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Coperta: DONE STAN
Ilustraþia copertelor I, IV: SORIN ILFOVEANU (Foto Nicu Ilfoveanu; lucrãrile au fãcut parte din expoziþia
Sorin Ilfoveanu: Alb, organizatã de AnnArt Gallery la Bucureºti, în mai 2013)

Cãtre cititorii noºtri
Karl Kraus a fost vedeta culturalã (astãzi am zice, mediaticã) a Vienei, de la
sfârºitul secolului al XIX-lea, pânã la începutul anilor 1930. A scris singur o revistã,
Facla, anticipând astfel blogul de azi. A susþinut conferinþe, a stârnit polemici, a
fost admirat, antipatizat, pânã la urmã, a fost uitat. Michael Hofman îl aduce cu
acuitate în actualitate, în articolul cu care deschidem acest numãr.
O viaþã închinatã unei idei urmãrite pânã în pânzele albe, prin toate mijloacele,
ne este relatatã de Carlos Fraenkel. Bunicul sãu brazilian a fost un comunist
pur ºi dur, dar nici fanatic, nici lipsit de spirit critic. Torturat ºi eliminat, astãzi
este recuperat. Multe reconsiderãri au în spate dorinþa unei legitimãri.
Vera Molea trece în revistã turneele trupelor de teatru franceze în Þãrile Române ºi ne aratã cum „ploconirea în faþa Occidentului” a fost curând înlocuitã
printr-o receptare criticã, de mare exigenþã esteticã.
De ce a tradus Czeslaw Milosz Cum vã place de Shakespeare? A vãzut el
în exilul guvernului polonez la Londra o similaritate cu refugiul ducelui legitim
din piesã în pãdurea din Ardeni? ªi-a renegat traducerea, aclamatã de atâþia alþii.
Ea rãmâne, însã, viabilã, pentru a sublinia decizia polonezilor de a face din
Shakespeare contemporanul lor (vezi celebra carte a lui Jan Kott).
Veþi fi probabil surprinºi de aglutinarea într-o singurã secþiune a „artei” ºi
„economiei”. Ne-au interesat relaþiile dintre cele douã câmpuri culturale, rareori
corelate între ele. Iolanda Malamen schiþeazã un portret ataºant al pictorului Sorin
Ilfoveanu, ale cãrui lucrãri împodobesc coperþile revistei. Rãzvan Ion întreprinde o analizã a modei din unghi de vedere sociologic – ne ajutã ea sã ne
distingem de unii, sau, dimpotrivã, sã ne identificãm cu alþii? –, iar Vladimir
Bulat ne reaminteºte cã arta este ºi o afacere, în care falsurile joacã un important
rol comercial. Citiþi glosarul din finalul articolului sãu, veþi profita fãrã a cheltui!
De ce colecþionãm lucruri „inutile”, se întreabã Heinz-Norbert Jocks, dar rãspunsul
complet îl vom afla din numãrul nostru de primãvarã. Deocamdatã, reþinem cã
experienþa tactilã este rezervatã colecþionarului care scoate obiectele de artã
din mediul lor natural, în timp ce amatorul obiºnuit trebuie sã se rezume la experienþa
pur vizualã, vizitând muzee ºi expoziþii. Colecþionarea de artã pare a fi singura
activitate neafectatã de criza economicã, pe care Mircea Coºea o explicã pe
înþelesul tuturor, cu o claritate de sorginte cartezianã.
Poþi colecþiona orice, numai muzicã nu! Muzica nu este obiect, ci experienþã, iar ea nu este aceeaºi pentru amator, respectiv pentru practicant. Gh. M.
ªtefan este ºi una, ºi alta, de aceea comentariul sãu în marginea cãrþii lui Alfred
Brendel meritã toatã atenþia. Printre arte, nu putem trece cu vedere pe cea de-a
ºaptea, cinematografia. Robert Cardullo îºi face procese de conºtiinþã pentru
faptul cã filmele pe care le-a iubit odinioarã i se par acum lipsite de valoare:
este vina artei cinematografice cã se perimeazã, sau a lui, pentru cã evolueazã? Vaclav Belohradski nu se împiedicã de estetica cinematograficã,
pentru cã vede în filme o modalitate de decodare a problematicii politice. De aceea
face, de la Cetãþeanul Kane la Truman Show, o trecere în revistã a mijloacelor
de manipulare pe care filmul le face posibile.
Trecerea de la imaginea cinematograficã pe pânzã la cea de pe ecranul
televizorului, apoi la cea de pe monitorul calculatorului este examinatã cu fineþe
de teoreticianul mijloacelor media, Jean-Claude Soulages. Filmul te face sã visezi,
televizorul te priveºte ºi te integreazã ca personaj, calculatorul îþi stimuleazã
interactivitatea. Marina Dumitrescu ne aminteºte, însã, cã o comunicare decorporalizatã
îºi pierde autenticitatea, dupã cum o aratã pasiunea pelerinilor de a se apropia
de relicvele care pãstreazã urma materialã.
Ion Vianu ne propune, în locul unei ipoteze verificabile, o fantasmã. El crede
cã proliferarea de forme culturale, ca invenþii tehnologice, imagini artistice, construcþii
teoretice etc. se explicã prin angoasa provocatã de viitorul imprevizibil.
Adrian Mihalache îºi pune întrebarea cum putem verifica eficacitatea comunicãrii,
adicã faptul cã un mesaj a fost realmente înþeles. Nu rãspunsurile la întrebãrile
puse de emiþãtor, ci întrebãrile pe care receptorul le ridicã par a constitui
dovada cea mai sigurã a înþelegerii. Câteodatã, înþelegerea este mai puþin importantã
decât inspiraþia, dupã cum aratã George Popescu, autorul unui excelent eseu
despre Giacomo Leopardi, din secþiunea Idei literare, care trebuie citit în corelaþie
cu demersul menþionat anterior. Comunicarea monitorizatã ºi instrumentalizatã
este preocuparea Rodicãi Binder, care analizeazã echilibrat argumentele pro ºi
contra virtualizãrii.
Am selectat fragmente literare seducãtoare, în Biblioteca Lettre. Alain de
Botton ne oferã cinci motive în favoarea adulterului, ºi tot cinci împotriva lui. Paolo
Giordano se pune în pielea unor combatanþi NATO, în Afganistan. Avem plãcerea
sã vã oferim un fragment din La revedere acolo sus, roman inspirat din Primul
Rãzboi Mondial, pentru care autorul, Pierre Lemaitre, a obþinut premiul Goncourt,
în toamna lui 2013. El trebuie corelat cu analiza Rodicãi Grigore, din secþiunea
Idei literare, care pune romanul lui Lemaitre în contextul literaturii româneºti ºi
internaþionale referitoare la Marele Rãzboi. J.M. Coetzee, Bedros Horasangian,
Kathrin Schmidt, Eli Shafak ºi T.O. Bobe ne oferã mostre de literaturã de mare
calitate, delectantã ºi emoþionantã.
Kierkegaard îi intrigã pe toþi, pentru cã nu este un filosof de cabinet, preocupat de metafizicã, gnoseologie, epistemologie etc., ci de probleme de viaþã, în
care fiecare se poate recunoaºte. Privit din perspectiva culturii universale, de
cãtre Pascal Bruckner, dar ºi din aria culturii daneze, de cãtre Suzanne
Brøgger, el ne intereseazã ºi chiar ne interogheazã. Îi alãturãm, atât pentru contrast,
cât ºi pentru consonanþã, studiul aprofundat al Paulei Sabãu despre poetul de inspiraþie creºtinã, Daniel Turcea. Încheiem secþiunea cu un fragment din cartea
atât de discutatã ºi de criticatã a lui Alain Finkielkraut, Identitatea nefericitã, în
care autorul deplânge decãderea idealului culturii „adevãrate”.
Corespondenþii noºtri ne plimbã prin lumina Ierusalimului (Carmen Firan), prin
împrejurimile rezidenþiale ale Moscovei (Mihail Rîklin), prin strãlucirea lui MexicoCity (Stefan Wimmer), iar Mircea Þicudean ne duce la Praga, pentru a ne oferi
un portret acid, în maniera lui Goya, al preºedintelui Milos Zeman.
Am fãcut cum am putut mai bine o înlãnþuire de texte bune. Rãmâne cititorului
ºansa de a le lega în reþele mai mult sau mai puþin previzibile.
Adrian Mihalache
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