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„Există stânci măreţe, puter-
nice, inaccesibile, care se pot
totuşi prăbuşi de-un simplu

ecou: în peisajul sufletului” -
Lucian Blaga

Informație, opinie și atitudine publicistică

�imicul rostului prezidenţial

Cezar A. Mihalache

CCu tot respectul faţă de
instituţia prezidenţială (atenţie!,
nu faţă de omul care se
găseşte vremelnic în fruntea
ei), în momentul în care Traian
Băsescu a derapat iar în cadrul
manifestărilor sale verbal-pato-
logice, atacând mizerabil presa,
telefoanele jurnaliştilor prezenţi
la actul repulsiv vanitos logor-
eic îndreptat practic împotriva a
orice este parte a statului aşa
cum nu şi-l mai doreşte preşed-
intele-megaloman, adică un
stat nereformat şi nedeformat,
ar fi trebuit să înceapă să sune.

Cu acelaşi respect faţă
de instituţia prezidenţilă, ziariştii
ar fi trebuit să plece, şi nu rând
pe rând, pentru a-i da preşed-
intelui o lecţie. Pentru că nu poţi
sta cu fruntea plecată când un
individ, fie el şi şeful statului, te
acuză nu doar de manipulare şi
reavoinţă, analitică şi publicis-
tică, ca precursori ai delictului
de opinie ce e pe cale a fi rein-
staurat ca o însăilare logică
după vehicularea necesităţii re-
vizurii prezumţiei de nevi-
novăţie, ci şi de imaturitate,
pentru a nu spune de-a dreptul
imbecilitate, dând de înţeles că
ziariştii sunt un fel de tâmpiţi pe
bandă care nu citesc nici măcar
cele cateva rânduri pe care s-a
străduit el, preşedintele, să le
conspecteze pentru ei din ra-
porul pe justiţie al CE.

În acel moment, jurnal-
işti ar fi trebuit să plece pentru
a-i transmite preşedintelui
mesajul că nu îşi poate permite
astfel de mojicii la nesfârşit. Mi-
tocănii adresate nu atât seg-
mentului media (când vrea el
să transmită ceva personal
acestui segment, atacând
„mogulii” şi „tonomatele), cât
mai ales ţării. Ziariştii ar fi tre-
buit să-şi arunce acreditările la

picioarele aceluia care i-a jignit
şi să plece într-un exerciţiu al
demnităţii şi solidarităţii de
breaslă. Tragedia este că, aşa
cum se întâmplă în toate sec-
toarele care au trecut prin
presa de deformare a Cotroce-
nilor, nu avea cine să facă
acest lucru. Pe lângă preşed-
inte, exact ca în situaţia apropi-
aţilor politici şi a consilierilor, au
rămas (sau au fost păstraţi)
doar cei dispuşi asumării exer-
ciţiului de obedienţă. Aceia care
nu spun nimic, acea parte a
presei care tace, acceptând
umlinţa pentru a-şi asigura
pâinea de mâine.

Ri totuşi, înainte de
pâinea amară pe care o

servesc ca slujbaşi acreditaţ pe
lângă Cotroceni, ziariştii ar tre-
bui să-şi mai asume şi exerciţiul
demnităţii. Măcar atât cât să-i
dea preşedintelui o lecţie.

Pentru că, dacă jurnal-
iştii cu pricina ar fi avut „verva”
ripostei de demnitate, în ab-
senţa capacităţii de a-l
sancţiona pe Traian Băsescu
prin forţa cuvântului scris sau
măcar a întrebărilor pertinente
adresate la sfârşitul conferinţei
de presă, este clar că ar fi
transmis fie şi un mărunt mesaj.
Mesajul lor, dar, mai ales,
mesajul oamenilor şi a instituţi-
ilor ponegrite de-a valma de
şeful statului cu orice ocazie.
Iar teama jurnaliştilor ar fi tre-
buit să treacă de bariera
faptelor de răzbunare ale
Cotrocenilor. Pentru că, evi-

dent, într-o acţiune solidară, in-
stituţia prezidenţială nu ar fi în-
drăznit să le suspende „în
masă” acreditările. Fie şi pentru
faptul că Traian Băsescu are
nevoie de media pentru a trans-
mite ţării mesajele periodice de
ranchiună, de a-i arunca în cap
lăturile frustărilor sale.

În rest, conţinutul ra-
portului pe justiţie de care s-a
folosit şeful statului ca vehicul
al marotelor sale capătă impor-
tanţă doar în discuţiile din afara
Palatului Cotroceni. Căci, pen-
tru Traian Băsescu, putea fi
vorba despre orice fel de ra-
port, de ţară sau de stradă,
puteau fi însălate orice fel
de date nefericite. Pe el îi
interesa momentul doar din
perspectiva de a-şi exprima
toate acele forme ale frustării
şi ranchiunii care îi vin dintr-un
trecut pervetit. E drept, mai
trebuie totuşi remarcat un
„amănunt”. De la o vreme, şeful
statului evită atacul direct la
gâtul „mogulilor” de presă. Pen-
tru că nu îl mai interesează
„statusul” presei, decribilizat şi
sărăcit, finaciar dar şi ca forţă
de expresie, prin îndepărtarea
din presă a mii de jurnalişti.
Acum, el atacă ultimele rotiţe
ale mecanismului jurnalistic
subdimensionat. Jurnalştii. Ri,
într-un fel, revine la începuturile
sale. La punctul de plecare al
frustărilor sale împotriva presei,
nefiind o mirare să-i vedem din
nou pe ziarişti catalogaţi, cât de
curând chiar, ca ţigani împuţiţi
sau găozari. Pentru că Traian
Băsescu se prăbuşeste, iar îm-
preună cu el întreaga sa struc-
tură de aparentă logică,
întorcând practic filele imperti-
nentei şi abuzivei sale insinuări
în sfera publică spre punctul in-
iţial. Spre punctul „zero” al ros-
tului său.

●

De ce suntem mai tăcuţi în faţa crizei?

Ruxandra Hurezean

DDe ce suntem mai
tăcuţi în faţa crizei decât alte
popoare? Grecii au ieşit în
strada, la fel şi francezii, şi en-
glezii. Românii au rămas tăcuţi
în fata legilor austerităţii. De
ce? Poate pentru că ne simţim
cu musca pe căciulă. Pentru
că ştiam, aveam conştiinţa de-
contului, simţeam că ne va
ajunge din urmă păcatul de a
ne fi înşelat singuri. De a ne fi
furat atâţia ani, singuri, căci-
ula. Examenul de bacalaureat,
cel de la titularizare, exam-
enele pe care le da zilnic
justiţia şi la care pierde fla-
grant puncte de încredere, ex-
amenele pe care le-a dat
presa şi le-a picat, asfaltangii,
geamgii, agricultorii, cercetă-
torii, toţi au ajuns la un mo-
ment dat să dea dovada
nepriceperii şi neputinţei lor.

Politicienii, oricât de
mulţi caltaboşi ar fi mâncat, tot
nu pot avea obrazul atât de
gros încât să nu recunoască,
măcar atunci când rămân sin-
guri la toaletă, cât de exager-
ată este existenţa lor în
conducerea unei ţări. Îndrăz-
nesc să cred că se ciupesc de-
seori când se găsesc în
parlament, la minister sau în
delegaţiile din Chima şi
Panama: nu le vine nici lor să
creadă că au putut înşela atât
de bine încât chiar să ajungă
acolo! Imaginaţi-vă cum se
închină Gigi Becali la mutra lui,
în oglinzile de pe holurile Par-
lamentului European:
Doamne, ăsta sunt chiar eu?!
Cel care face pâine ştie câtă
apă şi câta sare pune. Rtie cât
trage la cântar şi cât este difer-
enţa dintre marfa cu taxe şi
marfa fără taxe.

Cel care face alcool,
la fel. Cel care a ajuns să pre-

dea în şcoală, fără ca el însuşi
să ştie ceva, are şi el, prin
natura lucrurilor, conştient sau
nu, un soi de inconfort psihic.

Foarte mulţi dintre
români se simt impostori în
rolurile pe care le joacă. Cei
mai mulţi au trişat iar cei care
n-au făcut-o au înţeles şi ei cât
de superficial încropită e
lumea care s-a creat în jur, au
văzut cum colegii lor sunt anal-
fabeţi cu doctorat sau avocati
făcuţi la universitatea din
Petroşani. România cinstită e
şi deşteaptă: şi-a dat prima
seama că aşa nu va merge
prea mult. Că se va ajunge la
decont, că lucrurile evoluează
spre adevăr. Când a venit
criza, românii nu au fost sur-
prinşi, nici furioşi. Impostorii se
aşteptau că vor ajunge la
poarta iadului, la fel şi cei care
i-au lăsat să trişeze. Aşadar,
conştiinţa culpabilităţii şi îngri-
jorarea reală că ţara se con-
struia pe improvizaţie, pe
minciună, pe fals, i-a făcut pe
români să rabde şi să tacă.

N-au ieşit precum
grecii în stradă, n-au dat foc
guvernului şi n-au spart gea-
murile parlamentului. Pentru
că „cei de acasa”, cum îi
numesc – obsesiv – televiziu-
nile, se simt parte a problemei,
ştiu că au trişat, mai mult sau
mai puţin, ei au pervertit valo-
rile, au fost făptaşi sau com-
plici, dar au fost parte la tot ce
s-a întâmplat. Ri ştiu că a venit
nota de plată. Ri în faţa crizei,
ca şi în faţa democratiei, noi
avem însă o contribuţie de
originalitate: ne salvăm cum
putem, individual, pe principiul
scapa cine poate. Trişăm din
nou, fentăm realitatea. Nu
avem curajul colectiv de a ne
salva cu toţii, pe termen lung..

●

George Stanca

DDeclarațiile re-
vanșarde ale oficialilor de la
Budapesta, manifestările
provocatoare ale unui secui
descreierat, angajat
ca funcționar de stat, al stat-
ului român (!), nu
sunt deloc întâmplătoare.

Inteligenți, abili,
maghiarii, fie în regimul fost
comunist, fie acum în UE
sau membri în Guvernul
României au știut, știu și,
probabil, vor ști cu precizie
obiectivele lor propritare
naționale. Teritoriale, is-
torice, sociale. Nu le uita nici
o clipă. Din păcate pentru

români, toate acestea se
petrec pe un fond favorabil
maghiarilor. Pentru că
aplombul, elanul naționalist,
tupeul maghiarilor sunt în-
curajate numai și numai din
România. Nu de la Bu-
dapesta, nu de către ungurii
care trăiesc la noi, și nu
numai de la șantajul politic
cu care partidul etnic
UDMR ghidonează,
manevrează de 20 de ani
țara. De parca românul e
atât de naiv să nu-i fi trecut
prin cap să crească pragul
electoral la zece la sută și
gata, putem avea liberali
maghiari, țărăniști socialiști.

Nu o uniune etnică
pe post de partid, nu! Căci,
repet ideea, distrugerea es-

enței poporului român, care
e accelerată și care se
străvede clar este hotărâtă
ȘI de către poporul român.

Degeaba strângem
hora mare mai aproape de
hotare că inamicul e între
hotare. În România. Și

acest inamic este Românul
însuși. Prin gena sa sinuci-
gașă. Prin comportamentul
general. Prin inconștiența
sa de neam. Prin auto-

deculturalizarea, rezistența
la cultură, manelizarea spi-
ritului; pe scurt, prin auto-
desnaționalizarea sa.
Suntem un popor din cozi
de topor. Un neam deja
pierdut, cucerit, vândut? De
el, de ai lui, din interior, din
curtea sa, din grădina sa,
din ograda sa, din pajistea
sa, din plaiul lui mioritic. Nu
mai am nici un optimism
privind fibra regeneratoare a
românului care de veacuri a
rezistat invaziilor printr-un
miracol, bla, bla, bla cum
ne clamau istoricii pe vre-
muri.... Imaginea lui de azi -
fie ea și deformată, nereală
- e aceea de hoț, criminal,
trădător, milog, corupt. Nu
numai afară, ci și la el în

țară. Apoi... Luați rata de
natalitate a țiganilor care
ne-au cotropit; adăugați in-
diferența, nesimțirea
românului, indolența, imuni-
tatea la toate gesturile
politice îndreptate îm-
potriva-i. Luați manevrele
teritoriale ale maghiarilor,
susținute de un lobby eu-
ropean (cine să ne apere pe
noi, acolo, euro-șpăgarul
Severin și mioriticul George
Becali?) și veți gândi la fel
ca mine. Pesimist și dezas-
truos. Doamne ajută și
ocrotește! Dacă se mai
poate face ceva.

●

S.O.S., românii!
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Linii muzicaleLinii muzicale

Î n c ă p e r i l e
Muzeului Municipiului
Bucureşti au fost re-
cent gazdele unui
spectacol plastic în
care linii unduioase
dansează într-un
spaţiu dominat de o
cromatică vibrantă,
într-un ritm lin sau
alert, concretizând mo-
tivul de bază al expoz-
iţiei artistei Elena
Cristea: simbioza între
feminitate şi muzică.

Intitulată „Linii
muzicale”, expoziţia
dezvăluie o serie de

dezvoltări ale trupului
feminin redat stilizat,
cu forme voit alungite.
Aceste siluete cu as-
pect de năluci se con-
topesc cu universul
muzical, se integrează
în conturul graţios al
instrumentelor muzi-
cale şi sunt redate prin
linii care pacă ne
mângâie nu numai
văzul ci şi auzul prin
traiectoriile curbate pe
care le urmează.

Linia obraznică
conferă compoziţiilor

un aspect fremătător și
fermecător, con-
ducându-ne pe un
drum ce atribuie
graţie şi senzualitate
reprezentărilor femi-
nine, deplasat în ritmul
muzicii într-o lume ani-
m a t ă d e
explozia cromatică.
Creaţiile Elenei
Cristea îmbină stilul
grafic al liniilor de con-

tur ce determină
formele şi împart
spaţiul cu pete vibrante
de culoare. Pe lângă
instrumentele muzi-
cale, pe care corpul
feminin cu formele sale
mlădioase le supra-

pune, identificându-se,
se întâlneşte şi
prezenţa unor forme
simplificate aparţinând
faunei sau florei, de la
cai, melci, fluturi ori
pânze de păianjen
până la flori cu rol de
accente cromatice.

Cuprinzând un
numar de 75 de
tablouri, expoziţia dea-

coperă o poveste plină
de dramitism şi muzi-
calitate, în care linia
urmează un traseu
cunoscut de artistă, în
care culorii îi revine
rolul de a contribui la
efectul final vibrant.

Elena Cristea,
creatoarea acestei
poveşti muzicale, este
restaurator de cărţi
vechi la Muzeul
Naţional de Istorie a
României şi s-a distins
în domeniul artelor
plastice prin expoziţii
organizate pe plan
naţional, începând cu
anul 1998.

Artă „la pachet”...

CCu sincera in-
tenție de a promova nu
doar un singur artist, ci
mai multe talente proven-
ite din domenii diferite,
expoziţia intitulată „Artă la
pachet” dezvăluie în
cadrul Galeriei Foto a
Cinematografului Patria o
serie de lucrări de fo-
tografie, pictură, ilustraţie
şi bandă desenată create
de patru tineri entuziaşti:
Ana-Maria Iana, Roxana
Ciucalau, Oana Popescu
şi Mihai Grăjdeanu.

Fotografie

Deși nu a urmat
studii legate de artele
vizuale, fiind absolventă a
Facultăţii de Litere.

Ana-Maria Iana
se simte la cei 25 de ani
pe care îi are strâns
legată de arta fotografică.

O tainică legăură

ce vine și din propria-i
convingere că, deși văzul
deține cea mai mare pon-
dere, dintre simțuri, în
perceperea spațiului din
jur, de fapt, noi nu vedem,
nu parcurgem cu ochii o
realitate. Fotografiile rea
lizate de artistă
sunt încercări de a
spune poveşti
ce nu sunt expuse nicio-
data în întregime, ci pe
bucăţi de puzzele, piesa
care completează ima
ginea fiind detinută
mereu de privitor.

Pictură

Gălățeanca de
23 de ani, Roxana Ciu-
calau a studiat la Facul-
tatea de Arte Decorative
şi Design Bucureşti, sec-
tia artă murală, în prezent
fiind masterand la
aceeaşi specialitate.
Natura studiilor şi-a pus o
amprentă evidentă
asupra creaţiilor sale, re-
alizate în stil decorativ îm-
binat cu porţiuni picturale,
şi o tematică simbolică
des abordată: „Icoana”.

Aflată în prim
plan, silueta umană este
uneori doar sugerată
şi transpusă în mod
repetativ cu scopul de a
se crea un spaţiu
organizat, redat prin

îmbinări cromatice variate
şi transparenţe. Despre
creaţiile sale, Roxana
Ciucalau: „Privind din pro-

pria perspectivă, dintre
toate domeniile artei, pic-
tura prin caracteristicile
sale prefaţează cel mai
bine trăirile interioare pe
care astfel încerc să le
împărtăşesc celorlalţi prin
formă şi culoare”.

Ilustraţie

Născută în Brasov, Oana
Popescu are 21 de ani și
este în prezent cursantă a

Universităţii Naţionale de
Arte Plastice din Bu-
cureşti, secţia sculptură.
Atrasă de originile omului
de la ţară, artista îşi prop-
une să ofere privitorului

prin creaţiile sale imagini
reale, profunde şi semni-
ficative ale omului situat
în spaţiul rural cu prob-
lemele sale cotidiene, as-
cunse de multe ori prin
atitudini ironice şi situaţii
comico-tragice. „Trăiesc
printre schiţe, culori, îmi
modelez bucuriile, tristeţi-
ile, curajul şi sensibili-
tatea, mă încarc de
fiecare dată în acest
univers artistic. Drumul
unui artist este presărat
cu cele mai intense clipe”,
spune artista.

Benzi desenate

Născut în Man-
galia şi stabilit în Bu-
cureşti, Mihai Grăjdeanu
are vârsta de 24 de ani.
Legat de începuturi, îşi
aminteşte faptul că
primele benzi desenate
le-a realizat undeva între
11 şi 14 ani, creionate pe
foi A4, unele în culori.

A publicat până
în prezent benzi desenate
: „După Gratii”, „Ciutanul
vol I” şi „Legendele
Dacilor”, iar momentan
face parte din grupul de
tineri artişti BD al revistei
Comics, lucrează la con-
tinuarea trilogiei cu Ciu-
tanul Vol II şi susţine
ateliere de benzi desen-
ate pentru copii prin ţară.

Lucrările expuse
cu această ocazie aparţin
unei poveşti despre
România aflată în al
doilea război mondial,
banda desentă fiind cre-
ată în cinstea veteranilor
de razboi şi în memoria
soldaţilor români morţi în
lupta pentru eliberarea
pământului Basarabiei.

Realismul fantastic

OO lume aflată în
delir controlat clădită de
artistul Tudor Banuş,
scoate la iveală un con-
glomerat de făpturi reale
sau fabuloase cu aspect
de cele mai multe ori
bizar, gândite prin forme
exagerate şi dominate
de o tensiune puternic
ev iden ţ i a t ăp i c t u ra l .

De factură gra-
vor, ilustrator şi pictor,

Tudor Banuş a urmat
cursurile Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” şi a École
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts din
Paris. În căutarea re-
cunoaşterii profesionale,
din 1972 (la vârsta de 25
de ani) se stabileşte de-
finitiv la Paris şi începe
să îşi contureze o carieră
de succes pe plan inter-

naţional. În calitate de
ilustrator, începe să cola-
boreze cu prestigioase
publicaţii printre care :
“Le Monde”, “The New-
York Times”, “Die Zeit”,
“Le Point”, “Le Figaro”,
“L’Express”, “New York
Magazine”, “Ca m’inter-
esse”, “Science et vie”
sau cu edituri precum
Laffont, Gallimard, Ha-
chette, Les Presses de la
Cité, Seuil, Abrams,
Simon and Schuster etc..
Anii ce urmează, aduc
cu ei organizarea a nu-
meroase expoziţii per-
sonale la Paris,
Bruxelles, Londra,
München, Hamburg,
Viena, Düsseldorf,
Nüremberg, Geneva,
Basel sau New York.

După o lungă
absenţă din cadrul mani-
festărilor artistice de pe
plan naţional, revine
acasă, precum multi alţi
artişti, şi ilustrează în
2004 „Enciclopedia
zmeilor” de Mircea
Cărtărescu, pentru care i
se acordă Premiul
naţional din partea Minis-
terului Culturii. Eveni-
mentul este precedat în
2010 de publicarea albu-
mului de sinteză
”Parc(o)urs” de către In-

stitutul Cultural Român,
care are menirea să reia
întregul său traseu bi-
ografic şi artistic. În

prezent, ajuns la vârsta
de 65 de ani, artistul îşi
descoperă în sfârşit locul
meritat în peisajul artistic
românesc prin organi-
zarea unei expoziţii.

La origini un bun
desenator, fapt datorat şi
studiilor sale de arhitec-
tură, Tudor Banuş
reprezintă un iscusit fău-
ritor al unei lumii realiste
percepută prin prisma
unor elemente fantastice,
ce fascinează şi în
acelaşi timp intrigă
privirea, ce nu se con-
formează logicii uzuale
a compoziţiei. Operele
sale reprezintă frecvente
trimiteri la mitologii antice
şi un interesant joc
opozant între angelic şi
erotism exploziv.



Reflexii vizuale 9

Brâncuşi şi arta de a sintetizaBrâncuşi şi arta de a sintetiza

DDespre viaţa şi
opera lui Brâncuşi s-au scris
până acum nenumărate
cărţi şi monografii, apărute
în numeroase colţuri ale
lumii, lucrările sale servind
în acelaşi timp drept model
pentru diverşi artişti. Dincolo
de omagiu, opera sa s-a
confruntat cu diverse
prejudecăţi şi neînţelegeri,

un fapt des întâlnit în cazul
personajelor care au rev-
oluţionat printr-o perspec-
tivă cu adevărat înnoitoare.

Creaţia sa a fost de-
seori contestată, de cele
mai multe ori acest fapt fiind
datorat de o necăutare a
adevăratului sens al
formelor percepute ca fiind
abstracte, o nedesluşire a
elementelor imaginii reduse
la ceea ce acesta a consid-
erat că este strict esenţial.
Legat de opera sa, Con-
stantin Brâncuşi : „Sunt im-
becili cei care spun despre
lucrările mele că ar fi ab-
stracte; ceea ce ei numesc
abstract este cel mai pur re-
alism, deoarece realitatea
nu este reprezentată de
forma exterioară, ci de
ideea din spatele ei, de es-
enţa lucrurilor.”

Născut pe 19 febru-
arie 1876 în Hobiţa, judeţul

Gorj, și, iată, s-au împlinit în
acest an 135 de ani de la

acea clipă astrală, Brâncuşi
se manifestă încă din
copilărie ca purtătorul celui
ce va deveni și își va pune o
memorabilă amprentă
asupra istoriei sculpturiale
moderne. Învaţă să
sculpteze lemnul pentru a
confecţiona diverse unelte
şi obiecte de uz casnic,
forma obiectelor țărănești,
precum şi cel al stâlpilor şi
faţadelor caselor româneşti,
care erau adesea decorate

cu sculpuri din lemn,
urmează să aibă o influență
decisivă asupra operei sale.
Așa cum, ulterior, chiar
artistul recunoaște, sublini-
ind adesea faptul că ţinuta
şi modul lui de viaţă au fost
influenţate de ţara sa de
origine, de: simplitatea,
bunul simţ, precum şi
dragostea de natură.

Începând încă din
perioada în care urma cur-
surile Academiei de Arte
Frumoase din Bucureşti, se
distinge prin lucrari precum
Bustul lui Vitellius (1989),
Capul lui Laocoon (1900) şi
Studiu (1901. În intervalul a
doi ani, realizează cu spri-
jinul doctorului Dimitrie
Gerota, lucrarea Ecorșeu,
un studiu de reprezentare a
corpului omenesc, pentru
care i se atribuie o medalie
de bronz. Maniera de re-
alizare a acestei lucrări
dominată de o precizie a de-
taliilor, conduce la folosirea
sa drept model în școlile
românești de medicină, cât
şi în cele de arte plastice.

În 1904 pleacă la
Paris, unde ulterior este
admis la prestigioasa École
Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, în clasa lui An-
tonin Mercié. Sculptează cu
perseverenţă atât în lemn
cît şi în piatră şi metal, de-
venind din ce in ce mai sigur
de drumul pe care vrea să-l
urmeze. Refuză după doar
două luni practica în ate-
lierele lui Auguste Rodin,
determinatat de spiritul său
dominant de independenţă
şi cu justificarea devenită
deja celebră : „La umbra
marilor copaci nu creşte
nimic”. În capitala Franţei

ajunge să descopere o co-
munitate de artişti şi intelec-
tuali care îl primesc cu
braţele deschise, re-
cunoscându-i talentul pre-
cum: Fernand Léger,
Amedeo Modigliani, Marcel
Duchamp, alături de care
începe să lucreze, iar în
scurt timp ajunge să devină
una dintre figurile centrale
ale curentului modernist.

Ca tehnică sculp-
turală, Brâncuşi îşi realiza
creaţiile în lut sau gips, ur-
mând mai apoi să le toarne
în bronz, însă după de-
sprinderea de maestrul său,
revine la ceea ce îl atrăgea
cel mai mult, cioplirea. De
această tehnică nu se mai
desprinde după 1908,
preferând să-şi cioplească
operele, indiferent că
erau din lemn, marmură
sau piatră.

Artistul reuşeşte să
obţină până în 1913 o re-
cunoaştere pe plan inter-
naţional, creaţiile sale
realizate într-un stil propriu,
revoluţionar, fiind incluse în
colecţii importante din Eu-
ropa şi Statele Unite. Cu o
precizie a detaliilor, un mod-

elaj fin şi surprinzând
efectele de lumină, Con-
stantin Brâncuşi începe
treptat să se îndepărteze de
experienţele de tip impre-
sionist, pentru a explora
tendinţe raţionaliste, printre
care cubismul, încercând
să surprindă esenţa, dega-
jându-se tot mai puternic
de aspectele efemere în
lucrările sale.

În anii care
urmează, realizează mai
multe versiuni ale lucrarilor
Muza adormită şi Sărutul,
pe cea din urmă reluând-o
sub diferite forme până
în 1940, ajungând să cul-
mineze cu Poarta Sărutului
(Ansamblul Monumental
din Târgu-Jiu).

Înclinaţia spre valo-
rile artelor arhaice, cât şi
atracţia către misterul altor

etnii, sunt marcate pe viitor
de lucrări precum : Rugăci-
unea (1910), Somnul
(1908), Muza adormită
(1909-1910), Pasărea măi-
astră (1910), Prometeu
(1911), Domnişoara Pogany
(serie 1912-1933), Primul
pas (1913) etc. Această îm-
pletire de surse inspi-
raţionale abordate cu
măestrie în creaţia sa, se va
bucura de aprecierea criti-
cilor cât şi a publicului,
memorabile fiind cuvintele
unui prieten de-al sau, pic-
torul Henri Rousseau:
„KTu ai transformat anticul
în modern”.

Simplificând din dor-
inţa de a descoperi formele
primare, îndreptându-se
spre geneza vieţii, Brâncuşi
dă naştere unor opere :
Principesa X (1916), Primul
strigăt (1917), Nou născutul
(1920), Domnişoara
Pogany, Leda (1920), În-
ceputul lumii (1924). Ulterior
pleacă în căutarea unei
posibile depăsiri a cadrului
concret de existenţă,
pornind de la ideea de ridi-
care în spaţiu (seria de
Păsari în văzduh,1923), iar
în alte cazuri, conceptul
de înălţare este redat prin
creşterea pe verticală
a unor moduli geometrici
– Coloanele făra sfârşit
( 1 9 1 8 - 1 9 2 8 ) .

Pornind de la
convingerea că zborul este
„cel mai minunat lucru din
natură”, pasărea reprezintă
un alt motiv abordat cu
precădere în creaţia sa în
serii intitulte Măiastra, inspi-
rată din folclorul românesc,
despre care se relata că
este frumoasă şi nemuri-
toare, având puterea de a
vindeca orbii şi a ghici vi-
itorul. Acest motiv denotă
aspiraţia artistului către per-
fecţiune, forma acesteia
trimiţând cu gândul la di-
vinităţi păgâne, animale
zeificate, pasărea fiind una
specială, cu puteri magice,
redată în legendele popu-
lare româneşti ca

fiind cea care îl ajuta pe Făt
Frumos să ajungă la marea
sa dragoste.

Apogeul creaţiei
sale este marcat de re-
alizarea Ansamblului Monu-

mental din Târgu-Jiu, final-
izat în 1938 şi alcătuit din :
Masa Tăcerii, Poarta Săru-

tului şi Coloana fără sfârşit,
componentele sculpturale
fiind dispuse pe aceeași
axă, orientată de la apus
spre răsărit, cu o lungime de
1275 m. Coloana fără sfar-
sit este considerată esenţa
operei lui Brâncuşi, sinteza
tuturor căutărilor sale de-a
lungul vieţii, gândită ca o
linie de unire între Pământ
şi Cer. Expr imând
simplitate şi perfecţiune
echilibrată, sculptura
reprezintă o stilizare a
coloanelor funerare speci-
fice zonei din sudul
României, având ca denu-
mire originală Coloana re-
cunoștinței fără sfârșit, fiind
dedicată soldaților români
căzuţi în Primul război
mondial. După apogeu
urmează şi declinul creaţiei
sale, înregistrat în ultimii
nouăsprezece ani din
viaţa sa, în care realizează
doar aproximativ 12 lucrări
pe tematici deja explorate,
cel de-al doilea război mon-
dial precum şi efectele impla
cabile ale timpului
impiedicând-ul să
părăsească Parisul unde îşi
găseşte sfârşitul la vârsta
de 81 de ani. Lasă în urmă
însă, o influentă covărşi-
toare în istoria artelor plas-
tice moderne, necontenit
aflat în căutarea esenţei şi a
perfecţiunii : „Simplitatea
nu este un ţel în artă, dar
ajungi fără voie la ea pe mă-
sură ce te apropii de sensul
real al lucrurilor”.
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Satul, statul și Mircea Dinescu în cartea recordurilor% Cu rogozina în fasolea istoriei

Romeo Tarhon

CCa suprafață arabilă
România este înzestrată de
către Bunul Dumnezeu cu un pi-
cior de plai purtând al cincilea
număr din Europa, talpă uriașă
de pământ cu un potențial agri-
col care ar putea, dacă s-ar
vrea, să asigure o creștere de
peste 40 la sută a produsului in-
tern brut. Dar nu se vreaKDe
douăzeci de ani nu se vrea și
pace, dar se face tot ce este
posibil să nu se facăK Jaful or-
ganizat, prădarea, lăcomia,
uzurparea, înfruptarea cu japca,
distrugerea programată și toate
cele rele de după 1989 sunt
culpele de neiertat ale tuturor
guvernelor care s-au înfo-
tolizat(!) şi ale tuturor miniștrilor
și lacheilor pe care i-au înscău-
nat la Agricultură, obligându-i
parcă programat să submineze,
să saboteze, să obstrucționeze,
să devasteze sistemul strategic
al îmbunătăţirilor, adică al în-
răutățirilor(!) funciare, sfârșind
cu descurajarea, batjocorirea,
sclavagizarea țăranului, a pro-
ducătorului neaoș față de sam-
sarii pieței șiK piețelor. Și
atunci, să ne spui tu, Petrică
Roman din cele două guverne
iliesciene curat feseniste, mai
ales tu ca ăl dintâi distrugător
care ai dat liber dezorganizării și
prădării cooperativelor, fermelor,
stațiunilor agricole, ca prim autor
al punerii la pământ a pământu-
lui(!), cum a ajuns ca săraca
noastră țară bogată să
asigure pentru noi, amărăștenii,
consumatorii rămași în
țară, doar ceva peste jumătate
din necesarul de consum la ali-
mente, deși ar putea avea un
excedent suficient pentru
hrănirea a încă patru populații
cât ale României? Ia să ne spui
și matale, Nicușoare Văcăroiu,
statornic premier slugarnic și pa-
harnic al președintelui hidroen-
ergetician, cum ai făcut tu,
împreună cu miniștrii agriculturii
numiți pe criterii clientelare din
clica voastră nomenclaturisto-
securistă, să tot umfli numărul și
așa exagerat de amploaiați sug-
ative cu salarii bugetare
ajungând la vreo două milioane
de tocători de frunze galbene la
câini verzi, adică de două ori și
jumătate mai mulți decât în
Franţa? Și tu, Theodore Stolo-
jan, cât te-ai mai muncit, ca prim
ministru și finanțist specialist în
creșterea zero, să nu cumva să
lași să o ia în sus, spre plus,
economia, reușind să o ții în frâu
și cu ajutorul indispensabil al
lacheilor de la agricultură cărora
le-ai interzis să asigure o pro-
ducție suficientă pentru piața in-
ternă, dându-le, în schimb,
dezlegare la privatizarea de
junglă, la importuri fără prece-
dent, la descurajarea producăto-
rilor, la prăduirea avicolelor,
livezilor, podgoriilor, fermelor in-
stitutelor de cercetări, aba-
toarelor, fabricilor de procesare?

Să ne zici și tu, Isăres-
cule, guvernatorul tipărnițelor de
bani fără acoperire, băiat cu
prenumele predestinat verdelui,
crudului, rodului, Mugur mugu-
raș, cum ai reușit să impui cu
atâta dibăcie prin miniștrii tăi cei

răi fărămițarea la maximum a
producției agricole și ex-
ploatarea pe suprafeţe din ce în
ce mai mici, în vreme ce baronii
pedolofili(!) funciari s-au latifun-
diat(!), cum ai izbutit să menții
insuficiența și ineficiența utila-
jelor și mașinilor agricole înve-
chite, depășite, înțepenite și, în
loc să cugeți la un program de
creditare avantajos pentru
agricultori și fabricile de trac-
toare și utilaje, pregăteai cu
genialitate marea păcăleală a
creditelor cu buletinul, pentru
consum și autoconsum(!) prin
datorii pe viață, plătite tot
mai des cu viața?

Dar tu, Victorașe Cior-
bea, omul cu ”cheia”, prim min-
istrul specialiștilor fără număr,
fără umăr(!), cum ai reușit să
impui aparatului ministerial
supradimensionat al agriculturii
să nu ajungă nici la gura tunelu-
lui, necum la capătul lui unde pe
tine te aștepta Luminița pe în-
tuneric să îți dea gurița? Cum ai
reușit ajutat de greaua
moștenire a lipsei sistemelor de
irigații distruse să aduci Româ-
nia pe ultimele locuri în ceea ce
privește productivitatea și
numărul specialiștilor, știind că
încă de pe atunci doar un pro-
cent din investitorii și între-
prinzătorii agricoli aveau

pregătire de specialitate? Și
apoi, de ce să fii ars motorina pe
câmp când garanta mult mai
mari profituri la negru, în
plin embargo, prin trafic peste
Dunăre, iar salamurile și puii de
la unguri, pulpele ca de curcani
de la americani, zarzavaturile,
legumele și fructele de la turci
le aduceau bani ca la turci profi-
torilor tăi, Victorașe?K

Iar `mneata, Răducule
Vasile, tot cu cheia, tot cu cheia,
premier antiminer, cum ne mai
pălăvrăgeai despre reforma
păcătosului domeniu al agricul-
turii, despre pârghiile (sau
pârțurile?) satului pentru dez-
voltarea rapidă și susținută a
acestei ramuri economice încă
din acei ani când țara se ducea
de-a rostogolul inflaționistK
Cum ai făcut tot posibilul ca să
faci imposibilul ca restul de 99 la
suă dintre agricultorii cu
potențial să rămână medievali,
țărănoși și țărăniști (!) lipsiți de
pregătire, de experiență,
prestând producție vegetală și
animalieră după ureche și după
streche, pe parcele ceva mai
lungi decît late și în cotețe ceva
mai lăbărțate, cu mai multe
capete decât cele de pe lângă
sărăcăcioasele lor gospodării?

Iată că am ajuns și la
tine, Adiță NăstaseKReușind,
paradoxal, în 2010, să obținem
o cincime din producția mondi-
ală la porumb, ei bine, la alte
produse cu mari eforturi ai reușit
să le interzici miniștrilor de resort
să asigure necesarul de consum
la alimente pentru gurile
românilor care, luați de pohtele

ce le-au pohtit, se spurcaseră la
mărfuri grase și gustoase de im-
port și te-ai gândit să devii un
exemplu național inaugurând
stabilimentul agricol de la Cornu,
mai ceva decât Ceaușescu pe
cel de la ScorniceștiKAșa ai de-
venit primul agricultor dar și
primul vânător, inclusiv de case
și bunuri pentru case, în vreme
ce agricultura, vai de ea și vai de
noi, urma să se relanseze
pe baza programelor cornul,
laptele și căte o sală pentru
fiecare școală în următorul tău
mandat, nu de premier, ci de
președinteKN-a fost să fieK

Pe tine, Căline Popescu
Tăriceanu, te voi menaja (pe
naiba) punându-te la grămadă,
la coșar și hambar cu gu-
vernarea precedentă, fiind un
apendic pesedist la cordonul
ombilical băsistKÎn vreme ce
guvernai la comanda Iliescului
pe tarlaua Băsescului, deja
România se putea înscrie în
cartea recordurilor negative (și)
la agricultură, având: cea mai
mică suprafaţă irigată, cea mai
mică absorbţie a fondurilor eu-
ropene, cea mai mică producţie
de grâu, porumb și cartofi la hec-
tar, cea mai mică suprafaţă cul-
tivată cu produse organice dar și
cei mai proști ani din punct de
vedere al condițiilor meteo,
”beneficiind” de cele mai mari
precipitații și inundații din ul-
timele decenii, de cea mai
zăpăcită schimbare a stăpânilor
(și bucurie a nebunilor) prin di-
vorțul epocal dintre liberali și
democrați – moartea păpușoiu-
lui și a păpușarilor. AșK!

Ei bine, Emile Boc
juma` de coasă, până la tine a
fost groasă, dar să vezi la tine,
triplu premier din perioada ”să
trăiți bine” (numai noi știm cum
și cu ce), cât de groasă și
păguboasă a ajuns agricultura
cu miniștrii tăi reșapați pe vreme
de criză, când nu v-a dat mâna
să schimbați anvelopele de la
roțile căruței economiei și doar
ați potcovit pe ici, pe colo sără-
cia și falimentul cu fonduri
stoarse de la români. Măi Milică
fără frică, ai toate șansele să ne
bagi în cartea aia a recordurilor
tâmpite, având în vedere că la
toate cele rele, pe care nici
Nufărul lui Piersic diri diri nu o să
le spele, moștenite de la prede-
cesori, se adaugă următoarele
noi vechi performanțe: cel mai
mic număr de utilaje pe fermă,
cel mai mic consum de com-
bustibil la hectar (de o duzină de
ori mai mic decât la francezi),
cea mai îmbătrânită mână
lucru, cei mai mulți parazitari

bugetari din agricultură, cele
mai puține macroferme și
cele mai multe ferme mici și de
subzistență, cei mai puțini
latifundiari cu cele
mai mari mari terenuriK

Recordul recordurilor? Îl
avem pe Mircea Dinescu, poet
moșier, cațavencul cațaven-
cilor(!)K

Cezar A. Mihalache

Declaraţia oficialului rus, Dmitri Rogozin, reprezen-
tantul Rusiei la Nato, care, „comentând” atacurile din Norve-
gia, avea să spună că ideile naziste există încă în Europa din
cauza unor politicieni precum Traian Băsescu, nu ar trebui să
ne surprindă deloc. Ar trebui poate să-l surprindem noi cu
două perechi de palme din partea bunicilor noştri care au lup-
tat pentru brazda românească. Ar trebui să-l trezim din ostila-
i mhmureală diplomatică cu un dos de manual de istorie.

Ar trebui să-l ţinem captiv în faţa unor fotografii cu
atrocităţile războiului pentru a înţelege dimensiunea aberaţiei
pe care a lansat-o. Dar, în nici un caz, cuvintele lui nu ar tre-
bui să ne uimească. Ar însemna că stăm pe un picior greşit.

Ri nu ar trebui să ne surptindă aceste afirmaţii măcar
conştienţi fiind de faptul că un pic de vodcă şi un ghiont
anti-românesc dat pe la spate de neadormita propangandă
moscovită îl pot face şi pe cel mai anemic pion să se
credă regele diplomaţiilor. Iar pe un neghiob anghiotant
al marii mahmureli de pe lângă marele lac rus să declare
absolut orice. Asta nu înseamnă că nu trebuie să protestăm!

Nu înseamnă că ar trebui să stăm impasibili în vreme
ce ni se aruncă lăturile ruseşti, nu în capul cetăţeanului Tra-
ian Băsescu, pe care poate că îl înfierem, ci în cel al insti-
tuţiei prezidenţiale şi, în consecinţă, al ţării întregi.

Suntem în faţa unui act ostil faţă de România. Ri nu
trebuie să mai fim indiferenţi. Chiar dacă o asemenea „per-
misivitate” ar părea justificată de aplobul anti-băsescian.

Ar trebui să fim conştienţi de faptul că nu mai putem
permite ca, în spatele măştii de lâncezeală şi non-ripostă dată
de frustările şi măruntele plăceri de a-l vedea împuns cu fierul
roşu pe cel mai urât om al momentului, să asistăm indiferenţi
la acţiunile unor terchea berchea ai diplomaţiei.

O declaraţie care nu te poate uimi nici măcar prin
prisma aberaţiei istorice insinuate. Nu poate să te uimească
pentru că, în realitate, diplomatul nici nu avea nevoie de prea
multă vodcă pentru lansa un asemenea discurs. Era suficient
să răsfoiască presa românească pentru a-şi permite astfel de
cuvinte. Ri cum altfel când, în propria-i ţară preşedintele este
comparat cu Hitler chiar de către liderii politici ai opoziţiei?

Cum altfel să se petreacă lucrurile când, din spatele
declaraţiilor politice aruncate între două chiiluri de la Parla-
ment, liderii în pijama, adică veşnici adormiţi şi obosiţi,
ai opoziţiei aruncă anateme de felul „Traian Băsescu 2011
este Hitler 1944”. De fapt, diplomatul Rogozin, înainte de a fi
dat cu bâta în baltă, sau cu rogozina-i în lacul rusesc, a pre-
luat chiar din discursurile liderii noştri de paie. În primul rând
de la Crin Antonescu, aruncând o mizerabilă etichetă, nu pe
umerii lui Traian Băsescu, aşa cum ar crede imaturii şefi
ai opoziţiei, hăhăind de felul în care „a furat-o chiorul”, ci, în
realitate, în spatele fiecăruia dintre noi. Iar Dimitri Rogozin a
făcut declaraţia cât se poate de relaxat, ştiind bine că
în spatele valului anti-băsescian, nimeni nu va reacţiona.

În fapt, ne-a împins într-un clambur întins pe propria
noastră hârtie de ziar. Evident, fiind în stare să se folosească
de orice fel de „muniţie” pentru a-l străpunge în inima-i politică
pe Traian Băsescu, Victor Ponta nu a ieşit la rampă pentru a
sancţiona impertinenţa diplomatului rus. Cu atât mai puţin
Crin Antonescu, artizanul butado-metaforei plesnite drept în
fasolea istoriei... Sigur ar fi o naivitate să credem că Dmitri
Rogozin a vorbit de capul lui. Nu, mesajul a fost transmis
de la Moscova, iar faptul că l-a rostit un ataşat de pe
lângă Nato dă dimensiunea nemulţumirii ruse.

P.S.
Ar trebui să ne revolte şi mai recentele cuvinte venite

din Argentina. De acolo de unde, deşi este locul unde s-au refu-
giat mulţi dintre doctrinarii şi călăii parte ai sistemului de care
este acuzat preşedintele nostru, am fost făcuţi „ţigani”. Or, este
deja mult prea mult. Franţa, Italia, Rusia, acum şi Argentina?
Trebuie să aşteptăm şi „reacţiile” Sudanului de sud pentru
a înţelege că avem nevoie urgentă de un nou concept diplo-
matic, nu doar de o echipă revizuită în fruntea diplomaţiei?!

Retina cu spini
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