefon!” S`nt multe lucruri care `nc\ tre-
buie rezolvate [i nu ne este u[or. Dar am
spus [i la Minister [i le-am spus-o [i lor,
c`nd am avut perioade mai tensionate, c\
`ncerc s\ formez o echip\ care s\ r\m`n\
dup\ mine. Nu s`nt genul de om care s\
aib\ o satisfac]ie ca dup\ ce plec eu, s\
v\d cum dispare tot [i moare lumea `n
urma mea. Nu-mi doresc s\ spun: „ve de]i,
dac\ nu mai s`nt eu, dispare totul!” |s ta-
i motivul pentru care am foarte mul]i
tineri pe l`ng\ mine, pe care `ncerc s\-i
ajut s\ `n]eleag\ lumea `n care trebuie s\
`nve]e s\ tr\iasc\ singuri. Pentru mine, ar
fi un mare p\cat s\ nu las `n urm\ o echi p\
care s\ nu continue ceea ce-am `n ce put eu
al\turi de ei.

O.V.: ~ntineri]i c`nd monta]i?
B.R.: Da! ~mi place enorm! C`nd mon-

tez, simt c\ tr\iesc! So]ul meu `mi zice:
„ce-]i mai trebuie s\ mai dansezi?!” Dar
e singurul lucru, la momentul actual, pe
care-l mai fac pentru sufletul meu! Pen tru
mine, at`ta mai pot s\ fac acum, s\ dan sez.
Fiindc\ sim]i nevoia s\ prime[ti [i s\ dai
o energie!

O.V.: Mihai Maniu]iu spunea c\
drama unui regizor de teatru e c\ se va
g\si ca un creator f\r\ crea]ie, fiind c\
`n urma lui nu r\m`ne nimic.

B.R.: Eu nu mi-am `ntregistrat spec-
tacolele, nici m\car pe acelea care au re -
pre zentat ceva la momentul respectiv, cum
a fost „Zeul M\celului”, la Teatrul Bu-
 landra sau „Romeo [i Julieta”, la Tea -
trul Na]ional. Niciunul nu mi-am dorit
s\ fie preluat de televiziune, fiindc\ dis-
pare acea emo]ie care numai `ntr-o sal\ de
teatru poate fi tr\it\. Nu-mi este fric\ c\
n-o s\ r\m`n. Fiindc\ n-am orgoliul s\ las
ceva dup\ mine, s\ m\ pomeneasc\ lu mea
c`nd n-oi mai fi. N-am nici m\car or go -
liul de a avea copii [i datorit\ numelor
lor, s\ mai r\m`n\ din mine ceva! Asta,
la un moment dat, toat\ lumea trebuie s-
o `nve]e de la via]\. Nu dispare nimic
doar fiindc\ dispare un om. Nu moare
Teatrul c`nd moare un artist, nu moare
Cinematograful c`nd moare un actor. Noi
s`ntem ni[te instrumente prin care re-
spectiva crea]ie a divinit\]ii merge mai
departe. To]i putem fi `nlocui]i oric`nd.

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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„N-am disp\rut niciodat\ din aten ]ia public\ [i nu m\ sperie asta”

� interviu cu managerul Operei Na]ionale din Ia[i, Beatrice Rancea

~mi pare bine dac\ unii dintre angaja]i resimt c\ aici e-o m`n\ de fier

O.V.: Crede]i c\ ave]i talent ca
manager?

B.R.: Eu nu [tiu ce talente am – as-
cun se sau mai pu]in ascunse, des co pe -
rite mai devreme sau mai t`rziu. Dar [tiu
c\ `mi asum responsabilitatea a tot ce ea
ce fac [i [tiu c\ acolo unde am fost tri -
mi s\, numit\ sau acolo unde am ̀ n ce put
o activitate, indiferent de do me niu, am
`ncercat s\-mi fac treaba c`t am putut
eu de bine. Cu cea mai mare seriozita te
[i cu cea mai mare responsabilitate. De
la o prezentare de mod\, care pare un lu -
cru foarte simplu, la un videoclip de te -
leviziune [i p`n\ la a conduce o
institu ]ie, pentru mine e acela[i lucru, `n
sensul c\ acolo unde m\ duc, m\ implic
c`t pot eu de mult. 

O.V.: A]i avut o adolescen]\ rebe l\
care s\ v\ fi obi[nuit cu luatul vie]ii
de coarne?

B.R.: Da. Pot s\ spun c\ `ntr-un fel,
a fost norocul meu c\ am crescut doar cu
mama. P\rin]ii s-au desp\r]it c`nd eram
foarte mic\ [i aceast\ latur\ masculin\
a mea s-a dezvoltat, probabil, chiar de la
`nceput. Eram exact ca un b\ie]oi [i nu
puteam fi controlat\. Norocul meu era

c\ fiind at`t de dedicat\ dansului, nu am
fost un adolescent care s\ fac\ pro ble -
me. Nu [tiam altceva dec`t s\ stau de
diminea]\ p`n\ seara `n sala de balet sau
s\ m\ duc la spectacole. De la patru ani,
c`nd am `nceput dansul, [i p`n\ la 19 ani
c`nd am terminat Liceul de Core gra -
fie nu am fost la nici o petrecere, la nici
un chef, sau, cum se spunea pe atunci,
`nainte de ’90, la nici un „ceai”. Pentru
c\ `n momentul `n care pierzi o noapte
sau m\n`nci necorespunz\tor, as ta se
simte. Nici nu se punea problema s\
consum alcool, n-am b\ut nici m\ car o
bere at`ta timp c`t am dansat, pentru c\
totul ̀ [i pune amprenta asupra con di ]iei
fizice. Dac\ vrei s\ faci performan]\ `n
dans, trebuie s\ fii con[tient c\ `n
mu[chi se reflect\ orice de ze chi libru.

O.V.: {i nu vi s-a spus niciodat\
c\ „nu a[a tr\ie[te un t`n\r”?

B.R.: Nu! O f\ceam pur [i simplu
organic. De asta spun c\ eu am avut no -
rocul s\ nu fiu niciodat\ obligat\ de p\ -
rin]i. {ti]i cum este, toate mamele `[i
doresc ca feti]ele lor s\ fie balerine, apoi
artiste, apoi c`nt\re]e, s\ le vad\ toat\
lumea la televizor. La mine a fost totul

natural. Eu nu aveam nevoie s\ fiu „du -
s\”. Mergeam singur\ la orele de ba let.
~n general, am avut noroc c\ mama
mea, neav`nd probleme cu mine fiind c\
nu pierdeam nop]ile, nu beam [i nu fu-
mam – Doamne fere[te! N-am fumat ni -
ciodat\! – nu trebuia s\ intervin\.
Evi dent c\ existau `n jurul meu tenta]iile
ca re se arat\ oric\rui adolescent. Dar
ma ma n-a trebuit niciodat\ s\ m\ su pra -
ve gheze, s\ vad\ dac\ m\ duc acolo
unde ar trebui, s\ urmez ni[te cursuri.
Am f\cut [i `not de performan]\, iar `n
vacan]e m\ duceam [i studiam la Ope ra
din Constan]a. Cei de acolo erau foar te
dr\gu]i [i m\ primeau. Bunica mea era
din Constan]a, iar `n vacan]\ mergeam
acolo ca s\ exersez `n continuare.

Eram ca un b\ie]oi [i nu
puteam fi controlat\



Dac\ ai l\sa s\ cad\ o pan\ pe spa -
tele Teodorei, s-ar duce `n jos lin [i
drept ca o s\geat\, f\r\ s\ se poticneas -
c\ pe vreo ridic\tur\ anapoda, sau pe
vreun inel mai cu mo] care a ie[it din
r`ndul celorlalte. Trupul ei e ca o vio -
ar\ simpl\ dar `nc`nt\toare, iar pi ci -
oa  rele-i s`nt visul oric\rei dom ni [oa -
re, lungi [i sub]iri, precum cele ale
ba lerinelor care fac jocuri de basm
prin aer. El este rezultatul a cinci ani
de cursuri de dans modern [i con-
tem poran, al\turi de profesoara Lu -
cia Negar\ de la Palatul Copiilor
din Ia[i. {i, `n plus, de anul acesta
Teo dora este elev\ la Cole giul Na -
]io nal de Art\ „Octav B\ncil\”, iar
pe l`ng\ cele [ase ore de dans din

Copou, copila st\ pe v`rfuri [i exer -
sea z\ balet alte zece ore la [coal\. Cu
toate astea, nu a obosit. {i nici nu s-a
g`ndit vreodat\ s\ renun]e. Mai ales
atunci c`nd, la `nceput fiind, „profe-
soara ne ap\sa s\ se a[eze mu[chii [i
s\ ]inem spatele drept”, pentru ca s\
se obi[nuiasc\ cu o ]inut\ corespun -
z\ toare, elegant\. 

„Dansul pentru mine o s\ fie un
al doilea job, pentru c\ o s\ m\ fac me -
dic veterinar”, mai [opte[te Teodo ra,
[i m\ `ndeamn\ s\ `n]eleg c\ arta a -
ceas ta este pentru ea o distrac]ie apar -
te, de care a `nv\]at s\ se bucure de
la prima repeti]ie. {i tot de bucurii [i
emo]ii deosebite `mi vorbe[te [i a -
tunci c`nd `[i aminte[te c\ `n prima
zi din al doilea an „doamna m-a anun -
]at c\ am trecut de la `ncep\tori la a-
vansa]i, doar dup\ ce lucrasem un an”.
Teodora sur`de cu poft\ [i-[i admir\
colegele. Urmeaz\ s\ `nceap\ ora, iar
fetele deja repet\ exerci]ii la bar\. Ri -
dic\ picioru[ele `n aer, le sprijin\ un
moment de suportul de metal, dup\
care fac salturi ca de gazel\. ~ndat\
Teodora li se al\tur\, iar din mij lo cul
lor, ea este cea mai firav\.

Cum vor s\-mi [i arate ce au `n -
v\ ]at, doamna le pune c`ntecul pe ca -
re acum `nva]\ s\ execute dansul spa-
niol. ~ntr-o clip\, feti]ele dulci bat cu
piciorul pa[i de flamenco, pe care `i
me[teresc flutur`ndu-[i cu o m`n\ fus -
tele lungi [i bogate, [i cu cealalt\ e -
vantaiul. Iar din ochii mici aproape
izbucnesc fulgere. Sala vibreaz\ [i
printre pocnete se mai aud c`teva in -
dica]ii „Diana, spatele drept! Z`m bi]i
[i nu v\ gr\bi]i”. De fapt [i Diana, o
mog`ldea]\ care r`de de cum intr\ `n
sal\ `mpreun\ cu mama, vrea s\ se fa -
c\ balerin\ precum Teodora. „Eu c`nd
o s\ fiu mare o s\ merg la Octav B\n -
cil\ la Arte s\ fac balet, chiar dac\
mama vrea s\ merg la Na]ional sau
la Eminescu”, `mi spune z`mb\rea]a
[i-o zbughe[te prin sala plin\ cu o -
glinzi `ntr-un dans [tiut numai de ea,
cu piruete [i salturi sprin]are.

O lume cu prichindei
Dup\ ce ies de la orele de dans, pe

hol m\ ciocnesc de o mul]ime de p\ -
rin]i. A[teapt\ cu sufletul la gur\ pre -
miile pe care le pot c`[tiga copiii la
concursul de [ah. L`ng\ u[a de la mu -
zic\ vocal instrumental\, doamna Ra -
luca o a[teapt\ pe Carla, fiica ei, s\
ias\ de la repeti]ii. „Azi exerseaz\ co -
linde, iar eu o a[tept ca s\ o schimb [i
s\ o duc la dans pentru c\ la fix `n cep
[i acolo cursurile”. Feti]a ei are [apte

ani [i de la cinci `[i strune[te vocea ca
s\ ajung\ pe podiumuri. {i `i place at`t
de mult ce face, `nc`t oric`t de toropi -
toare ar fi vara, copila se fere[te s\
m\ n`nce `nghe]at\ foarte rece [i o la-
s\ pu]in la dezghe]at, iar iarna se as -
cunde de frig ca s\ nu-i ating\ cor zi le
vocale. „Cel mai greu nu ne este cu
banii, ci cu timpul, pentru c\ mereu
trebuie s\ fie cineva cu ea, la re pe -
ti]ii sau la concursuri. Eu, tata sau bu -
nicii.” 

Dar [i bucuriile s`nt pe m\sur\, iar
Carla anul acesta a primit primul

premiu I, na]ional, din cariera sa. De
atunci [i sora ei de patru ani „zb`r -
n`ie c\ vrea [i ea s\ fie artist\. O mai
l\s\m un pic [i de la anul, `ncepem
ore [i cu d`nsa”. C`t povestim, `n\ un -
tru, Carla `mpreun\ cu al]i prichin-
dei c`nt\ „Iarna” pe care o [tiu de la
Nicola, iar la final, un c\pu[or cu
cosi]e iese un minut [i se `ndreapt\
c\tre b\tr`nica sosit\ de la biseric\
„bunica, am terminat da’ mai stau
cinci sau zece minute cu fetele”.

Iulia CIUHU

Din re[edin]a Reginei Maria
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Copiii care au ascuns p\pu[ile 
� `n Palatul Copiilor forfota este creat\ nu doar de
prichindeii veni]i la cursuri, ci [i de p\rin]ii acestora,
care `i a[teapt\ pe l`ng\ u[i

E s`mb\t\ diminea]a, ora 9.00 [i
C\ lin e deja la Ateneul T\t\ ra[i
un de face cursuri de [ah. ~mpreun\
cu profesorul s\u [i ceilal]i c`]iva
copii de-o v`rst\ cu el mut\ piese-
le de lemn ore `n [ir. P\rin]ii ar fi
vrut s\ renun]e la acest curs pentru
ca b\iatul s\ aib\ mai mult timp pen -
tru lec]ii, fiindc\ e abia `n clasa a
II-a [i „acum i se pun bazele ma te-
riilor”. Cu toate acestea, cei doi so]i
n-au reu[it s\-l desprind\ de activi -
t\]ile extra[colare. 

La sf`r[itul s\pt\m`nii ̀ ns\, C\ lin
nu poate sta p`n\ la sf`r[itul pro-
gra mului pentru c\ `i `ncep antre-
na mentele de karate. Anul trecut a
ajuns campion european la o com-
pe ti]ie care s-a desf\[urat `n Ger -
ma nia. „Am luat locul ̀ nt`i la pro ba
tehnic\”, `mi explic\ C\lin mi m`nd
o mi[care de barare deasupra capu-
lui [i o lovitu r\ care ]inte[te un ad -
ver sar imaginar `n piept. Con cur sul
s-a desf\[u rat chiar de Pa[te, iar
ma ma micului lupt\tor a trebuit s\
mearg\ cu acesta [i s\-l lase pe ta -
t\ acas\ singur, pentru c\ „de[i pentru
noi [coa la e pe primul loc, la C\lin
`ns\, es te sportul”, spune femeia
ca re `[i ]ine copilul de dup\ umeri,
re semnat\ parc\ cu alegerea aces-
tu ia. Iar copilul [tie exact ce vrea,
fiind c\, dac\ celelalte activit\]i le
con sider\ distrac]ii, „pe arte mar -
]ia le m\ bazez. A[a am c`[tigat com -
peti]ia, am muncit mult `nainte [i
m-am concentrat la concurs”, se
pre cipit\ karatistul junior, arun c`nd
c`te un ochi `n sus, spre mama sa.

C`nd nu este nici `n fa]a tablei cu
piese de [ah [i nici nu exerseaz\

lo vituri de autoap\rare, b\iatul `[i
pe  tre ce timpul `not`nd, activitate la
care nu vrea s\ renun]e, chiar dac\
o face doar pentru a se relaxa [i a
se distra. La [coal\ este la fel de ac -
tiv [i par ti ci p\ la competi]ii ex tra   -
[co la re, la olimpiade [i concursu ri,
[i-[i fa ce con[tiincios temele, de[i
g`ndul tot la joac\ [i mi[care `i
este, dovad\ st`nd cei c`]iva por cu -
[ori care `i mai apar pe caiet. Pe l`n -
g\ toate acestea, micu]ul m\ a nun -
]\ c\ se [i joac\ cu prietenii a fa r\
sau o mai pro voa c\ pe mama lui la
un joc pe Play Station. Va can ]\
are rar. De la [ah [i `not doar do u\
s\pt\m`ni vara [i una de Cr\ciun. 

Numai la karate ia „concediu”
c`te trei luni pe an, odat\ cu cel de
la [coal\. Dragostea pentru mi[ ca re
a mo[tenit-o de la tat\l s\u, care a
jucat fotbal `n tinere]e pentru Poli
Ia[i, dar care a ales s\-[i continue
studiile `n locul unei cariere spor -
t ive. C\lin de altfel a fost `nscris
pentru o vreme [i la antrenamen -
te le de fotbal, dar a fost „p\c\lit”
de p\rin]i, a[a cum `mi spune cu re -
gret, pentru c\ deja se adunaser\ prea
multe activit\]i. Dar nu [i pentru
el. El ar fi f\cut [i fotbal, „[i poate
[i tenis”.

Andrei MIHAI

~n cas\ rareori este lini[te, iar fe -
tele s`nt mai mereu puse pe [otii, ba
g\l\gioase, ba foarte vesele. Ana es te
`n clasa a [aptea [i, de cur`nd, a des -
coperit c\ `i place foarte mult biolo-
gia. „Deocamdat\ zice c\ vrea s\ dea
la medicin\, o `nc`nt\ foarte tare. M\
[i mir\ uneori, ele s`nt am`ndou\ `n -
cli nate mai degrab\ spre latura uma -
n\”, poveste[te amuzat\ Ali na Sar chis,
mama Anei [i a Geor giei. Cea mic\
es te `n clasa a treia [i, dac\ promi]i
s\ p\strezi un secret, `]i spu ne c\ nu
prea-i place matematica, pentru c\
„prea te pune s\ g`nde[ti”. 

Mama fetelor z\bove[te c`teva se -
cunde `nainte s\ enumere activit\]ile
`n care au tot fost implicate fetele.
Dar, `nainte de orice, m\ asigur\ c\
„anul \sta am mai redus dintre ele.
So]ul meu venea de pe-un drum cu
una [i pleca cu cealalt\, pentru c\
aveau programe diferite”. Apoi `mi
spune c\ merit\ efortul. 

Pasiunea Georgiei este chitara.
Acum urmeaz\ cursurile de la Pa la -
tul Copiilor. „A ajuns s\ c`nte [i Jin -
gle Bells [i tot felul de valsuri, a
evoluat foarte frumos”, `mi z`mbe[ te
mul]umit\ mama fetelor. Iar Anei `i
place s\ picteze, „de la bunicul ei
trebuie s\ fi mo[tenit asta, el fiind

pictor”. Iar pe u[a {colii Populare de
Art\ trece foarte des copila, care pen -
tru clasa a VII-a este foarte `nalt\.
Aduce mai degrab\ a domni[oar\, p` -
n\ c`nd z`mbetul cuminte `]i amin te[ -
te c\ ai `n fa]a ta un copil. 

„Anul trecut fetele mergeau [i la
`not, acum am f\cut o pauz\ c\ parc\
erau prea `nc\rcate, dar probabil o
s\ relu\m asta”, `mi spune femeia
care insist\ c\ `[i dore[te s\ scoat\
co pilele din rutina [coal\-acas\. „~n
plus, cu Georgia – c\reia `i era fric\
de ap\ – am f\cut progrese mari, ajun -
sese s\ `noate la ad`ncime de 10 – 12
metri”,  [i doamna Sarchis nu `ncerca
s\-[i ascund\ m`ndria. G\sea c\ pro-
gramul lor nu cuprindea suficient spo -
rt, iar „la [coal\ cea mic\ f\cea edu -
ca ]ie fizic\ `n clas\. Nimic mai mult
de c`t rotire ̀ n st`nga sau ̀ n dreap ta.” {i
ni ci acum fetele nu au tocmai un pro -
 gram monoton. Anul aces ta fac vo lei.
Au terminat c`te un r`nd de cur suri
de limb\ englez\ la Bri tish Council,
de care mama copilelor es te foarte
`nc`ntat\. 

Femeia aproape c\ nu mai ]ine [i -
rul activit\]ilor pe care le-au urmat
Ana [i Georgia. {i, c`nd se g`nde[te
c\ le-a ispr\vit, doamna Sarchis `[i
aminte[te, tres\rind u[or. „Da, anul

trecut mai mergeau [i la teatru!” Dar la
acesta au renun]at p\rin]ii `n 2012.
Dac\ aveau s\ mai stea, cea mare ar
fi primit distribu]ie `n „Micul Prin]”,
iar cea mic\ `n „Fata babei [i fata
mo[ului”. S-au oprit pentru a nu le
afecta performan]ele de la [coal\. „Ele
merit\, p`n\ la urm\ s`nt copiii no[ tri.
~n plus, mai socializeaz\, `[i descope -
r\ pasiuni, `[i mai construiesc aptitu-
dini”, dar anul acesta a r\mas fie ca re
dintre copile cu pl\cerea ei. Ana
picteaz\, iar Georgia c`nt\ la chita r\.
{i, p`n\ vor relua `notul, orele de vo lei
le ]in departe de orice rutin\. 

Livia RUSU

C`t s`nt de mici, r\s -
toar n\ casa cu fun-

dul `n sus c`nd `[i scot de
prin sertare juc\riile
pre ferate. Piese de [ah,
microfoane, acuarele [i
blocuri de desen. Iar
c`nd se instaleaz\ la
pian zici c\ stau pe un
tron apar te. Ace[tia ori
s`nt trimi[i de c\tre p\ -
rin ]i ca s\ se dezvolte
armonios la cursuri spe-
cia le, ori s`nt at`t de pa -
sio na]i `nc`t vor singuri
s\ stea `n s\li cu oglinzi
c`te cinci ore zil nic, [i
trec de la cursuri de
pian la cele de muzic\,
sau de dans. Oricum ar
fi, cu to]ii se viseaz\ pe
scenele cele mai `nalte.

Arti[tii care n-ajung
la clan]a u[ii

� p\rin]ii stau cu sufletul
la gur\ [i se g`ndesc la
premiile pe care copiii le
pot c`[tiga la concursuri

Surorile din umbra teatrului
� doamna Sarchis credea c\ programul fetelor nu
cuprindea suficient sport 

{ahistul cu 
centur\ neagr\ 

� C\lin are vacan]\ rar.
De la [ah [i `not doar
dou\ s\pt\m`ni vara [i
una de Cr\ciun

Pictura aduce muntele aproape

Pe scen\, feti]ele doamnei Lucia Negar\ z`mbesc `ntruna

Fiecare pion conteaz\Fiecare pion conteaz\
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� familia Bodea s-a trezit c\ to]i cei trei copii vor s\ `nve]e la Colegiul Na]ional de
Art\ „Octav B\ncil\” � doamna Barariu, mama Codru]ei, e mereu `n c\u ta re de
sponsoriz\ri pentru ca fiica sa s\ poat\ fi prezent\ la concursuri sau evenimente

~n buc\t\ria familiei Bodea zboa-
r\ „iepuricopterul”, care aterizeaz\ lin
pe pagina mare de bloc de desen, l`n -
g\ ceilal]i iepuri. „|[tia s`nt bebe ie -
pura[i karate, o feti]\ ying [i una yang,
aici iepura[i mai prostu]i, aici MO [i
FOCA iepuri, aici e unul care doar me,
unul zurliu, unul negru care r`de, una
care se str`mb\, una care se d\ mare,
care se pl`nge, asta e unul gras care
merge de Halloween, \sta st\ pe un
veceu [i cite[te...”, [i ro z\ toa rele de
pe h`rtia lui Catrinel par c\ `ncep s\
alerge [i s\ se fug\reasc\. 

Feti]a de 12 ani mi-a `ntins pe
masa din buc\t\rie toate operele ei
artistice. Icoane pictate pe sticl\, cro-
chiuri, desene ha[urate, de toate for  -
me le, culorile [i dimensiunile. Chi ar
dac\ a f\cut patru ani de scu l ptur\ [i
pian, dans sportiv, dans popu lar, gim -
nastic\, tenis, `not [i karate, cel mai
mult `i place designul vestimen tar [i
s\ `mpleteasc\ br\]\ri. Ar vrea s\ se
fac\ croitoreas\, s\-[i ex pu n\ mod-
elele ei de rochii `nc`lcite, a[a cum `i
plac. „S\ nu se-n]eleag\ de unde ̀ ncep
[i unde se termin\”, spu ne fa ta m`n -
dr\, str`ng`ndu-[i mig\los de  se ne le.
Abia a[ teapt\ s\pt\m`na vii toa  re
c`nd, la Pa latul Copiilor, o s\ le
aduc\ profesoa ra materiale [i un ma -
nechin pe ca re s\-l `mbrace cum vrea
ea. Mo men tan, doar deseneaz\ ro -
chiile. 

L`ng\ ea, Mateea, sora ei de 9
ani, o p`nde[te cu urechile ciulite [i
cu ochii ca un titirez. G\se[te repede
ce c\uta [i, cu h`rtia `n m`n\, fuge la

mama ei care st\ la chiuvet\ „uite
mami ce a desenat Catrinel”, [i un
r`s zglobiu `ncepe s\ alerge pe la ure -
chilor celor din buc\t\rie. {i Mate ea
`mplete[te m\[ti [i modeleaz\ la cur-
surile de sculptur\, dar a f\cut [i ea
deja pian, pictur\, desen, gimnastic\
sau dansuri. Acum, ar vrea s\ fac\ „ar -
t\ fotografic\”, dar e prea mic\ [i nu
o primesc la cursuri, a[a c\ se `n de -
letnice[te cu [ahul, la fel ca fr\]iorul
ei mai mic {tefan, care are abia [apte
ani. Lui `i plac pianul [i sculptura, ca
[i surorilor sale, dar, de[i e abia ̀ n cla-
sa I, [i-ar dori ca dintr-a V-a s\ se-
apuce de chitar\.

„O gur\ cu limba scoas\”
„Dup\ ce am dat-o pe Catrinel

la Colegiul Na]ional de Art\ «Octav
B\ncil\» [i i-am `ntrebat pe ceilal]i
unde vor s\ mearg\ la [coal\ `n clasa
I, mi-au strigat `n cor, Octav B\n ci l\!
{i le-am spus bine, hai. E foarte greu,
`ns\ fa]\ de o [coal\ normal\, pentru
c\ au de `nv\]at un instrument cu tot
ce `nseamn\ acesta. P\i, `nainte de a
`nv\]a s\ scrie literele [i s\ le ci teas c\
`n clasa I, {tefan a memorat `nt`i no-
tele muzicale. ~n dou\ game.” ~n ju -
rul doamnei Gabriela Bodea nu e
niciodat\ lini[te [i pace, dar se vede
c\ femeia se bucur\ de fiecare mic\
m`zg`litur\ pe care o fac copiii ei. I-ar
fi pl\cut [i ei s\ fac\, `n tinere]e,
ni[te cursuri suplimentare, `ns\ n-a
r\mas dec`t cu [tiin]ele exacte, „cred
c\ au trecut timpurile ̀ n care lumea f\ -

cea doar matematic\ [i fizic\. Ne este
greu, e dificil, dar trebuie s\ facem
fa]\.”

Mateea s-a ridicat de pe scau nul
pe care se odihnea, desen`nd „o gur\
cu limb\ scoas\” pe ce mai r\m\sese
alb dintr-o foaie A4 plin\ cu oameni
care par a vrea s\ ias\ din chenar [i s\
se plimbe pe mas\, pe l`ng\ cutia cu
zah\r. ~mi spune `mpreun\ cu Catri -
nel c\ ar face mult mai multe lu cruri,
dar la Palatul Copiilor au voie s\ alea -
g\ doar dou\ obiecte `n acela[i timp
[i `n cursul s\pt\m`nii, dup\ ore, tre-
buie s\ repete pianul pentru [coal\. 

„Cel mic a vrut karate musai, m-a
z\p\cit anul trecut de cap c\ el vrea
ka rate, karate, karate. Iar fetele vo iau
la gimnastic\. Dar `ntr-o conjuctur\
de situa]ii am zis hai, toat\ lumea la
karate c\ ave]i mai mult\ nevoie de
karate dec`t s\ v\ rupe]i picioarele la
gimnastic\”, [i doam na Bodea `[i
pune r`z`nd m`inile `n cap. 

„– Dar mie `mi pl\cea s\ `mi rup
picioarele.

– {i mereu venea]i pl`ng`nd c\
nu mai pute]i! 

– Mateea pl`ngea, nu eu”, [i
Catrinel se preface a fi `mbufnat\ [i
apoi `ncepe s\ r`d\ cu voce tare. Din
col]ul `n care se a[ezase din nou, Ma -
teea se ridic\ cu caietul la subra] [i
merge ]an]o[ pe l`ng\ mama ei. „Ieri
am f\cut o pisic\ alb\”, [i-apoi ]`[ -
ne[te spre camer\. 

Iar mama lor e lini[tit\. ~i va `n -
cu raja mereu s\ fac\ ceva pe plan
ar tistic „dar nu m-ar mira dac\ m`i -
ne s-ar decide s\ devin\ avoca]i”.

C\t\lin HOPULELE

Trei fra]i mo]a]i, `n lemn sculpta]i
� „`nainte de a `nv\]a s\ scrie literele [i s\ le ci teas c\,
{tefan a memorat no tele muzicale. ~n dou\ game”

Delia Ligotchi mije[te ochii spre
mama sa, Mihaela, iar `ntre gurile
de tort cu ciocolat\ se mai `ncurc\
`n enumera]ia de „domni [i doam ne”,
pe care i-a avut ca profesori. „E ta re
zgubilitic\”, `[i arunc\ Mihaela m`i-
nile `n aer, parc\ pentru a-[i imita fi i -
ca, „mereu trebuie s\-i g\sim ce va
nou de f\cut”. De la trei ani, feti]a a
avut o `nclina]ie spre „activit\]ile `n
plus” [i nu spre cele impuse de gr\  -
dini]\, iar acum de [coal\, unde este
`n clasa I. La orele de pian, can to,
dan suri moderne [i teatru, De lia
mer ge con[tiincioas\, dar pe cele
de dans de societate [i balet a tre-
buit s\ le [tearg\ cu radiera de pe
lis t\ „fiindc\ o cam aglomerau”. 

P\rin]ii au fost grijulii [i c`nd au
ales [coala, „una cu program diferit
dec`t altele”, pe care s\ o urmeze [i
care s\ aib\ un after-school la care
micu]a s\-[i fac\ temele [i s\ „ofe re
mai mult dec`t orele de rom=n\ [i

matematic\”. A[a c\, `n dup\ amie -
zile de miercuri, joi [i vineri, c`nd
is pr\ve[te cu adun\rile [i pune sti -
loul `n ghiozdan, Delia se deghi -
zea z\ `n Alb\ ca Z\pada sau face
„fr\m`nt\ri de limb\” pentru a nu
r\ m`ne `n urm\ fa]\ de ceilal]i co -
legi. 

Ora de responsabilitate
„E cam greu cu trezitul la sf`r -

[itul s\pt\m`nii, c`nd are ore la Pa -
latul Copiilor”, scruteaz\ g`nditor
Mihaela claia de p\r blond-miere a
feti]ei care se afund\ ̀ n canapea sau
se mai ridic\ pentru a recita c`te o
poezie. Iar c`nd ̀ [i reia scena cu m`n -
catul tortului [i scap\ farfuriu]a din
plastic, privirile mamei [i ale tat\ lui
se a]intesc asupra ei, `ns\ nu o cear t\.

„~nainte de toate s`ntem prie teni,
nu-i a[a?”, o `ntreab\ mama, dar `n
ochii copilei care a ridicat „far-
furia zbur\toare” `nc\ se cite[te c\
ar a[tepta m\car o mic\ mu[tru lu ia l\.
Cum aceasta `nt`rzie, se gr\be[te
singur\ s\ adauge c\ „limita care
nu se trece e cea a bunului sim]” [i
se `ncrunt\ pu]in, spre amuzamen-
tul p\rin]ilor. 

„Niciodat\ nu am obligat-o s\
fac\ ceea ce nu-i place”, `[i m\ soa r\
Mihaela, asemenea unei profesoa re
de muzic\, timpii [i mi[c\rile din
glas. „Pactul” pe care micu]a l-a f\ -
cut cu p\rin]ii a fost s\ nu renun]e
la ore doar pentru c\ se plictise[te
sau i se pare greu, ci atunci „c`nd
nu-i mai place, iar noi n-o putem
du ce cu for]a”. Mama apreciaz\ c\
`na in tea educa]iei primite acas\ [i la
[coa l\, cea care conteaz\ cu a de v\ rat
e „baza pe care ea singur\ [i-o cl\ -
de[te, ca persoan\”. ~n spatele ore lor
de teatru [i pian stau de fapt al]i fac -
tori, nu doar cel de „ocupare a tim-
pului”. Astfel `nc`t, „un copil va
`nv\]a s\ se educe singur, s\ aib\
r\bdare [i s\-[i duc\ sarcinile la
bun sf`r[it”, iar Mihaela socote[te
despre copiii care nu-[i pot `nfr`na
manifest\rile `n public c\ „nu s`nt
iubi]i suficient”. Asta i-a [i deter-
minat pe cei doi p\rin]i s\ pun\ ba -
ze le unui after-school propriu, pe
care urmeaz\ s\-l inaugureze la `n -
ce putul anului viitor. 

Dup\ ce termin\ de recitat `nc\
o serie de poezii, „pe care le spu nem
`n fiecare sear\ `n loc de rug\ ciuni”,
[i pe care le va interpreta la serba -
rea de Cr\ciun, Delia `[i d\ seama
c\ i-a scris prea devreme scri soa rea
Mo[ului. ~mbufnat\ [i cu g`ndul la
c\]elul pe care [i-l dore[te, Deliei i
se reaminte[te „trebuie s\ ar\]i c\
e[ti responsabil\”.

M\d\lina MORARU

„Codru]a tocmai s-a `ntors de la
un festival – concurs interna]ional un-
de a ob]inut premiul I. V\ trimit c` te -
va cuvinte despre spectacol [i o po -
z\ de acolo.” Un e-mail cu o po z\
ata[at\, ambele trimise la toate pu -
blica]iile din Boto[ani [i din preajm\,
de fiecare dat\ c`nd Codru]a coboa -
r\ de pe scen\ cu un premiu, de du p\
care iese un cap mic, greu de ob ser -
vat dintre buchetele mari de flori pe
care le prime[te. Mama e mereu `n
spatele scenei, cu m`inile `mpreu na -
te pe care le scap\ [i ea `ntr-un [ir
lung de b\t\i din palme, dup\ ce fe -
ti]a roste[te ultimul vers din c`ntec.
Codru]a `mi z`mbe[te [i recunoa[ te
c\ nu ar fi ajuns `n fa]a a mii de oa -
meni dac\ mama ei nu [i-ar fi dorit
asta. „Am ̀ nceput banal, cu un c`n tec
la gr\dini]\, [i de atunci, ea a vrut
s\ m\ vad\ pe cele mai mari scene
din ]ar\ [i chiar din lume.” {i astfel,
doamna Barariu e mereu `n c\u ta re
de sponsoriz\ri pentru ca fiica sa s\
poat\ fi prezent\ la concursuri sau
evenimente. „E la fel ca `n compa-
ra ]ia cu 99% munc\ [i 1% talent, un -

de eu s`nt acel mic 1%, iar mama
restul. Adic\ aproape tot”, `mi spu ne
adolescenta care a adunat premii c\ -
rora nu le mai [tie num\rul [i care a
avut ocazia s\ parcurg\ zeci de mii
de kilometri spre alte ]\ri unde nu
ar fi visat vreodat\ c-ar ajunge.

Cu toate acestea, Codru]a sus ]i ne
c\ muzica este doar o pasiune. Acum
este elev\ la Liceul Teoretic „Ni -
co lae Iorga” din Boto[ani, pro filul
[tii n]e sociale, iar `n trecut a fost e -
le v\ a Liceului de Art\ „{te fan Lu -
chi an”, unde a studiat flautul [i un de
continu\ lec]iile de canto clasic.
„Am preferat s\ `ncerc [i un liceu
nor mal, cu un profil umanist pentru
c\ am ajuns s\ simt asta ca o provo-
care. S\ fac dou\ sau mai multe lu -
cruri care nu au nici o leg\tur\ [i ca -
re astfel devin mai greu de reali zat”,
chicote[te micu]a blonda f\c`nd oc hii
mari a convingere. Se vede mai de -
gra b\ student\ la Facultatea de
Drept dec`t o mare artist\, fur`nd
pu]in timp pentru repeti]ii la o nou\
melodie.

Cea mai mare provocare pe ca re

Codru]a a resim]it-o a fost perioa-
da `n care s-a preg\tit la Bucure[ti,
al\turi de muzicianul Adrian Dami -
nescu, dup\ ce a remarcat-o la con-
cursul „Glasul speran]elor” de la Te -
chirghiol, din anul 2011. „Mi-a dat
nota zece [i mi-a propus s\ fiu ele va
lui. Nu am mai putut s\ continui din
cauza distan]ei prea mari, `ns\ aco lo
am ̀ nv\]at despre perfec]iunea ̀ n mu -
zic\”. Perfec]iune ale c\rei elemen te
]in de pozi]ia corect\ pe scen\, dic ]ie
[i diferite tehnici vocale pe care fa ta
le-a putut desprinde din camera mi c\,
plin\ de aparatur\, microfoane [i bo -
xe [i s\ le aduc\ p`n\ `n Moldova.
De[i abia a `mplinit 14 ani, Codru ]a
reu[e[te s\ `mbine „ritmul muzicii cu
ritmul alert al vie]ii zilnice” [i cre de
c\ a ajuns s\ exceleze `n am`ndou\. 

Mai are o singur\ dorin]\: s\ `i
arate mamei c\ eforturile pe care
le-a f\cut n-au fost ̀ n zadar [i s\ ajun-
g\ s\-i mul]umeasc\ de pe ma rile
sce ne interna]ionale unde ea a v\ -
zut-o `nc\ de la gr\dini]\.

M\d\lina OLARIU

Balet la pian
� mama apreciaz\ c\
`nain tea educa]iei de
acas\, cea care conteaz\
este „baza pe care ea
singur\ [i-o cl\ de[te”

Muzic\ pe ritmul mamei
� „am preferat s\ `ncerc [i un liceu normal, cu un profil umanist pentru c\ am
ajuns s\ simt asta ca o provocare”

Codru]a repet\ cinci ore zilnic

Fa]\ de anul trecut, Delia c`nt\ acum la pian cu ambele mìni 

dup\ clape [i desene
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~mi aduc aminte [i acum euforia
creat\ peste tot c`nd RCS&RDS `n -
ce pea s\ achizi]ioneze re]elele mici
de cartier, [i s\ aduc\ „]eava” de fi br\
optic\ p`n\ la col]ul blocului. Era o
trecere c\tre instantaneu. De la `n c\r  -
carea unui filmule] de pe YouTube
de trei minute `n cinci, de la co pi e -
rea unui program de c`]iva megabi]i
`ntr-o jum\tate de or\, de la kb/s la
mb/s. {i `n aceast\ euforie, s-au luat
pachetele gr\mad\, `n special de te -
le viziune. Automat, concuren]a s-a
t\iat considerabil. Ca s\ treac\ de
normele Consiliului de Concuren]\,
se discut\ acum de existen]a a c`]iva
furnizori importan]i la nivel na ]io nal:
RCS&RDS, UPC, Romtelecom-
Dol  ce, BOOM [i Focus Sat. Pro ble -
ma este c\ ace[tia, `mpreun\, au doar
ceva mai bine de jum\tate din nu -
m\rul clien]ilor pe care ̀ i are RDS-ul.

~ncet, vom putea discuta `n cu -
r`nd despre monopol. {i, dac\ la `n -
ceput, RDS-ul ne-a invadat televi-
zoa rele cu promisiunea Internetului
cu vitez\ mare [i a posturilor multe
[i HD, acum impune condi]ii. Prima
dat\ a lansat seria de posturi de tele-
viziune locale, Digi24, cu p\rintele
na]ional, Digi24 HD. Aproape ins -
tan taneu s-a n\scut [i scandalul le -
gat de refuzul de a transmite c`teva
dintre canalele trustului Intact. Dac\
era vorba de Antena 3 ne-am fi g`n -
dit c\ era o m\sur\ a bunului sim],
`ns\, printre posturile scoase din gri  l\
se reg\seau [i GSP TV, Eu fo ri a sau
Antena 2.

Iar, de c`teva s\pt\m`ni, RDS-ul
a `nceput s\ fac\ o nou\ manevr\ de
acaparare. Prima dat\ a pus toate
posturile celor de la Discovery `ntr-un
pachet special, a c\rui achizi]ionare
cost\ cu [apte sau zece lei `n plus la
abonament, mai pu]in postul de
baz\, Discovery Channel. Apoi au
lansat dou\ canale proprii, Digi
World [i Digi Life, care difuzeaz\
predominant documentare. Iar, de
s\p t\m`na trecut\, au `nce put s\ e li -
mine Discovery Channel-ul de tot
de pe platforma lor. L-au scos `nt`i
de pe platforma de satelit, iar cei de
la Discovery au remis un co municat
de pres\ `n care se ar\tau bulversa]i
fiindc\ marele provider de televiziune
nu accept\ nici o ofert\ de prelun-
gire a difuz\rii, scadent\ la 31 no -
iembrie, mai ales c\ nu au cerut nici
bani `n plus, cum erau acuza]i `n va -
r\ cei de la Intact. To tul sub atentul
consim]\m`nt al Con si liu lui Na ]io -
nal al Audiovizualului.

~n ritmul acesta, vom vedea Digi
Cartoon `n loc de Cartoon Net -
work, Digi International `n loc de
BBC sau CNN, sau Digi Cook, `n
loc de Paprika. Iar c`nd nu vei mai
pu tea sorta alfabetic posturile, fii n d -
c\ `ncep toate cu Digi `n fa]\, so lu]ia
ar p\rea simpl\. Nu-]i convine? Mu -
t\-te. Problema e, unde? 

C\t\lin HOPULELE

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Dup\ ce a fost internat `n stare gra -
v\ miercuri noapte la Spitalul Flo reas -
ca din Bucure[ti, actorul {er ban Io nes -
cu a `ncetat din via]\ la 62 de ani, dup\
un an de tratamen  te [i spitalizare. „«Vor -
be[te, r`de, dis cut\, îns\ are probleme
locomoto rii, cauzate de boala sa»”,
declara pe 2 octombrie C\t\lin Dancu,
a vocatul actorului {erban Io nescu”
(mediafax.ro, joi, 22 noiembrie).

~n urm\ cu aproximativ dou\ s\p -
t\m`ni, Iurie Darie, un alt coleg care
[i-a f\cut debutul la Teatrul de Co me -
die al lui Radu Beligan, a trecut `n ne -
fi in]\, l\s`nd o colec]ie de 40 de filme
[i alte c`teva zeci de piese de teatru, ca -
re l-au consacrat [i pe care [i-a pus
amprenta.      

Cei din breasl\ i-au asem\nat ho t\ -
r`rea de a nu se l\sa `nvins de boal\ cu
`nd`rjirea pe care a avut-o [i `n interpre -
tarea personajului Ion, `n regia lui
Mir cea Mure[an, iar pentru Ioana
Cr\ciunescu, cea din rolul Anei, „r\ -
m` ne b\rbatul frumos [i puternic a l\ -
turi de care am jucat” (adev\rul.ro,
vineri, 23 noiembrie).

~ntr-un interviu, {erban Ionescu
preciza c\ „a[ vrea ca la `n mor m`n ta -

rea mea s\ ]in\ discurs un singur om, Ra -
du Beligan”, iar dorin]a acestuia i-a
fost respectat\, maestrul Beligan citin-
du-i dintr-o scrisoare de r\mas bun c\
„nu este firesc s\-]i `ngropi copiii”. Ra -
du Beligan mai men]iona c\ ar fi pre -
ferat s\ se afle `mpreun\ cu acesta pe
scen\, „`ntr-o pies\ existen]ialist\”, iar
{er  ban „s\-mi dea o replic\ in te li gen -
t\” (evz.ro, vineri, 23 noiembrie).

Dinamismul [i „glumele pe care le
spunea celor care adesea-l sunau ca s\-i
mai ridice moralul”, nu i-au influen ]at
pe cei al\turi de care a lucrat zeci de ani
`n teatru s\ `i „priveasc\ moartea ca pe
o tragedie ci ca pe o tragi-comedie”. ~n
2011, ultimul rol al lui {erban
Ionescu a fost `n „Umilin]a”, debutul
regizoral al lui C\t\lin Apostol, `n

care actorul interpreta un medic vete -
rinar care alege s\ pl\teasc\ pentru un
p\cat, fiind „un fel de Ion `ntors pe
dos” (adev\rul.ro, vineri, 23 noiem-
brie). 

~n urma unui bilan] realizat de E -
ve nimentul zilei joi, 22 noiembrie,
{erban Ionescu [i Iurie Darie s`nt
doar doi dintre cei 14 mari actori care
au p\r\sit scena ro m= neasc\ `n ultimii
cinci ani, s\r\cind at`t distribu]ia fil -
melor c`t [i pe cea a pie selor de teatru.

Din p\cate, din lista pe care se re -
g\ sesc Ion Lucian, Liviu Ciulei, E mil
Hossu, Jean Constantin sau Gheor -
ge Dinic\, peste al]i unul sau doi ani
c`]i se `mplinesc de la trecerea `n nefi-
in]\ a acestora, Ionescu [i Darie vor fi
doar alte nume de actori sau regizori
mari care completeaz\ lista din ce `n
ce mai numeroas\.

M\d\lina MORARU

Televizor
prin 

furculi]\

S-a stins din via]\ actorul 
{erban Ionescu
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Diva
Seara `n Paris, `n arondissement-ul

16, are culori calde, alc\tuite din nuan ]e
de cire[ t`n\r, asortat cu verde proasp\t
de la florile care se aga]\ pe un perete
din ramuri. Pe deasupra, `n curtea lui
Amelie de Guerand, miroase a var\.
{i a oj\, pentru c\ atunci c`nd se ridic\
cortina, aceasta `[i d\ unghiile cu lac
ro[u. Doamna, ajuns\ la o v`rst\ res pec    -
tabil\, urmeaz\ s\-[i petreac\ „Ju bi le ul”
al\turi de al]i colegi `n platou la Mi -
chel Drucker, iar pentru ca reprezen-
ta]ia s\ fie memorabil\, Amelie s-a g\ -
tit de la amiaz\. {i-a surghiunit p\rul
`n cre[tetul capului, `ntr-un coc din ca re
nici un fir nu poate evada, [i-a ales o
]inut\ all black, peste care `n cas\ a
pus un halat de m\tase, [i `ntre timp
roste[te c`teva exerci]ii de dic]ie, ca
s\-[i preg\teasc\ vocea ca pentru un
rol important. „Capra crap\ piatra-n
pa tru/cr\pa-i-ar capul caprei cum cra -
p\ piatra-n patru”. {i iar. {i `nc\ o dat\.
Amelie repet\ bolboroselile cara ghioa -
se de parc\ ar citi `n fa]a na]iunii un
discurs clar [i r\spicat. 

A[a spilcuit\ cum `[i face apa ri]ia,
Amelie de Guerand este, clar, o perfec -
]ionist\. Nu doar o doamn\ de societate
care se preg\te[te aproape peste m\ -
sur\ pentru fiecare apari]ie, ci [i o ar -
tist\ care pentru prelungirea carierei ar

fi gata s\ se sacrifice. Pentru „o pie su ]\,
un filmule], o telenovelu]\ sau, m\car,
pentru o reclam\”, nu mai conteaz\ c\
artrita `i zg`l]`ie genunchiul [i-o tr`n te[ -
te ca pe-o bab\ g`rbovit\ direct `n pat.
Ea se lupt\ cu b\tr`ne]ea, `[i maseaz\
piciorul, `l plesne[te pentru obr\znicie [i
d\ s\ calce. ~ns\ junghiul o ]ine ca-n tr-o
menghin\, iar actri]a se ridic\ [i merge
aplecat\ de spate. Cu greu reaprinde
zv`cnirea de la `nceput, care o f\cea s\
salte precum o c\prioar\ zburdalnic\,
iar atunci c`nd reu[e[te este pentru a
si mula starea de bine la telefon, `n dis -
cu]iile cu sora sa. 

De fapt, telefonul [i telecomanda
joac\ roluri principale `n ansamblul
pie sei, deoarece autorul a conturat
prin tr-o situa]ie ridicol\, ideea de de -
penden]\ dintre om [i tehnologie. Ast fel,
`nainte s\ plece spre emisiune, Amelie
exerseaz\ cum s\ `nchid\ automat para -
vanul de la apartament, introduc`nd
codul, adic\ anul na[terii sale, de pe
tas tele telecomenzii. 1,9,3,7 [i parava -
nul de metal se las\ `n jos, iar c`nd s\-l
deschid\, actri]a observ\ c\ bles te m\ -
]i a lunguia]\ nu mai func]ioneaz\.
Brusc, se opre[te [i mai tasteaz\ o dat\.
„Sessam, deschide-te!” Degeaba. Mai
repet\ ultima silab\ „te!”, `ns\ `n za -
dar. Deodat\, lumea i se sf`r[e[te [i, prin -
 tr-o mi[care nevrotic\, artista arun c\
telecomanda c`t colo, iar ba te riile sar

ca zarurile. Astfel, sub paravanul de me -
tal sub]ire `ncepe spo ve da nia ac tri ]ei [i
rememorarea vremurilor `ndep\rtate. 

Femeia
Amelie de Guerand este o actri]\

singuratic\, care a fost fug\rit\ de tat\l
s\u de acas\ pentru c\ p`ng\rise cins -
tea familiei [i a intrat `n c`rd\[ie cu ci -
ne nu trebuie. Ea, care era m`ndria lui,
care nu `l dezam\gise niciodat\, dintr-o
dat\ alesese un alt drum, tr\d`ndu-i a[ -
tept\rile. De fapt, pentru c\ o v\zuse
mai `ndr\znea]\, mai `nc\p\]`nat\ [i
mai m`ndr\ dec`t celelalte fete, un s\l -
ba tic i-a pus g`nd r\u. Iar atunci, c`nd
a venit acas\ speriat\ [i schimbat\ la
fa ]\, era din cauz\ c\ tocmai fusese si -
lu it\ [i `nc\ nu-i trecuse durerea. „Mur -
dar\” cum era, fata s-a n\pustit la du[,
`ns\ apa a cur\]at doar trupul, `n timp
ce `n ad`ncuri urmele violului ard [i
acum, la fel de puternic precum atunci,
iar Amelie se `nghemuie[te ca un prunc
`n p`ntecul mamei c`nd rememoreaz\
nenorocirea. 

Pe Caroline, fiica sa, a crescut-o
tot singur\, departe de cas\, `n timp ce
`[i croia o carier\ de actri]\, pe un
drum pe care a trebuit s\ se opreasc\
de multe ori, deoarece c\rarea nu era
a[a de lin\ precum p\rea. Acum Ame lie
nu are pe nimeni aproape. Caroline
este `n New York, sora sa `n alt ora[,
precum [i marea ei iubire, Robert.
~ns\, ca un f\cut, Robert apare chiar
acum la Jubileu, c`nd artista este mai
neputincioas\ ca niciodat\ [i, pe dea-
supra, blocat\ pe balcon p`n\ diminea -

]\ c`nd vine servitoarea. Cu toate aces-
tea, o minune din cer, ]esut\ de mama
ei, la care s-a rugat cu disperare c`t a
stat z\vor`t\ pe balconul propriu, i-a
adus salvarea. ~n noaptea `n care ea
trebuia s\ jubileze al\turi de Michel
Drucker, televiziunea francez\ a in trat
`n grev\, iar seara lui Amelie de Gue -
rand s-a reprogramat. 

Actri]a
~n spectacolul de miercuri seara,

Maia Morgenstern a avut momente
`n care a fost un zeu pe scen\. Parc\
tr\snea c`nd se izbea nec\jit\ de para-
va nul bucluca[, peste care nu putea
tre ce ca s\ ajung\ la timp `n platou. {i
la fel ca o divinitate din Olimp, actri]a
care pe 14 noiembrie anul acesta a
primit din partea Guvernului Fran]ei
decora]ia „Chevalier de l’Ordre des
Arts et Lettres”, fulgera din priviri
c`nd `n camer\ `i suna telefonul, iar ro -
botul prelua mesajele de la cel\lalt ca -
p\t al firului, f\r\ ca ea s\ poat\ vorbi
cu produc\torul sau realizatorul emisiu -
nii la care era a[teptat\. Organizat\ `n
trei p\r]i, la finalul c\reia Maia Mor -
genstern tremura ca `ntr-un co[mar [i
]ipa „t\ia]i, v\ rog” sau „l\sa]i-m\ s\
ies”, piesa a primit aplauze minute `n
[ir, hohote de r`s c`nd replicile le
cereau, dar [i suspine c`nd Amelie se
zb\tea. ~n sal\, mai bine de o or\, a
fost doar spectacolul ei.   

Iulia CIUHU

„L\sa]i-m\ s\ ies!”

Pentru o sear\ deosebit\ la televizor, Amelie de
Guerond ar fi preferat s\-[i rup\ [i-un picior. La fel

ca `n anecdota englezeasc\, `n care un actor celebru,
dup\ ce [i-a fracturat membrul, a jucat pe scen\ un
rol incredibil de spectaculos. Astfel, miercuri seara, `n
piesa „Jubileul”, scris\ de Jean Marie Chevret [i
Michele Ressi, [i tradus\ `n român\ de Mona Radu,
actri]a din hainele Maiei Morgenstern [i-a `ndrumat
servitoarea s\-i spun\ s\-[i fr`ng\ piciorul, iar
feti[cana durdulie, cu ro[u `n obraz, s-a conformat
imediat, spre deliciul spectatorilor, „doamn\, s\ ]i le
rupi pe am`ndou\!”. Totul `n regia lui Radu Beligan, `n
Sala Mare a Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri”
din Ia[i.

� vom putea discuta `n
cur`nd despre monopol

� autorul a conturat prin tr-o situa]ie ridicol\ ideea de
de penden]\ dintre om [i tehnologie � Amelie se `nghe-
muie[te ca un prunc `n p`ntecul mamei

Un Jubileu al Maiei Morgenstern, la Ia[i 

� cei din breasl\ i-au asem\nat ho t\ r`rea de a nu se
l\sa `nvins de boal\ cu `nd`rjirea personajului Ion
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Tot cu buzunarele goale

Bugetul Uniunii [i-a exercitat singur dreptul de veto
� liderii europeni nu au reu[it s\ se pun\ de acord
asupra formei finale de finan]are pentru 2014 — 2020 

Oric`t ar fi de surprinz\tor pentru
unii dintre concet\]enii no[tri, trebuie s\
spunem de la bun început c\ disputele
interne de la Bucure[ti cu privire la fon -
durile alocate României nu au jucat
absolut nici un rol în e[ecul negocieri lor
privind bugetul UE pentru 2014 – 2020,
e[ec înregistrat vineri la Consiliul Eu -
ro pean de la Bruxelles. Cine a citit pre -
sa european\ a putut constata c\ Eu r op a
nu s-a temut nici o clip\ de un veto
românesc, cerut cu m`inile în [old de
premierul Victor Ponta, ci de un veto
al Marii Britanii, de intransigen]a Ger-
maniei sau de tensiunile dintre Fran ]a
[i Germania. P`n\ la urm\ a reie[it chiar
c\ nimeni nu mai discuta propunerea
ini]ial\ a Comisiei, ci modul în care bu -
getul poate fi redus f\r\ a deranja prea
mult\ lume. Potrivit pre[edintelui Tra ian
B\sescu, s-a agreat o reducere de 100
de miliarde de euro, din care s-au g\sit
solu]ii pentru 70 de miliarde [i, p`n\ în
ianuarie 2013, se mai caut\ modalit\]i
unanim acceptate pentru reducerea a
înc\ 30 de miliarde.  

Nu va fi deloc u[or s\ se ajung\ la o
formul\ de buget care s\ mul]umeasc\
cele dou\ tabere din cadrul UE – ]\rile

donatoare [i ]\rile beneficiare. Nici un
guvern care a impus cet\]enilor proprii
sacrificii prin m\suri de austeritate dras -
tice, cum a f\cut de pild\ Marea Bri ta-
nie, nu va putea justifica sporirea chel -
tuielilor comunitare de dragul prospe ri -
t\]ii altor state. Aceast\ pozi]ie a fost ex -
primat\ public f\r\ echivoc de premie rul
britanic David Cameron [i sus]inut\ în
cadrul negocierilor [i de Germania [i
de ]\rile nordice, care ]in cu tot dina -
din sul la reducerea cheltuie lilor. S\-]i
ima ginezi c\ te po]i opune prin veto
celor mai puternice state europene de
care depinde de altfel propria ta finan -
]a re, a[a cum rezult\ din pozi]ia inflexi -
bil\ a Parlamentului USL-ist, m`nat în
lupt\ (contra cui?) de c\tre Victor Pon -
ta, înseamn\ s\ nu în]elegi nimic din
modul în care func]ioneaz\ UE. ~n plus,
`nseamn\ [i s\ te expui cu incon[tien]\
la riscul de a atrage ostilitatea celorlal -
te state c`nd [tii bine c`t e[ti de vulnera -
bil la sanc]iunile Comisiei, dup\ cum
s-a v\zut în ultimele luni, c`nd mai mul -
te programe europene au fost suspen -
date.

Cred îns\ c\ Victor Ponta a calcu lat
din start c\ summit-ul european are toa -
te [ansele s\ e[ueze – ceea ce era u[or de
anticipat – [i deci c\ nu vor exista con-
secin]e financiare pentru România, ast -
fel înc`t î[i poate permite înc\ un scandal
gratuit din care s\ reias\ c\ el ar ap\ra
interesele ]\ri[oarei în fa]a unei Eu ro pe
care, vezi drag\ Doamne, ne-ar perse-
cuta. O miz\ minor\, personal\ [i electo -
ral\ a[adar [i totodat\ o folositoare di -
ver siune menit\ s\ distrag\ aten]ia de
la corup]ia, ineficien]a [i incompeten]a
care, combinate, fac ca România s\ nu
poat\ absorbi mai mult de 10% din fon -

durile europene puse la dispozi]ie în
ac tualul exerci]iu bugetar. Temele co -
recte de dezbatere la Bucure[ti ar tre-
bui s\ fie: 1. Dac\ actualul Guvern a re-
u[it s\ fac\ mai mult dec`t guvernele an -
terioare pentru asanarea [i eficientiza rea
administra]iei publice în vederea utili -
z\rii banilor europeni [i 2. Care s`nt so -
lu]iile pentru ie[irea din criza de com-
peten]\, eficien]\ [i integritate care ne-
a aruncat la periferia Europei. R\s pun -
sul la primul punct este un NU hot\r`t [i
u[or de demonstrat, iar în privin]a ce lui
de-al doilea punct putem spune c\ sin-
gurele solu]ii au fost avansate de c`]i va
jurnali[ti, nicidecum de politicieni. De [i
candida]ii ARD puteau exploata aceas t\
tem\ în campanie, demonstr`nd eventual
competen]e superioare actualilor gu ver-
nan ]i (ce era a[a de greu?), iat\ c\ nu au
fost capabili s\ o fac\. Conchidem cu
triste]e c\ acest aspect nu-i preocup\ pe
politicieni. }ara va pl\ti scump acest au -
tism. 

Întors de la Consiliul European,
pre[edintele Traian B\sescu ne-a asi gu -
rat c\ la Bruxelles s-au f\cut progrese,
c\ am fi sc\pat de „discriminarea” da to -
rat\ slabei absorb]ii a fondurilor eu ro -
pe ne [i c\ subven]iile directe din agri-
cultur\ vor cre[te. Nu v\d de ce ne-am
bucura prea mult, de vreme ce aceste
sub ven]ii îi avantajeaz\ doar pe marii
latifundiari, nicidecum pe micii fer-
mieri, c\ci reforma Politicii Agricole
Comune s-a izbit de zidul francez. 

În sf`r[it, comentatorii europeni se -
rio[i sus]in c\ un acord asupra viitorului
buget european va fi realizat anul vi i tor,
în ciuda tuturor dificult\]ilor [i divergen -
]elor. În ceea ce ne prive[te, ar trebui s\
ne preocupe mai pu]in cu c`t va cre[te

suma alocat\ ]\rii noastre, de vreme ce
oricum nu o putem cheltui. La ba loa -
ne le de s\pun ale lui Victor Ponta nici
nu merit\ s\ ne uit\m, în schimb ar tre-
bui s\ ne îngrijoreze calitatea guver n\ rii

[i a guvernan]ilor. Dac\ nu vrem s\ r\ -
m` nem la periferia Europei, ar fi bine
s\ ne g`ndim serios la aceast\ tem\
înainte de alegerile din 9 decembrie,
c\ci dup\ aceast\ dat\ va fi prea t`rziu. 

Ca un butoi cu pulbe -
re. A[a a fost pre -

fa]at rolul României `n
Con si liul European des -
f\ [u rat la finalul s\p t\ -
m` nii trecute la Bruxelles.
Pon ta ne-a l\sat impre-
sia c\ B\ses cu pleac\
acolo cu degetul pe bu -
tonul de veto dac\ cerin -
]ele noas tre nu vor fi
ascultate. ~n s\, desf\ [u -
rarea summitului ne-a
l\sat cu buza umflat\.
~ntre o Germa nie ferm\,
o Fran]\ de ne`duplecat
[i o Anglie r\zvr\tit\,
România nici n-a ajuns
pe meniu.

Rodica CULCER

La Periferia Europei
� cred îns\ c\ Victor Ponta a calcu lat din start c\ 
summit-ul european are toa te [ansele s\ e[ueze

Premierul, pre[edintele, lideri po -
li tici au transformat încle[tarea pen-
tru suspendare de acum cîteva luni în
r\zboi european. Unii se pretind mai
apropia]i de Europa [i de valori mai
mult sau mai pu]in închipuite, al]ii se
cred una cu poporul. Negocierea pentru
bugetul european a adus noi lovituri,
noi atacuri publice. Ponta l-a l\sat în
ofsaid pe B\sescu aruncînd ideea cu
veto-ul dac\ nu iese bugetul cum tre-
buie. B\sescu a replicat [i el dur ajun -
gînd s\ amenin]e c\ „o s\ încep s\ m\
ap\r” [i explicînd c\ nu mai po]i ne -
go cia dac\ mergi cu veto-ul în bra]e:
asta de[i adversarul s\u a ]inut a doua
zi un discurs în Parlament despre ce-ar
avea România de ob]inut dar n-a mai
pronun]at cuvîntul „veto”. În jurul aces -
tui cuvînt s-a creat mare vîltoare, de[i

în Europa el a mai fost vînturat f\r\
complexe de mul]i al]i lideri. Tactica
lui Ponta a fost s\ „demascheze” si tua -
]ia pre[edintelui: se va duce [i va trebui
s\ le ]in\ piept „prietenilor” s\i Mer kel
et comp., cei care i-au salvat pielea la
referendum.

Între timp, b\t\lia pentru buget a
luat deja o pauz\. Marii lideri euro peni
s-au întîlnit [i au jucat acea pies\ a
încle[t\rii teribile, iar apoi s-au întors
fiecare acas\ epuiza]i de intensa ap\ -
ra re a interesului na]ional. Scenariul
era ultraprevizibil nu doar pentru c\ [i
actualul buget a fost ob]inut tot dup\
negocieri în ultima clip\ [i dup\ amî -
n\ri. B\sescu ne transmite pe scurt c\
aceste negocieri sînt atît de complica te
încît creierul nostru nu poate cu prin de
rafinamentul negocierilor. Ponta ne

spune c\ e foarte simplu, c\ trebuie s\
se bat\ pentru România, ca [i cum s-ar
duce la un campionat de fotbal. Ce
uit\ amîndou\ p\r]ile s\ ne spun\ e c\
ne afl\m într-un deplin moment de ipo -
crizie augmentat\ de criz\. Cei care
dau bani spun c\ vor s\ dea mai pu]ini
pentru c\ nu mai pot „]ine în spate” zo -
ne mai pu]in dezvoltate precum sudul
sau estul Europei. „}inu]ii în spate”
vorbesc de „drepturi” [i de contri bu ]i ile
lor în alte domenii. Liderii politici eu -
ro peni [i-au f\cut un obicei din dublul
discurs acas\-Bruxelles [i o strategie
continu\ a amîn\rii. Cert e c\ cet\]e nii
europeni s\raci devin tot mai s\raci, cei
boga]i devin tot mai interesa]i de se -
cu rizarea st\rii de bine prin elimi na rea
oric\rui fel de griji.

O parte bun\ e: vorbim ceva mai
dez inhibat despre Europa [i cum st\
România în ea, cu ce drepturi, cu ce
obliga]ii [i mai ales cu ce situa]ii f\r\
ie[ire. Politicienii înc\ ne prezint\ „sce -
narii normale”, numai c\ am ajuns în
puncte în care pur [i simplu „ada p ta rea”
la pia]a european\ se poate dovedi de -
zastruoas\ (doar un exemplu: libera li -
zarea energiei). Cît despre fondurile
eu ropene mult-invocate, ele nu pot avea
o soart\ str\lucit\ chiar dac\ vor fi ab -
sorbite, atîta timp cît totul se petrece
într-o mare de birocra]ie care ascunde
deruta [i lipsa de plan politic [i eco-
nomic.

B\t\lia european\ a
b\ie]ilor no[tri
� marii lideri euro peni s-au întîlnit [i au jucat acea pie -
s\ a încle[t\rii teribile, iar apoi s-au întors fiecare
acas\ epuiza]i de intensa ap\ ra re a interesului na]ional

Costi ROGOZANU

Înt`mplarea a f\cut ca, în grupul
de ziari[ti care l-a înso]it pe Traian
B\sescu la Bruxelles, la reuniunea
Consiliului European, s\-l re înt`l nesc
pe Liviu Avram, al\turi de care am
lucrat la Adev\rul, între 2001 [i 2004.
A[a mi-am amintit c\ Avram este unul
din pu]inii ziari[ti români care se poa -
te l\uda c\ a dat jos un ministru: dez -
v\ luirile sale au dus la demisia lui Hil -
degard Puwak din cabinetul N\s ta se
[i, dac\ nu m\ în[el, unul din membrii
acestei familii a [i fost condamnat pe -
nal pentru fraud\ cu fonduri euro pe ne.

Nu vreau s\ istorisesc o poveste
pa tetic\. Nu, ceea ce vreau s\ spun es -
te c\ afacerea Puwak, care a avut loc
în anul 2003, nu numai c\ nu a con-
stituit un avertisment pentru politicie -
nii români, ci dimpotriv\, a fost o lec -
]ie despre cum se pot frauda resurse-
le UE. Fo[tii demnitari Boti[ [i Ce poi
au preluat, în linii mari, aceea[i re ]e t\,
dar ei s`nt doar v`rful icebergului. Pes -
te tot unde demnitarii români s-au în -

t`lnit cu fondurile europene s-au pro-
dus ceea ce birocra]ii de la Bruxelles
numesc, în limbajul lor pre]ios, „ire -
gu larit\]i”. Nu numai c\ avem un grad
redus de absorb]ie, dar, din ceea ce s-a
cheltuit, mare parte s-a furat. Între
2003 [i 2012, clasa politic\ româneas -
c\ a evoluat doar în sensul în care a
înv\]at s\ dezvolte metode tot mai so -
fisticate de fraudare. 

Recentul conflict dintre Traian
B\ sescu [i Victor Ponta a avut un
merit: a atras aten]ia publicului [i i-a
for]at pe ziari[ti s\ se uite mai atent
la ceea ce se înt`mpl\ cu fondurile eu -
ropene. Intrasem într-un cerc vicios:
cea mai mare parte a electoratului
era complet dezinteresat\ de afaceri le
europene, presa nu aborda acest su biect
fiindc\ nu g\sea cititori. Brusc, odat\
cu acest nou „r\zboi între palate” (ce
minunat\ limb\ de lemn au inventat
„televiziunile de [tiri”), ziari[tii au
devenit exper]i în limbajul birocratic
(codificat [i u[or stupid) al Bru xe lles-
ului: „phasing”, „capping”, „artico lul
45”, „m\sura 1-a” au devenit termeni
familiari. 

Disputa B\sescu-Ponta pe tema
bugetului UE a fost, bineîn]eles, una
pur electoral\. Dup\ 9 decembrie, foar -
te probabil, cei afla]i la putere vor
încerca s\ ]in\ subiectul sub pre[, pe de
o parte pentru c\ vor dori s\ sifoneze
în lini[te, pe de alt\ parte pentru a aco -
peri e[ecurile. R\m`ne de v\zut dac\
presa este capabil\ s\ nu abandoneze
tema. Este mult mai u[or s\ atragi ci -
titori scriind [tiri facile despre fosta
nevast\ a lui Irinel Columbeanu (nu
re]in numele ei), dec`t s\ te chinui s\
g\se[ti o abordare interesant\ la un su -
biect aparent foarte tehnic, precum,
de exemplu, politica agricol\ comu n\.

Opinia mea este c\, tocmai ur -
ma re a faptului c\ mai toat\ presa a
copiat re]eta facil\, s-a tabloidizat [i
a renun]at s\ încerce s\ diversifice
subiectele, s-a ajuns la pr\bu[irea pre -
sei scrise. Vom vedea, în timp, dac\
putem s\ scriem [i altceva dec`t „B\ -
sescu îl atac\ dur pe Ponta”.  

Mircea MARIAN
Uneori, r\zboiul 

Ponta-B\sescu are [i
efecte curative

� disputa B\sescu-Ponta
pe tema bugetului UE a
fost, bineîn]eles, una pur
electoral\

Sta]i lini[ti]i, tot n-am `nv\]at s\ absorbim fondurile din vest

Ne num\r\m b\nu]ii
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OPINIA DE LA CENTRU

Stare]a M\n\stirii Voivozi, din
Bihor, maica Teodora, cu nume de
mirean Maria Dorohoi, a fost des-
tituit\ din func]ie pentru abateri
grave. Scandalul a ap\rut în pres\ la
sf`r[itul lunii august. Atunci, dou\ c\ -
lug\ri]e au fugit de la m\n\stire. Lo -
calnicii spu neau c\ stare]a, în loc de
vorbe bl`n de, d\dea cu palma [i se
certa cu toat\ lumea. „Mi-a povestit
c\ le b\teau cu furca, le înjurau, le pu -
neau s\ mun ceasc\ descul]e la porci”,
a declarat ma ma uneia dintre fetele
de la m\n\stire.

Dup\ un control la m\n\stire,
Epis copia Oradea constat\ c\ au
dis p\rut mai multe lucruri: „dou\ i -
coa ne mari, îmbr\cate în întregime
în ar gint masiv [i placate cu aur [i
pietre pre ]i oase de mari dimensiuni,
[i racla cu sfin te moa[te; din chilii
au disp\rut i coa ne [i tablouri de pe
pere]i, donate de credincio[i, precum
[i toat\ lenjeria [i obiectele din dula-
puri; din c\m\ri au dis p\rut provizi-
ile pentru iarn\, iar din gospod\rie
toate animalele”.

Episodul 3: T\riceni, un sat în
stare de [oc

C\tunul T\riceni, din Prahova,
a ajuns vedet\ de televiziune. Fix în
ur m\ cu un an, maica-stare]\ de la m\ -
n\s tirea cu acela[i nume a scos zona
din a nonimat. A n\scut gemene la
Spi ta lul Sfântul Pantelimon din
Capi ta l\, iar acum tr\ie[te în Bu -
cure[ti, într-un apar tament dat de un
om cu inim\ mare, care, dup\ o serie
de alte fapte bune, a intrat în politic\.

Maica Sebastiana a venit la spi-
tal pentru o durere de spate [i la un
pi cior [i s-a externat dup\ o opera]ie
de ce za rian\. „C\ doar n-am stat dup\
ea s\ ve dem ce face. Ea oricum era
mai zdra v\ n\, nu prea ne-am dat
seama c\ e în s\rcinat\”, declara o
m\icu]\ imediat du p\ ce s-a aflat c\
maica Sebastiana are gemeni.

Din când în când, stare]a Sebas -
tia na î[i f\cea cump\r\turile într-un
sat din apropiere, în Pup\za, aflat la
vreo 15 minute de mers pe jos.

„Venea s\ mai ia p`ine, m`ncare.

P\ rea o femeie foarte serioas\ [i era
im pun\toare. De c`te ori intra în ma -
ga zin, st\team cu capul oarecum ple-
cat, din respect. C`nd am auzit ce s-a
în t`m plat mi s-a f\cut pielea ca de g\ -
in\. N-a[ fi crezut c\ se poate în -
t`mpla a[a ceva", a spus v`n z\ toarea
de la care cum p\ra maica sta re]\.
Îns\ maica Se bastiana are un mare
secret pe care nu-l [tie nimeni, iar
localnicii înc\ îl mai caut\ [i acum, la
aproximativ un an de la evenimentul
care le-a f\cut zo na vedet\ de tele-
viziune: cine e tat\l co pi lului?

S`nt în continuare patru ipoteze:
Preotul unei biserici de la Ama -

ra, Ialomi]a. Enoria[ii, mai mult
en o  ri a [ele, spuneau c\ venea un preot
mai des pe la schitul din T\riceni [i

e din Ama ra.
Un preot dintr-un sat din apro pi -

e re. Localnicii spuneau c\ m\icu]a
nu p\r\sea m\n\stirea. Cele mai dese
vi zi te le puteau face preo]ii din apro -
pi e re.

Un b\rbat din sat. Un adev\rat
sce nariu de telenovel\. Dup\ cum a
spus [i Sebastiana Gâtlan la un mo -
ment dat, ar fi vorba de „un cre[tin
simplu”. Unii au b\nuieli, îns\ to]i s-au
ferit s\ zic\ vreun nume.

Îngrijitorul de la m\n\stire. Un
b\r bat de aproximativ 35 de ani,
care se ocupa de gospod\rie.

Ultima variant\ luat\ în calcul
de enoria[e: o minune.

Ionu] FANTAZIU
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Cînd presa interna]ional\ co -
men ta cu spor rela]ia extra-marital\
a generalului David Petraeus, eu îi
ur m\ream discursul [i strategiile
mili tare în „Obama’s Wars” a lui
Bob Woordward. Acest jurnalist [i
scrii tor american a luat la puricat,
anali zat, înregistrat [i investigat pri -
me le 18 luni ale lui Barack Oba ma,
ca pre [e dinte SUA, vr`nd s\ prezin te
eve ni mentele care au dus la schim-
barea dioptriei în privin ]a r\z bo iu -
lui din Af ganistan. 

Ce a f\cut Woodward, cel care
l-a prins cu ra]a-n sac [i pe Nixon,
st\ m\rturie c\ jurnalismul de inves-
tiga ]ie – f\cut cu stoicism [i enorm de
mul te caractere – nu moare nici din
ca uza crizei economice, nici din cau -
za unor cititori suferinzi de ADHD,
din pricina noilor teh no logii ap\ ru te.
Woodward reu se[ te s\ ofere un
por tret suficient de clar ca s\-l des -
co peri pe Pe traeus. {i nu degeaba
um bla vor ba prin cer curile republi-
ca ni lor, c\ el ar putea deveni un
can didat pentru Casa Alb\. Îna inte
de ale ge rile din 2008, Pe traeus a
preluat con du cerea Co man da men -
tului Cen tral, ce avea în sarcin\
Afga nis ta nul [i Irakul. El deja era
o vedet\ în rîndul militarilor [i în
ochii presei, re u[ind, prin strategia sa,
s\ stabili zeze fron tul irakian. Pe trae-
us a re de finit no]iunea de r\zboi,
recu noa[ te Woordward. „Nici un
gene ral din Ame rica nu a fost într-
un asemenea res pect universal de

la genera lul Dwight Eisenhower, du-
p\ victoria din timpul celui de al
II-lea R\z boi Mon dial”, conclu zio -
neaz\ jurnalistul.

Avea pu]ine hobby-uri, abia da -
c\ bea un pahar de vin ro[u, alerga
cîte cinci mile, în 30 de minute, iar
la moar tea tat\lui s\u, el a r\mas în
Irak, la baza militar\. Intui]ia lui
mi litar\ era dublat\ de capacitatea sa
in telectual\, reu[ind s\ î[i ob]in\
doc to ratul, în doi ani, la Princeton.
Re gele David, a[a-i spuneau ira -
kienii, iar solda]ii americani l-au bo -
tezat Le genda Irakului. Dup\ sute
de mili  arde cheltuite, solda]i mor]i
[i stra te gii e[uate, r\zboiul din Af -
ga nis tan ar\ta mai r\u decît cel din
Viet nam, iar Obama trebuia s\ ara -
te, din primele luni de cînd a ajuns
la Casa Alb\, c\ are un plan mai
bun. A de cis s\-l aleag\ drept co -
mandantul For ]elor SUA din Af -
ganistan pe Pe traeus, cel care era
un endorser al republicanilor [i care
avea acces di rect la pre [e dintele
Bush. 

„Nu cred c\ po]i cî[tiga acest
r\z boi. Acesta-i genul acela de lup -
t\ în care sîntem pîn\ la sfîr[itul
vie  ]ilor noastre [i, probabil, ale co -
piilor no[tri”, spunea Petraeus des-
pre r\z boiul din Afganistan. Des  -
pre ca riera lui, n-a[ vrea s\ spun c\
s-a ter minat. Uneori, trebuie s\ vor -
bim în cli [ee, pentru a în  ]elege po -
vestea. „E [i el om”, sun\ meschin.
La fel de mes chin ar fi s\ te lipse[ti
de una din tre cele mai luminate min]i
ale ar matei din toat\ lumea.

George GURESCU  

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

R\zboaiele lui Petraeus

Ni-i dorim at`t de mult, s`nt
at`t de greu de convins c\ meseria
asta de pe urma c\reia nu vor putea
tr\i de cent totu[i merit\, c\ am
f\cut un re gulament numai bun s\
nu poat\ fi eli mina]i nici dac\
comit cele mai mari abuzuri. Asta
se `nt`mpl\ cu pro fesorii no[tri.

Cea mai mare pedeaps\ pentru
un profesor care o ia r\u pe ar\tur\
es te s\ i se desfac\ pe loc contrac-
tul de munc\. {i se ̀ nt`mpl\, rar, ce-
i drept, dar se `nt`mpl\. Numai c\
de la mo mentul `n care un cadru
didactic e alun gat de la catedr\ [i
p`n\ se `n toar ce poate fi considerat
c\ e o pe ri oad\ mai mic\ uneori ca
vacan]a de var\. A[a s-a `nt`mplat
[i cu profesorul ie[ean care a fost
acuzat c\ [i-a sedus o elev\. Dup\
ce a fost dat afar\, instan]a a
hot\r`t c\ el trebuie s\ se `ntoarc\.
{i nu e un caz singular. 

Tocmai de aceea, oric`t de
mult r\u ar face, profesorilor li se
taie cel mult salariul. As ta ar tre -
bui s\-i doar\, de vreme ce ori cum

iau pu]ini bani. Dar c`nd ai pu ]ini,
te descurci [i cu mai pu]ini.
Meseria de profesor te hr\ne[te
doar suflete[te. Nu-]i pl\te[te toate
fac turile, nici nu te face cel mai
res pectat din ora[. A[a c\ aproape
nu `n ]elegi `nver [u na rea cu care
das c\li care se [tiu cu musca pe
c\ciul\ nu pot re nun ]a. Se lupt\ `n
instan]\ pen tru un post pe care
poate nici nu [i-l doresc at`t de
mult. Tocmai de cei pe care sis-
temul ̀ i respinge, nu ne putem lipsi.
Pune o echip\ de oa meni ca re s`nt
pasiona]i de g\tit s\ joa ce fot bal.
S-ar putea ca scorul s\ fie 5-1.
Pune o echip\ de oameni dor nici
de `mbog\]ire s\ fie profesori. {i
culmea, vor r\m`ne profesori, pen-
tru totdeauna. 

Pe l`ng\ profesorii disponibili -
za]i `n ultimii ani, al]i zece mii au
re nun]at la meseria asta. Nu se nu -
m\ rau `ns\ printre cei care b\teau
co piii cu catalogul `n cap, nici cei
ca re `[i fac elevii pro[ti [i arunc\
cu sca unul prin clas\. Ci cei care
poa te ar fi fost buni profesori, ar fi
format ceva doctori [i ingineri,
doar c\ nu mai puteau s\ fac\ la
infinit per forman]\ pe stomacul
gol.

E un pa radox. Unul care ne
face s\ fim pe ultimele locuri `n
Europa la citit [i scris. 

Andreea ARCHIP

Greu de ucis
Bucure[tean f\r\ cauz\

Maica stare]\ de la T\riceni, Sebastiana

Andreea ARCHIP este 
redactor la „Televiziunea
Român\”

Ionu] FANTAZIU este 
redactor la cotidianul
„Evenimentul zilei”

Hai-hui la kilometrul 0

� intui]ia lui mi litar\ era
dublat\ de capacitatea
in telectual\

Diana ROTARU este 
reporter la postul de 
televiziune „România TV”

� maica are un mare secret pe care nu-l [tie nimeni,
iar localnicii înc\ îl mai caut\ [i acum

� meseria de profesor te
hr\ne[te doar suflete[te,
nu `]i pl\te[te toate fac-
turile

Dup\ dealuri. Episoaddee ll ee   22   [[ ii   33

Se `nt`mpl\, uneori, ca oa me nii
s\ ]i se dest\inuie at`t de intim, f\ r\
ca tu s\ le fi cerut asta. Dac\ stai bi -
ne s\ meditezi asupra acestui as -
pect, poate g\se[ti [i o explica]ie lo-
gic\. E mai s\n\tos s\ te eliberezi de
povar\ `n fa]a unui str\in care, la
pri ma oprire, va uita ce ai spus, de -
c`t s\-]i descarci ap\s\rile `n fa]a
unor apropia]i. Poate pe acela[i fi -
lon logic a mers [i un b\tr`n taxi me -
trist care avea s\-mi spun\, `n dru-
mul de acas\ [i p`n\ la spital, o po -
veste personal\. De multe ori, c`nd
aleg un mijloc de transport, fie el
au tobuz, troleu, metrou sau taxi,
`mi place s\ privesc `n jur. 

De data asta, taximetristul m-a
f\cut s\ fiu atent\ la cum i se mi[ -
cau buzele ̀ n oglind\, confe s`n du-se
cu o `nt`mplare, pe care el o con-
si dera, bag de seam\, extrem de ru -
[inoas\ [i dezonorant\. Se f\cea c\
`ntr-o sear\, pe c`nd a luat o co man-
d\ prin sta]ie, la un club de noap te
bucure[tean, i-a urcat `n fa]\ un
t` n\r, aparent obi[nuit. N-avea de ce
s\ se team\. ~n timp ce [i-a aprins o
]igar\, `ntreb`ndu-[i clientul dac\
`i permite s\ puf\ie l`ng\ el, t` n\ rul
(timid din fire) l-a `ntrebat dac\
poa te s\-l fumeze. Nu i s-a p\rut ce -
va deplasat, din moment ce p\rea o
expresie uzat\ de to]i fum\torii.
Nici prin g`nd nu i-a trecut c\ in -
sis ten]a cu care acel t`n\r repeta `n -
trebarea avea cu totul alt\ orien -
ta re lingvistic\.

P`n\ s\-[i dea seama c\ i se fac
avansuri, clientul i-a m`ng`iat tan -
dru pulpa piciorului. A `nnebunit,
lo vindu-l cu capul de u[a ma[inii,
sim ]ind totodat\ un dezgust ap\ s\ -
tor, avea s\ spun\ el, nu numai din
cauza gestului ̀ n sine, dar era vor -
ba [i de v`rsta lui, de gesturile efe -
minate [i dizgra]ios deplasate ale
cli entului care, pesemne, [i le po to -
lise la urcarea `n taxi, de taman
acum bietului [ofer i se deschise-
se r\ ochii. {i-a sunat un prieten, do -
rind s\-i fac\ v`nt clientului `n
strad\. Sf\tuit fiind c\ t`n\rul ̀ l poa -
te da ̀ n judecat\, g`ndindu-se ce ru -
[ine va tr\i ̀ n firma de taxiuri, prin-
tre colegii lui, s-a `ntors c\tre cli -
ent [i i-a spus s\ se potoleasc\, c\-l
va duce acas\ `n siguran]\, moca.
T` n\rul, care se smiorc\ia precum
o femeie b\tut\, s-a ar\tat surpins c\
nu [tia despre istoricul locului de
unde a fost pescuit la comand\. 

I-a spus c\ el, ̀ n fiecare sear\ de
club, obi[nuie[te a-[i petrece noap -
tea cu un taximetrist de la aceea[i
fir m\, contra cost. Cu alte cu vin te,
i-a spus bietului om c\ a ratat o
ma re afacere, pe care mul]i colegi
de-ai s\i nu o refuz\. {i uite cum,
ta ximetristul versat a ̀ n]eles c\ prin -
tre apropia]ii lui se ascund taine
mult mai ad`nci dec`t [i-ar fi `n chi-
puit vreodat\. 

Diana ROTARU

Oamenii micului Paris

S\ te fumez
`n tura de

noapte
� a `nnebunit, sim ]ind
totodat\ un dezgust ap\ -
s\ tor
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Evenimentul
s\pt\m`nii

~n perioada 27 – 29 noiem-
brie se organizeaz\ „Zilele
I.L.Caragiale”.

Biletele la spectacole pot fi
achizi]ionate de la Teatrul „Lu-
ceaf\rul”, respectiv Filar mo -
nica „Mol dova” Ia[i.

EVENIMENT

Dintr-o mie de CD-uri

Dac\ pe un album scrie la gen me-
talcore, dar din 39 de minute c`t ]in `n
total cele 11 melodii, doar cinci s`nt de
fapt muzica pe care ai vrea s\ o as -
cul]i, ar merita cump\rat? Fanii mai
vechi ai trupei s-ar sim]i chiar insulta]i
c\ prefera]ii lor au renun]at la i den ti -
ta tea pe care [i-au creat-o, doar s\ prin -
d\ la un public mai larg care se mul -
]u me[te [i cu rock alternativ. Aceasta
este schimbarea spre care pare s\ se
fi `ndreptat All that Remains cu ul -
tima lor compila]ie, „A war you can-
not win”(„Un r\zboi pe care nu-l
po]i c`[tiga”).

Cu un astfel de titlu, pus `n tan-
dem cu o copert\ care aminte[te de
stea gurile jolly rogers ale pira]ilor, te
a[tep]i la ceva energic, dur, `ns\ apa -
ren ]ele s`nt dezam\gitoare. Dar cei
care au scris versurile parc\ se aflau o
parte `n spa]iu, iar ceilal]i pe fundul
m\rii, f\r\ nici o cale de comunicare.
Piese f\cute f\r\ s\ par\ me tal, precum
„Down thru the ages” („De-a lungul
veacurilor”) care `n cear c\ s\ po ves -
teasc\ despre gloria lup tei pasat\ din
tat\ `n fiu, s`nt ur mate de colinde me -
lodramatice, ca „You can’t feel my
shadow”(Nu-mi po]i sim]i umbra).
Cel pu]in a[a sun\.

Cele cinci minute `n care trupa
pare `nc\ s\ se reg\seasc\ s`nt `n „A
war you cannot win” [i, de fapt, `n
mici buc\]i ciop`r]ite `n restul
pieselor. All that remains au [tiut de
mult cum s\ utilizeze duetul dintre
chitar\ [i tobe, folosite s\ sune rapid
[i ascu]it c`nd e nevoie la `ncepu-

turile melodiilor, as cul t\torul fiind ast-
fel p\c\lit s\ cread\ un anumit lucru.
Dar cu c`t par curgi mai mult din com-
pozi]ie, cu at`t descoperi c\ sub mas ca
de metalcore se afl\ un chip hi me r\ ̀ n -
tre rock alternativ sau mai bine zis
main stream [i o mic\ parte de me tal.
Trupa are de fapt doi vocali[ti, am bii cu
talent, doar c\ [i ei par a fi la po luri
to tal opuse. Primul e cel c\ruia `i pla ce
s\-[i tortu reze g`tul de la c`t strig\, iar
cel de-al doi lea ̀ ncearc\ un Green Day
par c\ tras prin autotune. ~n „Just mo -
ments in time” („Doar momente `n
timp”) tan demul lor este destul de bun,
dar ̀ n rest pare cam tras de p\r. „A war
you cannot win” poate fi v\zut ca un ti-
tlu ironic pentru pia]a contempora n\ de
rock, trupa [tiind poate c\ pentru a su -
pravie]ui, tre buie s\ renun]e la a mai
lupta.

Paul ANDRICI

Pu[ca cu gloan]e zaharificate

All that remains — „A war you
cannot win” (2012)

Toamna t`rzie de afar\ se po tri -
ve[te cu filmul pe care ni-l recoman d\
regizorul australian James McTeigue,
acela[i regizor care s-a ocupat [i de
pe licula „V for Vendetta” (2006), [i
a nume The Raven (Corbul). Cea]a [i
frigul care înv\luie cadrele preves -
tesc parc\ r\ul ce se abate asupra ora -
[ului Baltimore al secolului al XIX-lea.
În rolul poetului [i prozatorului
Edgar Allan Poe evolueaz\ John

Cu sack, d`nd dovad\ de acela[i spirit
curios [i predispus sacrificiului ca în
„Camera 1408” (2007). 

Filmul devine interesant o dat\ cu
punerea în aplicare de c\tre un autor
misterios, [i totodat\ ingenios, a po -
ve[ tirilor macabre marca Edgar Allan
Poe. Chemat s\ investigheze morbi -
dele înt`mpl\ri ce amintesc de scene
din Saw este detectivul Fields (Luke
Evans), un mare fan, de altfel, al
ope  rei scriitorului. For]at de `mpreju -
r\ri, de tectivul îi cere ajutorul lui Poe
pentru a descifra mesajele criminalu-
lui, ur m\rind `mpreun\ firele fiec\rei
po ve[ti scris\ de acesta. Caracterul
lu   gu bru al unora dintre scene este as -
cuns de carisma [i de umorul sec al
lui Poe, care, plin de curaj [i de alcool,

este intrigat de misteriosul personaj care
îi pune în aplicare opera cu at`ta dex-
te  ritate, str\duindu-se s\ ̀ l dema[te, ̀ ns\
de fiecare dat\ e[ueaz\.

Pelicula alunec\ pu]in pe culmile
cli [eului o dat\ cu momentul în care iu -
birea îl izbe[te în fa]\ pe Poe.  Îm b\ tat
de dragoste, dar mai ales de coniac, a -
ces ta realizeaz\ c\, dup\ moartea des -
tul de recent\ a fostei sale so]ii, cel mai
po tri vit lucru este s\ se rec\s\toreasc\
cu noua sa iubit\ Emily (Alice Eve),
ne   res pect`nd cuv`ntul tat\lui fetei care
nu `l avea la inim\ pe scriitor.

De[i Poe anticipeaz\ `nt`mplarea
care avea s\ urmeze, punctul culminant
e atins `n momentul `n care Emily este
r\pit\ `n timpul balului anual organizat
chiar de tat\l ei de c\tre copia trans-

pu s\ ̀ n realitate a criminalilor din c\r -
]ile acestuia, `n pofida g\rzilor care mi -
[unau de zor printre invita]ii deghi za]i.
~n decursul pove[tii, Poe e `mpins s\-[i
vad\ propriile roade ale imagina]iei de -
venind realitate, ajung`nd s\ des co pe re
c\ singura modalitate de a-l prinde pe
impostor este s\-i scrie el c`teva scena -
rii noi pentru c\ acestea, o dat\ publi ca -
te `n ziarul local, aveau s\ fie puse `n
aplicare de uciga[, cu riscul de a pune
`n pericol via]a iubitei.

Filmul chiar intrig\, împing`nd
spec tatorul într-o atmosfer\ în care se
reg\se[te spiritul acelor vremuri c`nd
criminalii erau inspira]i de personali t\]i
literare de ma re clas\, av`nd con[ tiin ]\
[i respect fa  ]\ de promisiunile pe care le
fac.

Iuliana LEONTI

Stop cadru Brandy, iubire [i crim\

Filip [i Matei. Doi fra]i [i a -
min tirea unui maidan din Drumul
Ta berei, `mbinat\ cu gustul copi l\ -
riei de ciocolat\ neagr\. De[i scris\
la trecut, „B\iu]eii” p\streaz\ cald\
imaginea poznelor, a dezam\ gi ri lor,
pe cea a fotbalului sau a omu le ]ilor
{tim [i {tam, cei care locuiesc ̀ ntr-un
borcan cu mu[tar. Iar cu fiecare pa -
gi n\ dat\ apare `nc\ o isprav\ la care
cititorul nu se rezum\ doar s\ pri -
veas c\, ci devine p\rta[. Volumul `[i
asum\ mai ̀ nt`i rolul unui dialog, ase -
m\n\tor unui meci de ping-pong, `n
care cuv`ntul trece pe r`nd `n dreptul
fiec\rui frate. La care se al\tur\ na -
ra tiv simbolurile atribuite pl\cin te lor
cu m\r sau chi[toacelor fumate pe as -
cuns. Iar `n dezordinea general\ nu
`n cap p\r]ile negative ale copil\ riei.
Nostalgia [i triste]ea s`nt date la o
parte [i `nlocuite cu un umor fin,
ade sea ironic [i pres\rat cu f\r`me de
hazliu, asemenea pl\cintelor cu za -
h\r pudr\ de care se bucur\ Matei.
Chiar dac\ au crescut `ntr-o pe ri oa -
d\ comunist\, este descris\ ca un joc
al statului la cozi sau ascunsului ba -
toanelor de salam `n sob\. Iar de ta -
liile ur`cioase s`nt ambalate frumos ̀ n
h`rtie cerat\ care p\streaz\ aroma de
[erbet sau trufe, ale m\tu[ii Frosa.

Fiecare dintre cei doi coloca tari
ai blocului D13 de pe Aleea B\   iu]
pare s\ revizuiasc\ ce-a scris ce -

l\lalt [i s\ se ierte reciproc pentru
mi cile sc\p\ri de memorie. Iubirile [i
dezam\girile s`nt mereu altele, cum
ar fi `n cazul lui Filip faptul c\ de[i
]ine cu Dinamo ajunge s\ joace pen  -
tru Steaua. Apar [i elemente precum
revistele cu Rahan [i Pif, sold\]eii de
plastic, ̀ nghe]ata Polar sau jocul „Re-
zisten]\, pace [i caden]\”, ce devin
creioane pentru paginile c\r]ilor de
colorat.  

„B\iu]eii” fra]ilor Florian de[i
pa  re scris\ “brambura” [i f\r\ o di -
rec]ie anume, se contureaz\ `ncet,
f\ r\ a face din jocul copil\riei unul
plin de dulceg\rii, asemenea bom-
boa nelor, de la care s\ ]i se fac\ r\u
da c\ ai m`ncat prea multe. Emo]iile
s`nt dozate `n pache]ele mici [i e chi-
librate de replicile u[or aprinse ale
fratelui cel mare, Filip. E ca o po -
ves te ascultat\ seara la o emisiune
de teatru radiofonic.

M\d\lina MORARU

� sub masca de metal-
core se afl\ un chip
himer\ `ntre rock alterna-
tiv [i o parte de metal 

� caracterul lu gu bru e ascuns de carisma [i de umo rul
sec al lui Poe

„Albumul este plin de melodii
atr\g\toare care vor prinde

la masa de ascult\tori
obi[nui]i”- www.loudwire.com

Cealalt\
poveste de

sear\
� nostalgia [i triste]ea
s`nt date la o parte [i
`nlocuite cu un umor fin
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GEMENI: Vrei s\ mergi
la Alba Iulia de 1 decembrie.
Cum biletul de tren e scump

[i `nc\ n-ai file de reducere, te-ai g`ndit
s\ vorbe[ti din timp cu na[ii.

LEU: De-abia a[tep]i s\
`nceap\ s\ ning\. E[ti at`t de
ner\bd\tor `nc`t ai `nceput s\

mergi cu cl\pari la facultate [i noaptea ̀ n
ora[.

FECIOAR|: Colegii
de facultate s-au cam aliat
`m potriva ta. Ei nu [tiu `ns\

c\ ai folosit banii trimi[i de-acas\ s\-]i
cumperi un set nou de cu]ite.

BALAN}|: Nu te mai
`ntorci ̀ n c\min. ~n fiecare zi
colegii de camer\ s`nt be]i,

ascult\ manele [i joac\ table. Preferi s\
stai `n gar\. M\car acolo e gratis.

SCORPION: ~]i place
s\ desenezi must\]i [i alte
m\ g\rii pe fe]ele candida]i -

lor de pe afi[ele electorale. Nu ratezi
nici unul, nici m\car pe cele din Dancu.

S|GET|TOR: Te-ai
mutat `n sf`r[it din camera `n
care to]i colegii `]i furau iah-

nia de fasole trimis\ de acas\, de
ajungeai s\ m\n`nci past\ de din]i.

CAPRICORN: Mer -
geai la facultate [i te-ai `m -
pie dicat. La urgen]e n-au

vrut s\-]i pun\ la loc osul dislocat, a[a
c\ ]i-au amputat direct piciorul.

V|RS|TOR: ~]i place
cum c`nt\ indienii din parca -
rea de la Kaufland. De fie -

care dat\ c`nd faci cump\r\turi `i pl\te[ti
s\ vin\ cu tine prin magazin.

PE{TI: Ai o s\pt\m`n\
minunat\. Luni prime[ti bani
de-acas\, mar]i v\ anun]\

profesorul c\ nu vine [i de miercuri ori -
cum n-aveai de g`nd s\ mai mergi.

BERBEC: Te bucuri c\,
de[i vine sf`r[itul lumii pe 21,
m\car `l prinzi pe Mo[ Ni co -

lae. Ai fost cuminte, a[a c\ te a[tep]i la o
plas\ de rafie cu bomboane Bucuria.

TAUR: Te enerveaz\
c`te chestii de Cr\ciun au
`nceput s\ apar\ prin maga-

zine. De-al dracu’, ai `nceput s\ `ntrebi
peste tot dac\ n-au iepura[i de Pa[te.

RAC: Ai sacrificat banii
de bere [i te-ai dus la cinema
s\ vezi ultimul James Bond.

Nu ]i-a pl\cut. Data viitoare mergi la
Cowboys and Angels.

Dintre cele 230 de meciuri ale
fos tului pugilist Rudel Obreja, doar
15 s-au terminat cu `nfringeri. Pen -
tru o lung\ perioad\ a fost v\zut ca o
for]\ de neoprit, p`n\ `n 1984 c`nd a
fost ̀ nvins de c\tre americanul Mark
Brenand. Cinci ani a mai urcat `n
ring, dup\ care a `ncercat s\ ob]in\
vic torii pe o alt\ aren\, cea a Fe de -
ra ]iei Rom=ne de Box.

Dup\ ce timp de aproximativ [a -
se ani a stat `n fruntea FRB, s\p t\ -
m`na trecut\, Rudel Obreja a su fe -
rit o crunt\ `nfr`ngere. Acesta a fost
acuzat c\ ar fi dus sportul cu m\ -
nu[i la sap\ de lemn, [i pu]ini erau cei
care `nc\ `l voiau `n fruntea acestu -
ia. Dar cum mandatul unui pre [e -
dinte al Federa]iei nu are termen
de valabilitate, iar regulile fac `n -
lo cuirea acestuia nu prea simpl\, o
an chet\ a unor activit\]i de co rup ]ie
a fost semnalul de care unii au a vut
nevoie ca s\ `ncerce o schim bare.

Astfel, [ase candida]i s-au ridicat
ca s\ prind\ [efia Federa]iei, prin -
tre ca re s-a num\rat [i fostul pu gi -
list  Leo nard Doroftei. Acesta a fost
c`t pe ce s\ rateze [ansa de a con-
cura pentru pozi]ie, c`nd, pe 19
noiembrie, Biroul Federal al FR
Box a res pins at`t canditatura „mo -
[ului” c`t [i a fostului s\u antrenor,
Titi Tu  dor. Cei doi au `ncercat to -
tu[i s\ fen teze tentativele lui Ru -
del O bre ja de a le pune be]e `n roa -
te, sus ]in`ndu-l pe Relu Aura[. Abia
pe 23 noiembrie, printr-o de cizie a
Adu n\ rii Generale a Fe dera]iei
Ro m=ne de Box, Mo[ul a reu[it s\
se re`ntoarc\ `n ring. O breja a
`ncercat s\-[i `mbu n\ t\ ]eas c\ imagi -
nea publi c\, demisio n`nd din pozi]ia
pe care o de]inea [i chiar declar`nd
`n pres\ c\ sprijin\ candidatura Mo-
[ului, `ns\ toate venite t`rziu, cu c` -
teva ore `naintea ale ge rilor. ~n final,
pe 23 no iem brie, cu 84 de voturi `n
spatele s\u, Leo nard Doroftei a
devenit noul pre [edinte al pugi li[ -
tilor rom=ni. 

Mul]i au r\mas `ns\ cu o `ntre-
ba re pe buze. „Chiar o s\ fie mai
bine?” Nimeni nu neag\ talentul `n
ring al Mo[ului, dar pentru ca spor -
tul de contact fizic s\ aib\ o condu -
cere capabil\, pus\ pe reconstru  it
este potrivit ca `n fruntea acesteia s\
stea un alt zdrobitor?

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

Un nou
cezar

� [ase candida]i s-au
ridicat ca s\ prind\
[efia Fede ra]iei, printre
ca re [i Leo nard Doroftei

„The Raven” (2012)
Regia: James McTeigue

Gen: thriller



P`ntecul Casei de Cultur\ a
Stu den]ilor devine ne`nc\p\tore
odat\ cu debutul celei de a cin cea
edi]ii a FilmStud. Pe holuri deja se
vorbe[te de marele premiu de la com -
peti]ia de scurtmetraje, de[i pro iec -
]iile `nc\ nu au `nceput. Unul dintre
participan]i, un b\iat cu p\rul lung [i
cre], prezint\ prietenilor, cu emfaz\
[i cu o m`n\ `n dreptul inimii, un
„mul]umesc p\rin]ilor [i iubitei pen-
tru aceast\ distinc]ie [i ne vedem la
Cannes”. Dou\ fete m\run]ele r`d [i
se `nghiontesc la intrare. Ele s`nt `n -

s\rcinate s\ verifice invita]iile celor
care a[teapt\ ner\bd\tori s\ se strige
„ac]iune” pentru reclamele care ur -
mau s\ fie rulate `n aceast\ sear\.

M\ gr\besc s\-mi g\sesc un loc
`na inte ca fluxul de oameni s\ le o cu -
pe pe toate [i, p`n\ s\ apuc s\ m\ a[ez
pe unul din scaunele acoperite cu ma -
terial vi[iniu, se [i d\ startul primei
seri a festivalului, cea a spoturilor pu -
bli citare, un fel de „Noapte a devo-
ratorilor de publicitate `n mi ni atu r\”,
cum a numit-o moderatorul [i unul
din tre organizatorii evenimentului,

Daniel Moisii. De cum se las\ `n tu -
nericul `n sal\, produse [i articole din
Rom=nia [i de peste hotare `ncep s\
reverse din ecran. Hohote de r`s se aud
aproape de la fiecare proiec]ie, dar
clipul care a st`rrnit cele mai multe
aplauze a fost unul rom=nesc, cel care
promoveaz\ un tip de ulei de motor,
Efix. 

Protagoni[tii proiec]iei s`nt C\ t\ -
lin Bordea [i Micu]u’, doi dintre cei
mai cunoscu]i actori de stand up
come dy de la noi. Aceasta surprinde
o discu]ie `ntre proprietarul unui a te -
lier auto (Micu]u’) [i proprietarul unei
ma[ini „cu trandafir la schimb\tor”,
ne`ncrez\tor c\ injectoarele erau cu -
rate. Pentru a-i demonstra [oferului
sceptic c\ au dreptate, me[terii `ncep
„s\ c`nte” la instrumente im pro vizate
din piesele ma[inii. 

De la festival nu au lipsit nici re -
clamele la produse mai cunoscute
cum ar fi Coca-Cola. Pentru b\utura
acidulat\ c`]iva ursule]i polari au
patinat pe ghea]\ `ntr-o lupt\ pentru
a p\stra trofeul alb-ro[. De[i reclamele
n-au l\sat publicul indiferent, doar ju -
m\ tate dintre cei care au umplut sala
au rezistat p`n\ la final. 

A doua zi, proiec]iile s-au mutat
pe Cuza Vod\, la Teatrul Fix, unde
au rulat filme animate realizate de
studiouri celebre ca Disney sau Pixar.
Sala s-a umplut, pu]ine locuri r\ m` -
n`nd neocupate, iar dac\ `n primele
cinci minute spectatorii au tremurat
de frig, `n scurt timp gecile [i hainele
au `nceput s\ `m po dobeasc\ sp\tarele
scaunelor. Oameni, robo]i sau ani -
m\lu]e, to]i creiona]i de m`na arti[ -
tilor interna]ionali au dan sat, st`rnind
z`mbete sau `nl\crim`nd ochii celor
prezen]i. 

Premiere pentru „copii
tinerilor regizori”

FilmStud s-a `ntors la Casa de
Cul tur\ a Studen]ilor pentru ulti-
ma reprezenta]ie a edi]iei, c`nd au ru -
lat [i au fost judecate [i premiate pro -
iec]iile realizate de elevi [i studen ]i.
~nainte de startul scurtmetrajelor
`ns\, participan]ii la concurs [i sus ]i -
n\ torii lor [i-au ast`mp\rat ne r\b da rea
cu o ]igar\ pe balconul cl\dirii. 

Ajun[i `n sal\  ne `nt`mpin\ spotul
de promovare a festivalului, un scurt -
metraj realizat de organizatorii Film -
Stud, care a fost cel care a `nceput
[irul de proiec]ii. Au urmat cele pa -
tru filme de anima]ie participante la
competi]ie, iar apoi „copiii tinerilor
regizori”. A[a a numit R\zvan, unul
dintre concuren]i, produc]iile pre -
zentate pe ecranul s\lii Gaudeamus.

Tensiunea din r`ndul partici-
pan ]ilor a crescut [i mai mult dup\
ce s-au aprins din nou luminile,

iar, dup\ ce au fost invita]i pe
scen\ membrii juriului, s-a ]inut
un moment de re cu legere pentru
{erban Ionescu, actorul care a mu -
rit `n ziua `nceperii festiva lu lui. Vine
`ns\ [i timpul `nm`n\rii di plo me lor,
si ca ̀ ntr-o strigare de catalog se pre -
zint\ pe r`nd s\-[i ridice do vada par -
ti cip\rii la competi]ia de film. Primul
loc al podiumului a fost ocupat de
Dave! cu filmul „Dave! [i m`na lui
dreapt\”, o pelicul\ despre propria per -
soan\, l\udat\ de to]i membrii juriu-
lui, iar pe a doua treapt\ au urmat
M\d\lina [i R\zvan, cu o produc]ie
despre dependen]a de tehnologie. La
final veselia de p`n\ atunci a serii se
stinge `ns\ dup\ ce Daniel Moisii a -
nun ]\ c\ „aceasta ar putea fi ultima
edi]ie a festivalului din cauza lipsei
de fonduri”, spulber`nd iluziile tine -
rilor care au g\sit deja „ideea filmu-
lui c`[tig\tor de anul care o s\ vin\”.

Andrei MIHAI

VIP, VIP, URA!
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Eroiii clipului de prezentare al FilmStud 2012

� pe Cuza Vod\, la Teatrul Fix, au rulat filme animate realizate de studiorui celebre
ca Disney sau Pixar � proiectele au fost realizate de c\tre elevi [i studen]i

Timp de trei zile, festivalul studen]esc de film aflat la
a cincea edi]ie, FilmStud, s-a `ntors la Ia[i. Produc]ii
publicitare, pelicule decernate la alte competi]ii, dar
[i scurtmetraje care au v\zut pentru prima dat\ lumi-
na proiectorului au fost prezentate pe scena s\lii
Gaudeamus a Casei de Cultur\ a Studen]ilor [i pe
cea a Teatrului Fix. La final, doar trei filme au primit
[i premii, dar toate au fost recompensate cu
aplauzele publicului.

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

Se `nt`mpl\ de multe ori s\ te
saturi de pub-urile aglomerate sau
cluburile de fi]e `n care doar o ap\
plat\ cost\ c`t jum\tate dintr-un abo    -
nament studen]esc RATP ~n c\ u ta -
re de un loc mai retras, `n care s\ nu
prime[ti ghionturi din cinci `n cinci
minute [i nici s\ `]i duduie boxele a
house, po]i g\si c\ Dukens e o al -
ternativ\ binevenit\.

~n pub-ul din apropierea Gr\ di -
nii Botanice din Copou, dac\ ai
al\turi prieteni cu care nu `mpar]i
acelea[i gusturi muzicale `i po]i l\ -
sa la unul dintre cele trei etaje, la

care se ascult\ genuri diferite. Pute]i
conveni s\ `ncerca]i `nt`i parterul,
unde folk-ul se odihne[te pe sca u ne -
le tapi]ate `n modele cu flori [i no te -
le se r\sfr`ng `n jocul p`lp`it al lu -
m` n\ rilor de pe mesele mai joase
din lemn. La primul etaj te sim]i de
parc\ ai fi chiulit de la o or\ `ntr-un
bar din apropierea liceului. De co -
rul nu aduce a nimic din ce-ai v\ -
zut mai jos, pere]ii s`nt `n nu an ]e
diferite [i cele c`teva canapele se se -
par\ unele de altele prin piloni. ~n
plus s`nt plasme l\sate pe posturi
diferite de muzic\, date pe mut,
doar pentru ambian]\, fiindc\ se lec -
]ia muzical\ provine de la un lap-
top, de pe care po]i schimba piese-
le. Pentru c\ nu e foarte mult\ lu me
care s\ ocupe [i cel de-al doilea etaj,
u[a c\tre acesta e `ncuiat\, el fiind
de obicei destinat amatorilor de
dub  step [i drum & bass. Chiar dac\
ai venit doar pentru aceste dou\ ge -

nuri, dar ai fost nevoit s\ r\m`i la
nivelul `nt`i, nu va deranja pe ni -
me ni c\ printre solo-urile melodiilor
rock vei strecura [i ultimul z\n g\ -
nit al lui Skrillex. Asemenea ba ru -
rilor care nu se vor a fi prea preten -
]ioase, pre]urile din Dukens s`nt
stu den]e[ti, iar berea comandat\ [i
adus\ f\r\ a[teptare [i enerv\ri de
osp\tar va costa p`n\ `n zece lei. {i
dac\ te nimere[ti `n acest local `n
week-end, prime[ti [i un shot de
vodc\ cu suc de portocale [i meri[or
din partea casei. De pe tava ace lu -
ia[i osp\tar care glume[te [i te `n -
deam n\ s\-l serve[ti, promi]`nd c\
nu-]i va `nc\rca `n mod miraculos
nota de plat\.     

Cunoscut de studen]ii din Agro -
nomie [i T=rgu[or sub numele de
„La Mo[u’”, cei care trec pragul pu -
bului constat\ c\ doar denumirea i
s-a schimbat, fiindc\ programul [i
po lite]ea a r\mas aceea[i. 

M\d\lina MORARU

Ritm pe trei grade
� pentru c\ nu e foarte
mult\ lu me care s\ ocupe
[i cel de-al doilea etaj,
u[a c\tre acesta e
`ncuiat\

Studen]ii au gustat la Ia[i o toc\nii ]]\\  ddee  pprroo iieecc ]] ii ii

Localul Troian


