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Un fel de fugă pe bicicletă

NICU ILIE

A
rta nu este doar divertisment. 

statui. Toate cele de mai sus sunt fundamente pe 

-

-

-

-

-

-

gestiunea mecanismelor.

Teoria economiei politice a avut permanent o 
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Eugen Jebeleanu:

Mă definesc ca un regizor 
împăcat cu sine 

și ca un om care crește

Un interviu de CRISTINA RUSIECKI

E
ugen Jebeleanu montează în egală măsură 
în Franța și în România și, în ultimul timp, 
a avut proiecte în Germania. A fost distins 
cu Premiul UNITER pentru cel mai bun 
regizor, în 2020. Filmul său de debut, „Câmp 
de maci”, a fost deja selecționat în peste 
cincizeci de festivaluri internaționale. Filmul 

a primit zece premii la festivaluri importante din Belgia, 
Italia, Spania. La TIFF i s-au acordat Premiul de regie și 
Premiul publicului. De asemenea, actorul din rolul principal, 
Conrad Mericoffer, a obținut mai multe premii. Anul acesta, 
Teatrul German de Stat din Timișoara a prezentat spectacolul 
„Katzelmacher. Dacă n-ar fi vorba despre iubire”, în regia 
lui Eugen Jebeleanu, probabil una dintre cele mai valoroase 
producții ale anului, selectată în Festivalul Național de Teatru. 
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ocup de film. 

Într-o zi, am primit 

un telefon de la 

Velvet Moraru, 

producătoarea 

filmului, care mi-a 

propus să citesc 

scenariul și, dacă 

mă interesează, să-l 

regizez. Cu toată 

frica de rigoare, l-am 

citit, mi-a plăcut 

foarte mult și am zis 

că risc...
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Poate că filmul nu 

e rău... Și cred că a 

funcționat efectul 

bulgărelui de zăpadă. 

Odată ce a participat 

la două-trei-patru-

cinci festivaluri 

importante, probabil 

selecționerii au 

început să vorbească 

despre filmele pe care 

le-au descoperit în 

festivalurile X, Y, Z 

și așa l-au programat 

într-un nou festival. 

Apoi, palmaresul 

începe să-și spună 

cuvântul. Iar 

tematica îl face 

important la nivel 

social-politic.
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despre egalitatea în drepturi pentru persoanele 

cenzura. 

apere manifestul.

de cinema unde filmul a fost oprit, evident în 

foarte mult. Conrad Mericoffer nu era prima mea 
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aminte de Conrad cu care nu mai lucrasem în 

era încântat de cum decurg lucrurile. Aproape 

festivaluri.

spectacolele pe care le port, filmul pe care îl 
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artist, pentru a face ceva pentru comunitatea LGBT din România. Filmul pe 

Mă definesc ca un 

regizor împăcat cu 

sine și ca un om care 

crește. Nu mai am 

senzația că trebuie 

să confirm sau să 

demonstrez, ceea 

ce mă eliberează 

de presiune. Pot să 

îmi fac proiectele 

într-o altă liniște, 

nu mă mai gândesc 

neapărat cum va fi 

primit un proiect 

de specialiști, de 

spectatori sau de 

mama. 
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spectatorului asupra ei. Discursul meu regizoral 

contrazicând aceste coduri. Tocmai spargerea 
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Mă gândesc mult 

cum putem face 

noi un teatru 

angajat fără să le 

dăm spectatorilor 

impresia că am venit 

să-i educăm. Începe 

să mă deranjeze 

poziția artiștilor care 

spun că le duc artă 

și cultură tinerilor 

din cartierele 

defavorizate, pentru 

că pare un pic 

forțată. Nu știu dacă 

tinerii aceștia ne-au 

cerut neapărat să-i 

educăm. 
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manifest comun. 

Fiindcă vorbim 

mult despre meseria 

de artist și despre 

teatru, cel mai tare 

mă deranjează 

ipocrizia artiștilor 

și discursul fabricat 

pentru a se plia 

pe un curent. Mă 

gândesc la ipocrizia 

unor oameni care 

se interesează de 

anumite subiecte 

pe hârtie, dar, în 

realitate, nu cred 

că nu dorm pentru 

cauza pe care o 

apără în proiectele 

lor.
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Pentru mine scrisul 
este o formă de actorie 

Un interviu de 
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„O călătorie intensă 

și cu un final neașteptat, 

care iese din registrul 

distopic...”

primul rând cu mama, eram cu ea în acel moment 

L
igia Pârvulescu a publicat până anul acesta 
poezie. „Translucid” este primul ei roman. 
Este un roman ancorat în poezie, la fel de 
complex și de imprevizibil ca autoarea: o 
avocată care a absolvit o facultate de relații 
cu publicul, merge cu motocicleta, are 
un master în muzeologie, scrie poezie și 

urmează cursuri de dans și istoria artei. Cu „Translucid”, 
Ligia Pârvulescu este câștigătoarea concursului „Primul 
roman”  organizat anul acesta de Editura Litera. 
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de acord.

„Am lucrat la manuscrisul 

Translucidului

până în ultimul moment și 

chiar și atunci mi-a fost greu să 

mă opresc”

Dintotdeauna am scris poezie, iar romanul a 

natural, în urma unei scrieri poetice din care 

scrierea romanului a alternat cu scrierea de 

simplu intru cu totul în acea lume a cuvintelor 

cititori.
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nu se poate. Am scris separat poezii inclusiv în 
perioada în care scriam la Translucid. 

romanului, totul a curs foarte natural. 

„Scriu numai din bucurie 

și plăcere, chiar dacă asta 

presupune multă muncă”

de a scrie, iar revenirea la realitatea de aici, cea 

„Aș fi foarte interesată să văd 

o abordare cinematografică 

a seriei Dune

venită din partea 

cinematografiei asiatice”

la vremea ei. De fapt, acea ecranizare în regia lui 
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Ligia Pârvulescu, Cristina Bogdan 

#i Doina Ru#ti
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lumilor, cred eu. Sunt lucruri greu de surprins 

„Dacă mai este cineva 

care se întreabă 

dacă lectura unei cărți 

îți poate schimba viața, 

răspunsul meu este da”

Am o afinitate foarte mare cu toate scrierile lui 

Este mult prea important pentru mine pentru a 

registru foarte luminos, este André Aciman, cu 

un film regizat magistral de Luca Guadagnino.

în continuare. 
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Mă interesează mai puțin 
etichetele, dar îmi doresc ca 

spectatorul să se implice în film 

Un interviu de 
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R
adu Muntean este regizor și scenarist. Se 
afirmă despre el că e reprezentativ pentru 
Noul Val românesc în cinematografie.  
„Întregalde” este ultimul său lungmetraj și a 
avut premiera în 2021. Filmul a fost prezentat 
în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs 
a Festivalului de la Cannes, ediția 2021. A 

obținut Premiul pentru cel mai bun film la Festivalul de la 
Haifa și Premiul special al Juriului la Festivalul de la Namur. 
A mai fost nominalizat la TIFF  și la alte două festivaluri 
internaționale.

Mi se pare foarte interesant atunci când scot 
Apropo 

sante în România. 

Eu am devenit un spectator destul de ciufut în 
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rapid interesul. 

ciale, în genul comediilor lansate acum vreo doi ani de influenceri din zona 

Filmul e un obiect 

extrem de scump, 

la realizarea căruia 

câteva zeci de 

oameni muncesc din 

greu câteva luni. 

E o mare risipă de 

energie atunci când 

rezultatul muncii 

lor e degeaba, când 

filmul dispare rapid 

de pe radar. 
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Imagini din timpul filmărilor la 

„Întregalde”

Nu cred că actorii 

trebuie păpușăriți, 

mi se pare important 

să înțeleagă ce se 

petrece cu ei și cu 

personajele pe care le 

joacă. 
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Oricine se bucură de 

o anumită notorietate 

sau are abilitatea 

de comunica în 

mod convingător ar 

trebui să se implice 

într-un fel sau altul 

în perioade de criză, 

precum cea prin care 

trecem acum. 
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Nu-mi plac prudența excesivă, 
conservatorismul...

Un interviu de 

M
ihai Iovănel este critic și istoric 
literar. Este cercetător în cadrul 
Institutului de Istorie și Teorie 
Literară „G. Călinescu” și publicist 
pentru platforma Scena9. În 2021 a 
publicat volumul „Istoria literaturii 
române contemporane”, volum care a 

determinat multe discuții în mediul literar și în spațiul public. 
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„Principalul mod în care 

voi răspunde cronicilor despre 

Istoria... mea va fi ediția a doua, 

începând cu prefața”



26

revistaCULTURA.ro

„Operez cu prudență, vreau 

să spun cu sentimentul acestei 

relativități structurale”

sunt suficient de dilatate temporal pentru a 

„În ciuda condițiilor, 

lumea literară continuă să 

supraviețuiască în forme 

rezonabile

atunci mai este.

al Academiei, deci din acest punct de vedere 
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Nu sunt stăpân, cu adevărat, 
decât pe meseria pe care o fac

Un interviu de 
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V
lad Stoicescu este jurnalist. Din 2017 
coordonează proiectul Să fie lumină alături 
de Ovidiu Vanghele (Centrul de Investigații 
Media), este editor și co-fondator al 
publicației online Dela0.ro, care activează 
în regim freelance, și autor la Press 
One. Singur sau alături de echipă a fost 

nominalizat și premiat în cadrul multor gale consacrate 
jurnalismului românesc de prestigiu. 

mine.
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Jurnalismul este una dintre industriile care au sângerat cel mai tare 

Jurnalismul, în 

sine, a ajuns un 

soi de profesie a 

romanticilor nebuni, 

a celor care își 

căutau o trambulină 

spre politică și 

administrație sau, 

pur și simplu, o gară 

prin care se trece, 

dar în care nu merită 

să cobori. Asta a 

deprofesionalizat 

în bună măsură o 

parte din jurnalismul 

mainstream. 
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mesagerul.

sanitar.

Orice formă de 

jurnalism care nu are 

la bază date și fapte 

certe, demonstrabile, 

nu e jurnalism. Iar 

autorii săi nu fac 

jurnalism. Rolul lor 

fiind altul – acela de 

a manipula publicul, 

nu de a-l informa 

convingător –, 

nici n-are rost să-l 

interpretăm în cheie 

jurnalistică.
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Dacă jurnalismul 

e despre fapte, 

înainte de toate, 

atunci evitarea 

faptelor e o formă de 

non-jurnalism. Asta 

înseamnă că presa 

care evită să relateze 

faptele instituțiilor 

de cult comite un act 

anti-profesional.
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înainte de toate, atunci evitarea faptelor e o 

ale celor care conduc editorial sau comercial 

Nici prea prea, nici foarte foarte. Suntem pe 

am primit sume de câteva mii de euro pentru 
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Dacă jurnalismul 

e despre fapte, 

înainte de toate, 

atunci evitarea 

faptelor e o formă 

de non-jurnalism. 

Asta înseamnă că 

presa care evită 

să relateze faptele 

instituțiilor de cult 

comite un act anti-

profesional. Prin 

urmare, funcționează 

împotriva publicului.

Jurnalul Decretului este cel mai recent proiect media în care e implicat 

sociale.
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acestei optici.Ca medie 

profesională, 

jurnalismul 

preocupat de social 

(și capabil să 

producă subiecte 

relevante în această 

zonă de interes 

public) nu stătea 

tocmai grozav la 

noi. Nu stă bine nici 

acum, e suficient 

să vedem, de 

exemplu, ce prost 

înțeleg televiziunile 

subiectul „asistaților 

social”. 
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Aleg doar evenimentele, artiștii 
și echipele în care cred 100%

Un interviu de 
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B
ianca Boitan-Rusu este teatrolog ca formare, 
dar activează intens în PR-ul de evenimente. Nu 
s-a limitat la teatru, ci și-a îndreptat atenția și 
spre muzică, în special rock-ul alternativ. De-a 
lungul carierei a colaborat cu nume extrem 
de sonore, de la Bobi Pricop și Radu Afrim la 
Travka și Alternosfera. Strânsa ei colaborare 

cu Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a ocazionat 
implicarea în ceea ce constituie cu siguranță cel mai important 
moment al teatrului românesc din 2021 – „Hektomeron”, un 
proiect ce reunește 100 de regizori din 100 de țări.

doar proiectele care îmi plac, care îmi spun ceva la 
nivel profund uman, care îmi pun mintea la lucru, 

fuz proiecte atractive din punct de vedere financi

pentru a propune un parteneriat media. Sau cum 

„Cu Hektomeron am descoperit 

atâtea culturi extraordinare, 

atâtea povești din toată lumea”

Am lucrat pentru proiecte de teatru din prima zi 
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proprie câte o poveste pornind de la Decameronul 

lucrau online, se întâlneau cu actorii via Zoom, Go

de fus orar erau foarte importante. Fiecare dintre 

în 
neam, se difuzau în regim de live streaming pe si

neam 

nologie 

a fi 

tacol precum 

caute acest spectacol în repertoriul Teatrului de 
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„Sper să nu mă apuce 

bătrânețea cu proiectul meu 

personal neterminat”

Toate proiectele la care lucrez sunt proiectele 

sez la un moment dat.

zis, pun pe 

cile noastre, cu angoasele noastre, cu amintirile 

în filigran. 
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iar spectacolul nu a mai putut fi programat. A 

spectacol al anului. 

„A fost un moment 

al întâlnirii foarte frumoase 

cu acest nou tip de spectacol, 

în care mă regăseam”

Am lucrat în teatru din timpul liceului, am avut 

Evident, decizia de a urma teatrologia la UNATC 

Bianca Boitan-Rusu la Galele UNITER, alături de Mizdan, 

so&ul său, artist implicat în numeroase spectacole de teatru 

multimedia. Foto: Mihaela Petre.
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ce se întâmpla la nivel muzical era foarte puter

campanie. Nu mai vedeam motivul pentru care 

în acea noapte în Colectiv a fost mai mult decât 
puteam duce.   

nou pentru un spectacol de teatru, la câteva luni 

spectacolele. Fiind mult mai mici decât mine, se 

mare fan  Radio Guerrilla din prima zi în care acest 
post de radio a fost lansat, iar toate proiectele pe 

toate trei. Spectacolul a avut premiera în decem

te nu mai este printre noi. Iar muzica din specta

ralel, continui proiectele pe care le am în teatru. 
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divizat pe cât am zice. 

„Spectacolul de teatru 

face parte din patrimoniu”

un spectacol de teatru nu e ceva simplu. Nu e de 

tru a lansa un program prin care spectacolele im

lul de teatru face parte din patrimoniul nostru, e 
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Cred că filmul poate atinge 
zone vulnerabile și în mod ideal 

creează discuții, recalibrează 
perspectivele 

Un interviu de 

R
uxandra Ghițescu este scenaristă și 
regizoare, absolventă a Media Art School 
din Karlsruhe în 2012. A realizat mai 
multe scurtmetraje, iar anul 2021 a lansat 
lungmetrajul său de debut, „Otto Barbarul”. 
Filmul a primit premiul pentru „Cel mai 
bun lungmetraj românesc” la ediția din 

acest an a Transilvania International Film Festival.
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„Nu există locuri dedicate 

adolescenților, aceștia se 

insinuează în spațiul public 

aproape subversiv”

alegerile astea. A fost un interes cultivat mai ales 
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„Vreau să mă uit cu ochii mei 

tocmai la genul de povești 

vizitate și clișeizate în trecut”

gaze mainstream. Este ipoteza de cercetare 

poate generaliza, dar se poate argumenta destul 
de amplu în studii de caz. 

mai multe dintre ele, produse independent.  Un 

diferit. 
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Mă plictisesc teribil când 
procesele de lucru 

încep ca la carte și se termină 
cum mă așteptam

Un interviu de CRISTINA RUSIECKI

A
ndrei Măjeri a montat spectacole 
în multe dintre teatrele de 
anvergură ale țării, dar și în 
teatrele independente. Selectată 
în numeroase festivaluri, 
montarea sa „Medea’s Boys” 
a strâns un palmares bogat 

de premii naționale și internaționale. În 2021, 
Andrei Măjeri a regizat un nou spectacol în regim 
independent, centrat pe relații și pe emoție, „Toate 
lucrurile pe care mi le-a luat Alois”, produs de 
Reactor de Creație și Experiment din Cluj-Napoca. 
Spectacolul a intrat și în selecția Festivalului 
Național de Teatru recent încheiat.  
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spectacolului va produce în noi, pe alocuri, o relecturare.

Evit să folosesc 

sintagme de tipul: 

adevăr, sinceritate, 

viu, firesc, dar cred 

că spectacolul nostru, 

cu o doză onestă de 

teatralitate, palpită 

totuși în jurul lor.
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de la Reactor, selectând cele cinci piese finaliste, 

fi un caracter solar, prin temele mele predilecte 

de rupturi care se dovedesc a fi forme goale. 

punctul meu de vedere, doar puseuri efemere 

a mistifica sau a clasiciza fondul sau propria 
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universul sonor. 

Regia nu e un one 

way ticket. Așa 

cum ne-am format, 

tot așa ne putem 

reforma. Chiar și 

după vreun relativ 

succes. Noi artiștii 

suntem ghizi, uneori 

mai orbi, alteori mai 

chiori. Umblând prin 

ape tulburi, avem 

responsabilitatea 

spectatorilor, în fața 

cărora ne desfășurăm 

căutările artistice.
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La începutul carierei 

avem perspectiva 

celui aflat la 

margine, o privire 

efervescentă. Cu 

fiecare pas spre 

centru, intervine 

și osificarea, 

orice experiment 

se canonizează, 

perifericul ajunge în 

piețele centrale. Ne 

muzeificăm. 
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unui spectacol devine un magnet. Tot ce citesc 

La începutul carierei avem perspectiva celui aflat 

realitate. Arta nu e altceva decât o realitate cu 

pentru studiile teatrale pe care le întreprind, dar 

de a finaliza ceva ce începusem poate de prea 
mult timp.

originale, potente. 

adesea, polemice sau ironice, poate cel mult 
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mers.

Îmi place pericolul. 

M-am avântat în 

zone dincolo de 

confortul meu, am 

abordat vodevil, 

texte fără personaje, 

spectacole centrate 

pe relație etc. Acum, 

mă interesează să 

aduc în prim planul 

artei mele discuțiile 

despre pericole, eșec 

și sănătate mintală. 
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Pe măsură ce capăt distanță 
față de film, descopăr legături 

noi între el și mine

Un interviu de C
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M
onica Stan este regizoare 
de film. A realizat mai 
multe scurtmetraje 
și a avut debutul în 
lungmetraj în acest an, 
regizând, alături de 
George Chiper-Lillemark, 

filmul „Imaculat”. Pelicula a fost distinsă cu 
premiul principal al secțiunii „Giornate degli 
Autori Director’s Award” în cadrul Festivalului 
Internațional de Film de la Veneția, ediția 2021. De 
asemenea, Monica Stan a primit și premiul pentru 
cel mai bun scenariu „Autrici under 40”. din partea 
Venezia a Napoli.
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lor la Daria. Fiecare spectator îi percepe în mod 
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se vor diversifica, astfel încât tot mai multe 

„În numele dragostei 

și al bunelor intenții 

se pot comite abuzuri foarte 

mari”

reprimare a unui proces normal de dezvoltare. 

propria integritate.  

„La școală suntem bombardați 

cu informații, dar nicăieri 

nu ni se spune cum să ne 

exprimăm sănătos emoțiile, 

cum să formăm relații 

sănătoase”
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este suficient. 

Înainte tindeam să 

zic că mă încadrez 

în „estetica urâtului”, 

dar de când 

a apărut George 

Chiper-Lillemark, 

nici măcar asta 

nu mai pot spune. 
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Prin muzica pop-rock simfonică 
aducem publicul mai aproape de 

muzica clasică

Un interviu de 

A
lexandru Ilie este unul dintre principalii 
tineri dirijori români. Conduce Orchestra 
Operei Comice pentru Copii. Colaborează 
cu orchestre și filarmonici din toată țara, 
dar a dezvoltat și proiecte personale 
precum Camerata Intermezzo, Cervantes 
Chamber Orchestra sau Art Symphony. 

Misiunea sa de popularizare a muzicii clasice l-a orientat spre 
publicul tânăr, conducându-l la înființarea VIBE Orchestra, 
proiect ce combină muzica pop-rock cu cea clasică.
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„Mi-a fost dor de aplauze, 

de schimbul de energie 

pe care doar publicul ți-l poate 

oferi”

concursuri dedicate copiilor, spectacole online 
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„VIBE nu aduce 

în fața publicului doar muzica 

pop-rock simfonică, 

ci și muzica clasică”

evoluat foarte frumos. Ne propunem, în primul 

iar pentru asta suntem la curent cu topurile radio 
categoriile de spectatori.
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de multe ori inseram în programele noastre 

format din persoane de toate vârstele.
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„Aș încuraja toți tinerii 

dirijori să participe 

la astfel de competiții”

Acestea se simt numai în sala de concerte. Arta 

de concerte din varii motive.

mediul privat, unul dintre cele mai importante 

multe etape eliminatorii cu un grad de dificultate 

raportarea la colegii competitori. 



63

dec. 2021 | 625

Optimismul meu de aici 
vine, dintr-un joc al libertății 
totale, joc pe care îl iubește 
multă lume, una nouă, fără 

disperările omului mediocru

Un interviu de C
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instinctiv conflictul, mai precis confruntarea care 

trend în formare.

D
oina Ruști este doctor în științe filologice, 
profesor universitar, scenarist, redactor, 
critic și autor de non-ficțiune. Este 
mult mai cunoscută publicului larg însă 
ca prozatoare. Romanele sale au fost 
traduse în mai multe limbi. Rămâne 
mereu puternic conectată la fenomenul 

cultural autohton, anul acesta, printre altele, prezidând 
juriul premiului „Primul roman” al editurii Litera (colecția 
Biblioteca de Proză Contemporană, pe care o și coordonează).
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Îmi place să 

construiesc, cred în 

plăcerea construcției. 

Prin urmare, 

niciodată n-am scris  

pentru că eram în 

depresie ori ca să 

uit nu știu ce dramă 

ori pur și simplu ca 

să afle lumea că am 

lenjerie nouă. Asta 

chiar nu e literatură, 

ci disperare. 
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Personajele mele 
sunt niște supraviețuitoare

Un interviu de 

A
lina Nelega scrie proză și piese de teatru, 
a tradus și a regizat spectacole. Este 
Honorary Fellow in Writing al Universității 
din Iowa (SUA) și profesor universitar 
în România. A obținut distincția „Autor 
European” pentru monolgul „Amalia 
respiră adânc”. Texte semnate de ea au 

fost traduse în mai multe limbi europene. În 2021 a publicat 
romanul „un nor în formă de cămilă”.
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Mi se pare potrivit 

că folosiți cuvântul 

„straniu”, care, 

etimologic, se 

înrudește cu 

înstrăinarea. Da, 

personajele mele 

feminine sunt, 

în mare măsură, 

niște înstrăinate, 

ființe care gândesc 

altfel decât ceilalți 

și privesc lumea 

diferit. De aici 

inadaptabilitatea lor. 
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prin prisma instinctului matern.  

Există, desigur, 

multe scriitoare 

care împrumută 

privirea masculină 

asupra lumii și sunt 

mai promovate 

de structurile 

paternaliste care 

domină încă în 

cultura românească, 

dar acestea mă 

interesează mai 

puțin, și nu pentru 

că ar fi lipsite de 

talent, ci pentru 

că nu regăsesc 

în literatura lor 

acel instinct al 

insubordonării, atât 

de natural la femei și 

atât de uman...  
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Îmi place jocul onest, 

fair-play. Există 

cauze pe care le 

agreez, dar spiritul 

justițiar îmi e străin, 

fiindcă de fiecare 

dată, în decursul 

istoriei, fie ea socială 

sau personală, 

dorința oarbă de 

a face dreptate a 

dus la încălcări ale 

libertății celuilalt. 
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poate lua nimeni.

ceva. Nu era locul meu acolo. 

Literatura, ca și 

teatrul, vorbește 

în principal unei 

comunități care 

împărtășește aceleași 

experiențe. Mi se 

confirmă acest lucru 

și cu circulația 

pieselor mele, care 

sunt mult mai bine 

înțelese de polonezi, 

unguri, francezi, 

bulgari, culturi cu 

care avem punți de 

comunicare. 



73

dec. 2021 | 625

Eu cred că există o anumită 
expresivitate a celor care 

posedă inteligență și imaginație

Un interviu de C
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„O Mie de Semne e un demers 

de nișă, am fost conștient 

de asta încă de la început”

G
elu Diaconu este jurnalist cultural. A inițiat 
site-ul omiedesemne.ro, ca un proiect 
de familie. În scurt timp pagina web a 
devenit o platformă culturală cunoscută și 
respectată, dedicată în primul rând litera-
turii românești.  Anul acesta,  la Festivalul 
Internațional de Poezie și Muzică de la 

Bistrița, i-a fost acordat Premiul Promotorul Cultural al anului. 
Pe lângă activitatea de jurnalist cultural, Gelu Diaconu este el 
însuși autor de proză și poezie.
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nu în ultimul rând, pricepere. Anul acesta a venit 

„Norocul foarte mare este că 

primesc cărți de la edituri”

reporter nu prea mai sunt de când a început 

„Poșta redacției a fost 

de-a lungul timpului 

cea mai frecventată și 

frecventabilă rubrică”

lungul timpului de generozitatea multor oameni, 
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Sigur, poezia a avut prioritate deoarece este, din 

„Există granițe trasate 

cu îndârjire, iar cei care 

le păzesc sunt tot timpul 

cu mâna pe trăgaci”

privesc fenomenul literar actual din România 

marginal, cum spuneam, privesc cu uimire la tot 

„Nu vă gândiți că e musai ca 

toți să stea cu mâna la falcă 

și să citească încruntați Hegel 

ori categoriile lui Aristotel”
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lui Aristotel. 
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London. 

„Cel mai rău este că ne-am 

pierdut capacitatea 

de a fi în imaginar”
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La mine totu-i mult și nu pot 
să disting momentele în care 

trebuie s-o las mai moale

Interviu de CRISTINA RUSIECKI
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C
ătălina Mihai este actriță a Teatrului de Stat 
din Constanța. Anul acesta a fost nominalizată 
la Premiile UNITER, pentru cea mai bună 
actriță în rol secundar, pentru rolul Speed din 
„Doi tineri din Verona”, unde juca în travesti. 
Cu un an în urmă, avea două nominalizări la 
Premiile Gopo, pentru cea mai bună actriță 

în rol principal, și pentru cea mai tânără speranță. L-a câștigat 
pe ultimul. Rolul principal era cel din filmul „Heidi”, în regia lui 
Cătălin Mitulescu, unde a jucat o tânără prostituată. 

„În ziua în care o să cred 

că am succes, o să fie foarte rău 

pentru mine”
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„Cred că dacă mi-aș da voie 

să simt, le-aș simți 

pe toate deodată”

F
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de copiii din Africa, nu simt nimic. De ce, când aflu 

„Cu cât ți-e un rol 

mai ne-la-ndemână, 

cu-atât provocarea e mai mare”
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mare.

„Îmi doresc să scriu 

și cred că o să scriu. 

O singură carte!”



84

revistaCULTURA.ro

scrisul e un act atât de intim, de personal, iar eu 

un om pur instinctual. Scriu din instinct, din 

„O călătorie perfectă ar fi 

dac-aș sta câte o zi într-o țară 

diferită”

amuzante lucruri care, în fond, nu sunt deloc 

zilelor noastre. 

familie.  
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Niciodată nu fac două lucruri 
la fel și ăsta e și farmecul 

lucrului de mână

Interviu de 
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„Mă trezesc dimineața la patru, 

îmi fac o cafea și, până vine ora 

de așezat cu animalele, 

fac dantelă.” 

L
ivia Șovre croșetează, coase, brodează, țese, 
caută, găsește, decupează, asamblează, 
aranjează... totul grație unei pasiuni care s-a 
născut cu multe zeci de ani în urmă, încă 
de dinainte de a-și fi putut imagina că din 
cusut, țesut, croșetat va face carieră. Este 
acum meșter popular cu patalama, pentru că, 

așa cum e firesc, la un moment dat lucrurile se așază, și devii 
„oficial” ceea ce erai în mod uzual. 
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„Nu există bucurie mai mare 

decât să văd că modelele mele 

sunt apreciate!”
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„Nu se poate trăi 

numai din asta. Dar mă ajută 

și-mi place.”
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Îmi reamintesc mereu că 
starea de spirit este o decizie, 

nu e ceva ce ni se întâmplă

Interviu de CRISTINA RUSIECKI

R
egizoare de teatru, Andreea Iacob a montat, 
până acum, peste treizeci de spectacole 
și instalații realizate în teatre și spații 
alternative. Începând de anul acesta, este 
lector universitar la Facultatea de Teatru 
și Film, Universitatea Babeș-Bolyai. A 
semnat regia instalațiilor artistice realizate 

pentru trei tipuri de experiențe de muzeu interactiv în cadrul 
proiectului „Case de poveste”, proiect derulat de Asociația 
Create.Act.Enjoy. Pentru ediția de anul acesta, Festivalul 
Național de Teatru a selectat, în cadrul secțiunii „Instalații”, 
instalația concepută pentru casa Doinei Cornea. 
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Nu cred că știe 

cineva exact 

ce înseamnă/ 

presupune regia 

(sau teatrul). 

Cred că numai 

căutarea poate fi 

răspunsul. Și atunci 

mă bucur să am 

ocazia să călătoresc 

în căutarea de 

răspunsuri împreună 

cu cei care vin cu 

gânduri proaspete, 

mă bucur să le ofer 

din ce știu și să facem 

schimb de experiențe 

și, mai ales, de 

întrebări, și să 

investigăm împreună 

soluții, instrumente, 

texte, teme, gânduri, 

ale noastre și ale 

altora. 
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Viața mea este mult 

mai senină de când 

am început să fac 

curat, conștient și 

constant, în mintea 

mea și în jurul meu. 

Și, oricât ar fi de 

greu să renunțăm 

la oameni sau la 

situații, de fiecare 

dată când am avut 

curajul să o fac am 

fost recompensată 

aproape imediat, cu 

oameni mult mai 

luminoși decât cei 

pe care îi lăsasem în 

urmă și cu situații 

mult mai favorabile 

decât cele care 

doar păreau a fi 

favorabile. 
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lui meritau incluse în proiect. 
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în primul rând pentru implicarea spectatorilor în 
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Cum să nu ajungem 

să se transforme ceea 

ce facem într-un 

banal și scârbos „job”, 

cum să facem să nu 

cădem în capcana 

lui „merge și așa”, 

cum să facem să 

avem curaj să nu 

dăm mită, cum să 

facem să nu uităm că 

celălalt e seamănul 

nostru și că toți 

suntem una, cum să 

ne amintim mereu 

că libertatea noastră 

se oprește acolo 

unde se întâlnește cu 

dreptul celuilalt, cum 

să avem încredere 

în știință și să nu 

ne lăsăm mințile 

să se inunde de 

conspiraționisme...
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D
ariana Cîrjan a absolvit Colegiul Național 
Iulia Hasdeu în 2019, secția filologie. În 
prezent este studentă la Universitatea 
București, Facultatea de Geografie. 
Colaborează în proiecte educaționale și 
culturale cu Biblioteca Metropolitană și  
„GEN, revistă”, scrie pentru „Exercițiul 

18” și „Capital Cultural”.  Face fotografie și este pasionată 
de drumeții montane. În 2019 a obținut Premiul pentru 
Originalitate la Festivalul de proză „Augustin Buzura”.

Mă bucur că există proiecte 
în care ne putem implica și în 

care ne putem dezvolta

Un interviu de D
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care îmi este atât de drag. Este un eseu despre 
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Fiecare dintre noi 

poate să se educe 

în anumite direcții, 

să citească mai 

mult. Avem nevoie 

să înțelegem, ca 

societate, că nu 

trebuie să-l privim 

pe cel de lângă noi 

diferit, doar pentru 

că nouă ni se pare că 

este diferit. Asta e și 

ideea până la urmă! 

Suntem diferiți. 

Dar nu trebuie să 

privim asta ca pe o 

problemă.
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prietenii, putem crea awareness în comunitatea 

masa parlamentarilor, acestea au fost respinse, 

drag. 

adolescente, mai ales din mediul rural, pentru 

în Africa. 
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Soluția unui pass-culture, 
ca pas către o Românie educată

ADRIANA MOCA

Î
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Profesionalismul și perseverența noastră din ultimii 20 de ani au pus România 

pe harta feroviară globală și la conjuncția strategică a industriilor europene și 

internaționale. Suntem un pilon de dezvoltare a României și ne propunem să 

continuăm în aceeași direcție.

România

Ungaria

Austria

Grecia

Serbia

Bulgaria

Germania

Croația

Prima multinațională
cu capital românesc.
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