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Mihai Radu

Nici unul dintre candidații pentru București 
nu a scos vreo vorbă despre Bookfest. Nu au 
trecut pe acolo, nu au postat vreo invitație pe 
Facebook. 
 Și asta nu ar fi totuși mare lucru. Însă 
nici unul dintre candidații pentru București 
nu are vreo postare pe Facebook despre o car-
te citită în ultimul timp sau cândva în timpul 
vieții. Nici moartea nu i-ar putea îndupleca să 

comită gestul – rușinos, se înțelege – de a vre-
unul din acele obiecte ciudate și rușinoase.
 Să vă amintesc: 90% dintre politicienii 
pe care acum ieșiți în față să candideze fie au 
ei doctorate, fie au doctorate soții, soțiile lor. 
Sunt oameni care, nu-i așa, trăiesc zilnic sub 
amenințarea cărților, oameni care nu se spe-
rie cu una, cu două, când văd pe cineva citind.
 Mai mult chiar: toți politicienii pe care 
îi vedeți au în CV, dacă vă uitați, studii făcute 
până acum, în anii din urmă: ba un master pe 
undeva, ba o specializare, ba un Colegiu Na-
țional de Apărare… Pe bune, oamenii ăștia, ai 
zice, stau toată ziua cu botul în cărți.
 Evident, fac pe prostul. Mai toți sunt 
agramați și ultima carte pe care au citit-o a 
fost cartea tehnică a gipanului pe care și l-au 
achiziționat. Se vede asta după cum vorbesc, 
după cum tot amestecă puținele cuvinte pe 

care le știu. Totul e copiat, totul e plagiat, to-
tul e mimetic, maimuțăresc, papagalicesc.
 Și nu, nu e ceva care s-a întâmplat și 
care acum s-a terminat. Nu, nu e ceva care 
aparține unei alte epoci.
 Deloc. În guvernul Cioloș avem un 
plagiator, domnul minstru de Interne Tobă. 
Și mai avem și un ministru al Educației, Cu-
raj, care umblă toată ziua pișat pe el de fri-
că. După luni de zile de blocaj instituțional 
provocat chiar de el, spune că acum o să facă 
niște numiri în Consiliului Național de Ates-
tare a Diplomelor, Titlurilor și Certificatelor 
Universitare. E motivul pentru care nici până 
acum nu avem o decizie legată de Ponta, 
Gabi Oprea, Tobă, mai nou despre Negoiță și 
Pandele. Nu mai zic de oastea de sute, mii de 
doctori crescuți la umbra acestor impostori.
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UN ÎNDRUMAR 
NESTRUCTURAT
DE PROZĂ 
CEHĂ
CONTEMPORANĂ 
(PARTEA II)
Jiřina Vyorálková

Anul trecut, cu ocazia prezenței Cehiei la 
Bookfest, în rolul de țara invitată, au apărut 
la editura Curtea Veche, în colecția „Cartea 
Cehă”, mai multe titluri traduse din literatura 
cehă contemporană: un roman, care se desfă-
șoară în Mongolia, Munții roșii (Paměť mojí 
babičce, 2002), scris de Petra Hůlová (*1979), 
una dintre cele mai active autoare din gene-
rația tânără; un roman la fel de exotic, dar de 
pe meleagurile Moraviei, Dumnezeițele din 
Moravia (Žítkovské bohyně, 2012), al proza-
toarei Kateřina Tučková (*1980), și Scrisoare 
de dragoste în scriere cuneiformă (Milostný 
dopis klínovým písmem, 2008), primul roman 
scris de Tomáš Zmeškal (*1966), un autor de 
origine ceho-congoleză. Ultimii doi numiți 
au participat și la ediția de anul trecut a târ-
gului. De aceea, scot acești autori de pe lista 
recomandărilor pentru edituri și traducători 
și le adaug pe lista recomandărilor pentru ci-
titorii români.
 Continuăm cu recomandările pentru 
edituri. Jan Balabán (1961–2010), un scriitor 
solitar care, din păcate, nu este prea cunoscut 
în străinătate, deși ar merita. În proza scur-
tă a introdus un stil lapidar, aproape distant, 
pentru care este comparat cu Raymond Car-
ver, dar a scris și două romane, tot cu motive 
existențiale. Cele mai apreciate cărți ale lui 
sunt Možná že odcházíme (Poate că plecăm, 
2004), o culegere de proze,  și romanul Zeptej 
se táty (Întreabă-l pe tata, 2010), apărut deja 
postum, după moartea subită a autorului. 
Ambele cărți au câștigat atât premiul ziarului 
Lidové noviny, cât și premiul Magnesia Lite-
ra. 
 Un alt autor foarte talentat, dar care 
acum cade pradă uitării din cauză morții sale 
timpurii, este scriitoarea Hana Andronikova 
(1967–2011), autoarea romanului Zvuk slu-
nečních hodin (Sunetul ceasului solar, 2001) 
– o carte despre un angajat al firmei Baťa 
care, în perioada interbelică, se mută din Zlín 
în India, și, după aceea, se întoarce în Euro-
pa, în toiul războiului. Ultima ei carte, Nebe 
nemá dno (Cerul e fără fund, 2010), povesteș-

te o istorie foarte personală – lupta sa cu o 
boală necruțătoare, cancerul; deși autoarea a 
încetat din viață din cauza acestei boli, tonul 
este este, în final, optimist. Ambele cărți au 
fost premiate de Magnesia Litera.
 Jiří Hájíček (*1967) a început să scrie 
poezie la sfârșitul anilor ‚80, dar este cunos-
cut pentru prozele sale cu tematică rurală, 
precum romanele Selský baroko (Barocul rus-
tic, 2012) și Rybí krev (Sânge de pește, 2012), 
ambele premiate de Magnesia Litera. Rybí 
krev a fost trecută pe Finnegan’s List pentru 
anul 2013.
 Radka Denemarková (*1968) este 
scriitoare, scenaristă, dramaturg și traducă-
toare (în cehă a tradus-o, de exemplu, pe Her-
ta Müller), de două ori premiată de Magnesia 
Litera și destul de cunoscută și în străinătate. 
Cea mai bine primită carte de-ale ei este ro-
manul Peníze od Hitlera (Banii de la Hitler, 
2006), care, până acum, a apărut în trei ediții 
și a fost tradusă în germană, engleză, spani-
olă, italiană și polonă. Volumul povestește 
traume istorice legate de expulzarea germa-
nilor după război. Deși Radka Denemarková 
n-a fost încă tradusă în română, a fost invita-
tă, anul trecut, la Festivalul Internațional de 
Literatură de la Timișoara.
 Martin Ryšavý (*1967) este regizor de 
filme documentare, scenarist și prozator. În 
filmele și în prozele sale, el se ocupă de Rusia 
contemporană și, mai ales, de Siberia. Perso-
najul principal al romanului Cesty na Sibiř 
(Drumuri în Siberia, 2008), publicat în două 
volume, renunță la viața sa de ceh obișnuit 
și pleacă la drum spre Siberia. La fel și prota-
gonistul romanului Vrač (2010), care pleacă 
să lucreze în Moscova. Ambele cărți au fost 
premiate de Magnesia Litera.
 Martin Reiner (*1964) este un editor 
ceh important (editurile Petrov și Druhé měs-
to), autor al mai multor culegeri de poezii. 
Recent, a început să scrie și proză. Romanul 
lui, Básník. Román o Ivanu Blatném (Poet. Un 
roman despre Ivan Blatný, 2014), este biogra-
fia unui poet ceh real care a emigrat în 1948 
în Marea Britanie și a rămas douăzeci de ani 
uitat după zidurile unui spital de psihiatrie. 
Cartea a primit multe premii naționale.
 Poet și prozator, Petr Stančík (*1968) 
a publicat până în 2006 sub pseudonimul 
Odillo Stradický ze Strdic. Cel mai intere-
sant este ultimul lui roman, Mlýn na mumie 
(Moara de mumii, 2014), o carte jucăușă și 
capricioasă despre peripețiile unei investiga-
ții polițiste din Praga secolului XIX, care ne 
amintește de romanele lui Miloš Urban, des-

pre care am vorbit în numărul Bookshake de 
ieri. 
 Din cea mai tânără generație de pro-
zatori cehi, trebuie să îi numim, în primul 
rând, pe trei autori foarte activi, care se bucu-
ră de mare succes. Prozatorul David Zábran-
ský (*1977) a debutat cu romanul Slabost pro 
každou jinou pláž (Slăbiciune pentru fiecare 
altă plajă, 2006), apreciat de Magnesia Lite-
ra, și denumit chiar de autor ca fiind o „cap-
cană pentru critici”. Ultimul lui roman, Mar-
tin Juhás čili Československo (Martin Juhás 
sau Cehoslovacia, 2015), este o mistificare 
jucăușă și are în prim-plan relațiile dintre 
cehi, slovaci și germani în perioada agita-
tă dintre anii 1919 și 1948. Petra Soukupová 
(*1982) este prozatoare și autoare de scenarii. 
Cea mai apreciată carte a ei, Zmizet (A dis-
părea, 2009), conține trei proze scurte. Ele 
redau peripețiile unor relații intime, într-un 
stil aproape lapidar. Anul trecut a publicat 
romanul Pod sněhem (Sub zăpadă). Marek 
Šindelka (*1984) a debutat cu o carte de po-
ezie mult apreciată, dar se distinge, în mod 
deosebit, ca autor de proze scurte, adunate în 
două volume: Zůstaňte s námi (Rămâneți cu 
noi, 2011) și Mapa Anny (Harta Anei, 2014). 
Toate povestirile se axează pe tema relațiilor, 
singurătății și a crizei de comunicare. 
 La final, aș vrea să numesc câțiva de-
butanți (sau aproape debutanți) foarte pro-
mițători. Anna Bolavá (*1981), după o cule-
gere de poezie, a intrat anul trecut în lumea 
prozei cu romanul Do tmy (În întuneric), 
apreciat de premiul Magnezia Litera pen-
tru cea mai buna proză. Jan Němec (*1981) 
a început tot ca poet. După aceea, a publicat 
o carte de proze scurte, iar în 2013 romanul 
Dějiny světla (Istoria luminii), despre Fran-
tišek Drtikol, faimosul fotograf și mistic ceh. 
Romanul a primit Premiul Uniunii Europene 
pentru Literatură și premiul Cartea Cehă. 
Matěj Hořava (*1980) a publicat prima sa 
carte, Pálenka (Palinca), chiar anul trecut, 
iar acum se pregătește traducerea în limba 
română la editura Curtea Veche. Cartea care 
conține multe proze scurte. A fost foarte bine 
primită de critică, iar pentru un cititor român 
este interesantă prin mediul în care se des-
fășoară povestirile: satele cehești din Banat, 
unde naratorul lucrează ca învățător.
 Pentru mai multe informații despre 
literatura cehă contemporană și despre gran-
turi existente puteți să vizitați pagina web, 
http://www.czechlit.cz/en/, sau să vă adresați 
nouă pe adresa de e-mail ccbucuresti@czech.cz. 

Centrul Ceh este o instituție culturală guvernamentală care prezintă noutăţile de pe scena 
culturală cehă în domeniul filmului, muzicii, artei contemporane, literaturii şi arhitecturii. 
Programul centrului mai cuprinde evenimente legate de ecologie, teme sociale şi teme 
privind drepturile omului.

CENTRUL CEH



INTERVIURI

RONY OREN: 
„ÎNȚELEPCIUNEA 
BASMELOR 
M-A FERMECAT 
MEREU”
Interviu de Eli Bădică

Unul dintre cei mai cunoscuți și premiați ani-
matori din lume, dar și un foarte talentat scri-
itor de cărți pentru copii, Rony Oren a venit 
la București la târgul de carte Bookfest. Dacă 
volumele sale nu sunt traduse încă la noi, fil-
mele sale de animație pot fi vizionate, secven-
țial, pe YouTube. Vă vor plăcea tare! Și v-ar 
plăcea și de Rony Oren, sunt convinsă, este 
un om cald, entuziast, foarte expresiv, iubitor 
de povești bine spuse. Unde mai pui că m-a 
învățat să fac figurine din plastilină!...

Cum a devenit Rony Oren un animator recu-
noscut la nivel internațional?

Asta ar trebui s-o întrebăm pe mama mea. 
(râde)
 Bineînțeles că a durat ceva timp ca 
Rony Oren să devină Rony Oren. Nu s-a în-
tâmplat într-o zi. Cred că s-a întâmplat așa 
pentru că filmele pentru erau foarte comuni-
cative, iar copiii le iubeau, le așteptau, le înțe-
legeau. Binecuvântarea aceasta de a fi capabil 
să comunici cu cei mici este extraordinară. 
Mi s-a întâmplat asta atât cu filmele mele de 
animație, cât și cu volumele pentru copii – în-
totdeauna îi auzeam când se plângeau că nu 
pot să facă figurine asemănătoare celor pe 
care le fac eu, dar, citind instrucțiunile din 
cărțile mele și urmându-le pas cu pas, vedeau 
că pot și ei și erau fericiți; se atașau de cărțile 
respective și le păstrau cu sfințenie. Comuni-
carea este totul.

De ce ați ales plastilina? Astăzi, aceasta este 
semnul dumneavoastră distinctiv.

Am ales plastilina din două motive. În primul 
rând, pentru că eram foarte leneș – am înce-
put cu animații desenate, care aveau nevoie 
între 750 și 1.500 de desene pe minut, ceea ce 
mi se părea enorm. Cu plastilina mi se pare 
mult mai ușor: faci o figurină și o miști pentru 
a o filma. 
 Cel de-al doilea motiv este că plastili-
na face exact ceea ce-mi doresc. Mie mi-e

foarte greu să desenez. Dar plastilina e minu-
nată. E foarte naturală, pot crea orice vreau. 
Plastilina nu are memorie, e ușor de modelat, 
acceptă orice.

Folosiți un tip special de plastilină?

Da. Nu trebuie decât să fie de bună calitate. Ce 
înseamnă asta? Să aibă culori frumoase, să fie 
suficient de moale – dar nu foarte moale – și 
să nu te murdărească pe mâini. Așadar, plasti-
lina nu e specială, trebuie doar să fie de bună 
calitate. Cea care se găsește aici de cumpărat, 
de exemplu, este perfectă. Dintr-o plastilină 
asemănătoare îmi fac filmele și cărțile. 

Ați scris și ilustrat (sau doar ilustrat) o mulți-
me de cărți pentru copii. Din păcate, nu avem 
încă nicio traducere în limba română. Dacă 
ați putea alege, care ați vrea să fie prima tra-
dusă în România și de ce?

Aș traduce seria de cărți Secretele plastilinei, 
pentru că cei mici nu sunt pasivi. Cu ajutorul 
cărților acestea, ei nu doar că citesc și privesc 
imagini, ci și creează. Aceasta este conexiu-
nea pe care vreau să o am cu ei, să-i implic cât 
mai mult în procesul creativ. Apoi, orice altă 
carte s-ar traduce ar fi ok. 

Cea mai de succes carte de-ale dumneavoas-
tră este cea în care ilustrați textul religios 
evreiesc Haggadah. De ce credeți că a fost 
atât de bine primită de cititorii din toată lu-
mea?

Mai întâi de toate, trebuie să-ți spun că a fost 
prima mea carte de succes, dar nu cea mai 
bine vândută. Haggadah ilustrat a fost tradu-
să în cincisprezece limbi, un volum mai mult 
pentru publicul evreiesc, iar Secretele plasti-
linei, cea mai de succes carte de-ale mele, a 
fost tradusă în și mai multe limbi și vândută 
în peste un milion și jumătate de exemplare.  
Haggadah este un text religios destul de 
complex, se citește la slujbe. E foarte plictisi -  

tor pentru copii să stea și să citească din el 
sau să privească ilustrațiile foarte serioase. 
Eu am fost unul dintre primii – dacă nu chiar 
primul – care l-a ilustrat cu imagini pentru 
copii. Copiilor le place foarte mult, sunt amu-
zante, pot relaționa cu imaginile și textele. A 
devenit mai interesant pentru ei. După mine, 
au ilustrat și alții Haggadah. 

Câteva dintre animațiile dumneavoastră 
(cum ar fi Foxy Fables) au surse literare. Ce 
cărți vă plăceau în copilărie?  

Citeam La Fontaine, Frații Grimm și alți au-
tori clasici europeni. Iar acestea m-au influen-
țat foarte mult în filmele de animație pe care 
le-am făcut. Fabulele lui La Fontaine sunt o 
sursă literară pentru seria de filme Foxy Fa-
bles, a fost un soi de a mă revanșa pentru 
această comoară care mi-a făcut copilăria mai 
frumoasă. Grabbit the Rabbit are la bază po-
vești afro-americane din USA – Br’er Rabbit, 
istorii despre personaje slabe care, întotdeau-
na, le întrec, într-un mod deștept, pe cele pu-
ternice. Mai sunt multe alte influențe literare, 
până și orientale. 
 Înțelepciunea basmelor m-a fermecat 
mereu, așa că mi-am dorit să le inserez, în-
tr-un fel sau altul, în filmele mele. 

Care este cea mai bună metodă pentru a con-
vinge copiii de astăzi, care au la îndemână 
tehnologia, să citească?

Cred foarte tare că trebuie să fie cărți foarte 
atrăgătoare și bune. Fiica mea, care are acum 
aproape 12 ani, și-a schimbat părerea în ceea 
ce privește lectura datorită seriei Harry Po-
tter. A vrăjit-o, pur și simplu. A citit-o în în-
tregime imediat, a devorat-o. Și acum caută 
alte cărți, vrea, în continuare, să citească. E 
uimitor cât de mult vrea să citească și cum 
și-a dezvoltat, deja, vocabularul. Și totul i se 
datorează genialei scriitoare care i-a fascinat, 
le-a luat mințile. (râde)



CE AU FĂCUT
CITITORII 
ÎN TÂRG
Anchetă de Eli Bădică

În cele patru numere de până acum, Booksha-
ke a publicat numai anchete cu scriitori. Așa 
că ne-am gândit ca, în ultimul număr de la 
Bookfest 2016, să ne îndreptăm spre cititori. 
Am întrebat fie oamenii care au trecut pe la 
standul nostru, fie pe cei de prin târg sau de 
afară, ce le-a plăcut cel mai mult la ediția de 
anul acesta, de ce au venit, la ce lansări au 
fost și cu ce cărți au plecat acasă. 

Anca Chimoiu
Bookfest mi se pare un târg foarte viu și efer-
vescent, mai ales că în acest an am avut un 
interes special: revista iocan, numărul 1, pe 
care am regăsit-o la standul editurii Vellant. 
Stătea atât de cuminte pe raft, că mi-a venit 
să o fur și să mă las prinsă. În ediția de mâine 
ați fi avut următorul titlu: „Revista iocan, fu-
rată de o  cititoare fanatică.” 
 Așa, la cărți. Azi mi-am cumpărat trei 
cărți: Retorno 201, de Guillermo Arriaga de 
la standul Vellant, Relatarea lui Brodie, de 
Borges și volumul de proză scurtă Ai uitat să 
râzi, de Bogdan Munteanu, de la care am luat 
și autograf.   
 Am participat la lansarea cărții de 
proză scurtă sus-amintite și mă bucur că Ne-
mira a început să publice proză scurtă. 

Oana
Am căutat în târg literatură contemporană 
rusă. Pe lângă aceasta, mi-am cumpărat de 
la Bookfest volumul lui Ali Shaw, Fata cu pi-
cioare de sticlă. Am venit la lansările cărții 
lui Knausgård, Lupta mea. Cartea a doua: Un 
bărbat îndrăgostit, și la întâlnirea cu scriito-
rul israelian de cărți polițiste, Dror Mishani. 

Irina Georgescu Groza
Sunt de joi în târg. Cea mai mare bucurie a 
fost să-i văd pe autori printre standuri, de 
vorbă cu cititorii. Sunt multe cărți, e din ce 
în ce mai aglomerat, mai greu de găsit cărți 
la îndemână. Mi-am luat, printre altele, Ten-
nessee Williams, Julio Cortázar, Bohumil 
Hrabal, Veronica D. Niculescu. 
 Mi s-au părut mai mulți oameni decât 
anul trecut în târg, mulți tineri și copii. A pro-
pos, am remarcat câte cărți grozave pentru 

copii au apărut! 
 E o bucurie să fii aici, printre pasiona-
ții de lectură. Voi fi în și ultima zi aici. După 
trei zile, deja sunt dependentă de Bookfest. 
Anca
La Bookfest mi-am luat Prietena mea genia-
lă, de Elena Ferrante și Clopotele, de Richard 
Harvell. 
 Am asistat la lansarea cărții Alice în 
Țara Minunilor de la colțul Nemi pentru co-
pii, la întâlnirea cu israelienii Dror Mishani și 
Zeruya Shalev. 

Oana Doboși-Potcoavă & Raluca Selejan
Față de anii trecuți, azi (n.r. sâmbătă, 4 iunie) 
pare mai aglomerat, ceea ce e bine. Ce ne-a 
plăcut în mod deosebit a fost faptul că Israel 
a fost țara invitată. Și asta pentru că au venit 
autori contemporani care ne plac. Cea mai 
reușită întâlnire a fost, din punctul nostru de 
vedere, cea cu Zeruya Shalev, numai că ne-
am fi dorit să fie lăsată să vorbească mai mult. 
Ca ofertă de carte, fiecare editură a pregătit 
foarte multe cărți, e greu să alegi. Pentru un 
cititor, devine copleșitor, la un moment dat, 
să aibă o ofertă atât de bogată. 
 Ceea ce nu se schimbă de la un an la 
altul sunt lansările suprapuse și mult prea 
numeroase. Din păcate, multe sunt fără rost 
pentru că nu au public. Mai bine s-ar concen-
tra editurile pe evenimente mai puține, dar 
mai mari, cu mai mulți invitați. Și să fie un 
singur program cu lansări pe tot târgul, iar 
editurile să colaboreze în alcătuirea lui. 

Camelia
Voi enumera, rapid, cărțile pe care abia mi 
le-am luat: Viața lui Pi și Munții înalți ai Por-
tugaliei, de Yann Martel; Lecții de viață cu 
Kierkegaard, de Robert Ferguson; Durere, de 
Zeruya Shalev; Cartea clanului din Baltimo-
re, de Joel Dicker. 
 De asemenea, ieri am mers la lansarea 
cărții Lupta mea. Cartea a doua: Un bărbat 
îndrăgostit, astăzi la evenimentul cu Dror 
Mishani și la cel cu Claudiu M. Florian. 

Cristina Ștefan
Am fost două zile la târg, a fost aglomerat 
în ambele, ceea ce, contrar opiniei generale 
a bucureștenilor despre aglomerație, a fost 
bine. E bine ca la târgurile de carte să fie aglo-
merat. Mi-aș fi dorit, însă, să văd mai mulți 
oameni și în pavilionul dedicat „editurilor 
mici”, căci și aici se găsesc cărți frumoase sau 
evenimente interesante. M-am bucurat și eu 
să văd mai mulți copii, spații, cărți și eveni-
mente dedicate lor – căci așa ne educăm citi-
torii, de mici. 
 Mi-am cumpărat proză scurtă româ-
nească, căci nu apucasem să citesc Căsnicie 
a lui Dan Coman și nici proaspăta revistă io-
can. Știam deja Soț și soție de Zeruya Shalev, 
și am mai găsit Fărâme de viață și Durere. Iar 

la Humanitas a apărut Cu ochii-n 3,14. O an-
tologie Dilema veche – un deliciu, din cât am 
putut răsfoi. Și încă n-am terminat cu frunză-
ritul pe la târg...
Monica
Și eu am fost la cam aceleași evenimente cu 
Anca și Camelia; în plus, am asistat și la lan-
sarea volumului Ai uitat să râzi, de Bogdan 
Munteanu. Cărțile pe care le am în geantă 
sunt Viața mea, de Charlie Chaplin și Starea 
Nației.

Vizitator fidel al standului Bookshake
Mi-a plăcut multitudinea de expozanți și di-
versitatea cărților prezentate. 
 Cât despre evenimente, am fost nu-
mai la prezentarea deschiderii standului Is-
rael. 

GURA TÂRGULUI



ZILE ȘI NOPȚI
LA TÂRG
Florin Iaru

Daniel Cristea Enache a lansat o carte. Atât. 
Prietenii știu de ce.

Silviu Lupescu: Andrei Oișteanu are public, 
da. Nu te uita că Românii și sexul, da’ de la 
Narcotice în cultura română, de la Imaginea 
evreului în cultura română. Are, domne, pu-
blic. E bun.

Gil Hovav: Somonul gătit la mașina de spălat 
vase e chestia care îi place fiică-sii. De regu-
lă, gătesc chestia asta cînd vin oameni plic-
ticoși. N-au despre ce vorbi, așa că au despre 
ce vorbi. Dar… hm…

Riri Manor și Varujan Vosganian au lansat, 
împreună.

Lucian Dan Teodorovici: „În 2001, aveam o 
carte dată la All(fa), Circul nostru vă prezin-
tă. Mă angajasem taman atunci la Polirom. 

A aflat Lupescu și a venit ca o furtună: „Cum 
adică? Tu publici la concurență? Gata! Pînă 
aici. I-am dat un telefon lui Augustin Frățilă. 
Hai, mă, c-o fi, c-o păți. S-a supărat și așa am 
debutat la Polirom. După un an am discutat 
cu Gusti. M-a iertat. A înțeles. E anormal să 
lucrezi la o editură și să publici altundeva. E 
o contradicție în termeni. De aia, acum, când 
citesc ceva bun, vreau, mort, copt, să public 
aici.”

Mamă (cu copil): „Andrei, nu pot să-ți iau 
numai cărți cu pisici. Avem deja trei motani 
acasă! Nu vrei cartea asta cu râme?”

Pe o bancă tristă, în brațele (sau, mă rog, în 
poala) unei femei frumoase care nu poate fi 
descoperită decît pe Feisbuc, doarme și vi-
sează poetul Miki Vieru. În somn, i-a pupat 
cotul.

Moderator la Editura Vinea: „În fond, moti-
vul pisicilor este unul filosofic.”
Spectatoare: „Asta cred și motanii mei.”

Claudia Fitcoschi: „M-am pozat cu Agopian 
și a venit Iaru și mi-a reproșat. M-am pozat 
cu Eli Bădică și a venit Iaru și mi-a reproșat, 
M-am pozat cu Marta Petreu și a venit Iaru și 
m-a certat. Azi noapte mi-a zis că sunt lostri-

ță, iar Agopian a citat din Voiculesu. Azi mi-
am făcut selfie și cu Iaru, dar nu a zis nimic. 
Ce să mai fac?”

— Acum 20 de ani mi-am înființat trupa folk.
— Așa bătrân ești?
— Scuze, acum 25.

Alexandra Mihalcea: „Tata a fost cea mai 
bună cărămidă-n cap.”

Frigiderul de la Bookshake: „Cum? Vasile 
Ernu a dăruit masa cu trei beri? El? Să vie 
și să spună cum m-a implorat să îl cinstesc 
eu cu trei Staropramen! A, să nu-l uit nici pe 
Iaru. Ăsta m-a devalizat și nu m-a lăudat ni-
ciodată!”

Mașina de cafea: „Alături e Florescu, cafegiul, 
împreună cu Vali Florescu. Să nu mă tulburi, 
că sîntem în plină întrecere. Liniște. Se pre-
gătește Juantorena la 2,47. Știi că nu a sărit 
niciodată? OK, lasă-mă să mă pregătesc!”

Fata de la localul de peste drum: „Eu vă cu-
nosc de undeva… De la ING… Pensia supli-
mentară… Acum opt ani… În septembrie… 
200 de lei pe lună… Aha, cinci mici, cartofi și 
castraveți… Altceva? Cum o mai duceți?”

MARELE 
SCOTCH SAU 
CUM ARATĂ 
TÂRGUL LA
 ÎNCHIDERE, 
SEARA
Eli Bădică

Știi că se va închide Bookfest-ul curând 
atunci când zgomotul de fond se diminuea-
ză, aerul e mai respirabil, iar oamenii se în-
dreaptă spre ieșire. Dar semnalul de închide-
re cel mai evident pentru noi a fost scotch-ul. 

Rolele interminabile de scotch care se dau 
de jur împrejurul standurilor, de sus până jos 
sau doar la mijloc. De parcă asta ar împiedi-
ca pe cineva să intre în vreun stand. Ne și 
imaginam cum, călcând pe lângă scotch, ar 
fi început să piuie alarmele, să vină un body-
guard plin de mușchi (vezi survival kit, nr. 1) 
și să-l radă pe cel care ar fi comis tâmpenia 
să subestimeze puterea scotch-ului, acest su-
per sistem antifurt, sută la sută românesc. În 
fine, înțelegeți dumneavoastră de ce noaptea, 
după ora 20:00 sau 21:00, sunetul scotch-ului 
desprins de pe rolă ne distrează și ne rămâne 
în urechi o perioadă. De obicei, până trecem 
la corectură, îl uităm. 
 E un întreg ritual, de fapt. După scot-
ch, urmează luminile. Se sting treptat și, din-
tr-o dată, te trezești că începe să se facă în-
tuneric. Apoi, prizele. Prizele iau pauză toate 
odată. Laptopurile nu se mai alimentează, 
netul nu mai intră. În punctul acesta, înce-
pem și noi să strângem. Ieșim pe terasa din 
dreptul Spring-ului. 

 Triste tare sunt baloanele pe care le 
vedem în drum spre ușă. Baloanele – pregă-
tite pentru copii sau parte din fabrica de vise 
de la standul Israelului – care se înalță spre 
tavan și rămân acolo, lipite de el, de parcă ar 
vrea să evadeze. 
 Și cărțile parcă arată altfel la plecare, 
neînsoțite, chinuite peste zi de zeci de priviri, 
atinse suav sau brutal. Își așteaptă următorii 
stăpâni, asta e clar. 
 Pe terasă, beznă aproape completă. 
Numai muzică se aude din difuzoare. Câte 
un rătăcit, mai strânge sticlele de bere de 
pe mese, noi corectăm, fumăm și bem bere. 
Există viață după târg și după trimiterea zia-
rului în tipar, până la urmă. 

NU FURAȚI CĂRȚI!



PART-TIME
PRINTRE 
OAMENI LA 
BOOKFEST
Bogdan Munteanu

***
Mi-a adus cafeaua şi m-a întrebat ce citesc. 
Mi se întâmplă atât de rar să mă-ntrebe un 
necunoscut ce citesc (sau, mă rog, orice 
altceva), încât m-am blocat puțin. Ă, Knut 
Hamsun, ăă, uite. I-am arătat coperta. Apoi 
am vorbit un pic despre Knut Hamsun. Apoi 
am început amândoi să butonăm. A, cât pe 
ce să uit. Mi-a mai spus că e în anul II la Li-
tere și că e nașpa, Prin urmare o să se lase și 
o să se apuce de altceva. 

***
Mă sună tata, ce faci, pe unde ești? 
În București, la Bookfest. 
Ce-i ăla? 
Târg, târg de carte. 
Aha. Și, altfel? 
Altfel, bine. 
Și, cum îi vremea? 
Plouă. 
Aha. La el nu plouă. E soare, parcă prea cald. 
Face o pauză. Îi aud respirația greoaie. Nu

 prea știu ce să spun. Că o să am lansare? Că 
sunt reduceri mari, vrea o carte anume? Ar 
merge un Hrabal, cred că l-ar prinde. Sau că 
mi-e…

Na, bine, zice tata. Să fii, să fii cuminte, adau-
gă, ușor stângaci, ca și cum ar fi spus chestia 
asta întâia oară. 
Și gata, închidem, nu mai e nimic de zis.
  
Mă plimb printre standuri și-ncerc să ghi-
cesc ce l-o fi apucat pe tata să-mi spună, 
după o mie de ani, să fiu cuminte, ce fel de 
cărți i-ar plăcea, ce mai face. Am lăsat-o bal-
tă rapid, am găsit o carte mișto, cu 8 lei. 

***
Mi-a spus o tipă că pregătește un articol des-
pre cărțile autorilor români de la Bookfest. O 
listă cu recomandări sau așa ceva. I-a plăcut 
și cartea mea, o să fie pe listă, e, ce zici de 
asta? I-am mulțumit, cred că am și zâmbit, 
dar mi s-a părut că mersi-mersi-ul ăla e cam 
obosit și nu se ridică la înălțimea unei lis-
te cu cărți. Așa că am apucat cea mai gră-
sună cireașă de pe un platou cu fructe aflat 
în apropiere, am ridicat-o, nici prea sus, nici 
prea jos, și… și nimic, am spus vrei o cireașă?

***
Era dur. Cel mai dur. Bucăți-bucățele ne fă-

cea dacă nu ne vedeam de treabă. A trecut 
o juma’ de an bună până am început să-l în
ghițim. Când am scăpat de el, ne-a părut un 
pic rău. Păcat, am zis, era mişto tipu’. Apoi 
l-am uitat şi ne-am văzut de treabă. L-am re-
întâlnit întâmplător, după nu ştiu cât timp, 
printre standurile cu cărți. O umbră de om, 
dezorientat, plăpând, într-un trening albas-
tru. Tu eşti, mă? a spus şi i-au dat lacrimile.

Îs bolnav, mă, vai de capu’ meu. Am încercat 
să-i storc un zâmbet, dom’ profesor, mai ştiți 
când… Nu, nu mai ştia. Ce mai citiți? Nimic, 
n-am, n-am – se îneca în plâns şi-şi tot ce-
rea scuze. I-am prins mâna cu care ne câr-
pea pe vremuri într-ale mele, avea nevoie de 
asta. Poate că și eu. Eram un pic stânjenit, 
dar mi-a trecut repede, toată lumea se uita 
la cărți.
 
Part-time printre oameni este o serie de 
însemnări (tran)scrise de autorul Bogdan 
Munteanu pentru Bookaholic.ro – găsiți pe 
site Part-time printre oameni #1-#6. Pentru 
cotidianul Bookshake, Bogdan Munteanu a 
(tran)scris direct de la târgul de carte Boo-
kfest, ediția a XI-a. 
Cel mai recent volum semnat de acesta este 
Ai uitat să râzi (proză scurtă, Editura Nemi-
ra, 2016).

BOOKAHOLIC
Bookaholic.ro este revista online literară unde „dependența de cărți se tratează cu 
cărți”. Găsiți aici recomandări de lectură, interviuri cu autori români și străini, idei de 
lifestyle livresc, povești cu scriitori și multe alte lucruri care țin de pasiunea pentru 
citit.



CU BURTA
PE CARTE
ÎN VACANȚĂ
Cristina Foarfă

Pentru că nici unei vacanțe nu îi stă bine 
fără câteva cărți în bagaj și nici unei umbluțe 
de plajă fără câteva coperte colorate lângă 
cocktailuri, ne-am gândit să vă recomandăm, 
dintre noile apariții, mai multe titluri care să 
vă însoțească vara asta. 
 Dacă vă bate dorul de ducă să 
mergeți în India (sau aveți sânge de 
călător), citiți Spațiul dintre nori, de Desiree 
Halaseh (Polirom), o carte de călătorii scrisă 
cu vervă, nerv și cu povești savuroase. O 
călătorie literară cu tonuri portugheze este 
și Munții înalți ai Portugaliei, de Yann 
Martel (Polirom), autorul celebrului Viața 
lui Pi, cu o scriitură ușor de digerat chiar 
și la temperaturile înalte ale verii. Pentru 

plimbări cu iz de alte vremuri, cu nostalgii 
și geografii personale, vă recomandăm 
volumul colectiv Bucureștiul meu, unde 
găsiți povești semnate de nume importante 
ale culturii (Humanitas). 
 Dacă vreți să râdeți cu bucăți mici de 
realitate, decupate cu măiestrie de-a lungul 
timpului de redactorii Dilemei Vechi, vă 
recomandăm Cu ochii în 3,14, coordonată 
de Ana Maria Sandu (Humanitas). Tot o 
colecție, de data aceasta de proze scurte 
excelent alese și editate de Florin Iaru, 
Cristian Teodorescu și Marius Chivu, găsiți 
în noua revistă Iocan, aflată la primul număr 
vellant). 
 Arta de a cere. Cum am învățat să nu-
mi mai fac griji (Vellant) este cartea în care 
starul rock, activista, regizoarea și jurnalista 
Amanda Palmer vorbește cu dezinvoltură 
despre ce înseamnă să ceri ajutorul atunci 
când ai nevoie – poate ați văzut și talk-
ul de la TED despre asta. Și, dacă tot am 
ajuns în zona vedetelor și a culturii pop, nu 
putem să nu vă recomandăm biografia lui 
Charlie Chaplin, Viața mea (Nemira), atât 
povestea unui geniu al cinematografiei, cât 
și radiografia unei epoci. 
 Scrisoare către tata (Humanitas) este 
un puternic text autobiografic al lui Franz 
Kafka, “eternul fiu” aflat într-o continuă 

“luptă” cu tatăl său. Scrisă din perspectiva 
unui… câine, Tombuctu a lui Paul Auster 
(Art) e despre iubire, suferință și, mai ales, 
înțelegere. Puneți la pachet și Povestea 
slujitoarea, de Margaret Atwood (Art), un 
thriller cu multe nuanțe psihologice, o 
distopie, așa cum ne-a obișnuit autoarea. 
 Sfârșitul a fost aproape, de Bogdan 
Costin (Cartea Românească), este un roman 
incisiv, scris cu umor, plasat în lumea în 
care trăim și care, din când în când, așteaptă 
câte o nouă apocalipsă. Aparent tot un 
roman al apocalipsei este și 2084. Sfârșitul 
lumii, de Boualem Sansal, o carte cu multe 
premii la activ, de exemplu Marele Premiu 
al Academiei Franceze în 2015 și care a fost 
desemnat drept cea mai bună carte a anului 
de către revista Lire.
 Funny boy. Un roman în șase povești,  
de Shyam Selvadurai (Hecate), este o carte 
a maturizării și formării, plasată în Sri 
Lanka, în perioada turbulentă a conflictelor 
interetnice din anii 1980. Iar dacă vreți să 
vă pierdeți total într-o nebunie de roman, 
imposibil de clasat și de caracterizat, luați 
cele trei volume ale 2666-ului, scrise de 
Roberto Bolano (Univers). 
 Vacanță plăcută și, nu uitați, cea mai 
bună activitate pe plajă, la munte sau la 
picnic este întotdeauna cititul!

DE CUMPĂRAT DIN TÂRG



RECOMANDĂRI
EVENIMENTE
DE ASTĂZI
Duminică e ziua cumpărăturilor. Tot ce nu 
ne-am luat din târg în zilele precedente ne 
așteaptă nerăbdătoare pe rafturi, ultimele 
descoperiri, un ușor sentiment de FOMO 
(fear of missing out, pentru cei care nu citesc 
Urban Dictionary la culcare) că se încheie 
Bookfest și nu prindem toate evenimentele, 
toate cărțile bune, toate berile cu scriitori 
de pe terasă și toate glumele. Selecția de 
evenimente pentru azi mai jos, cu berile se 
descurcă fiecare cum poate. 

11:30 Editura Hecate (Stand propriu, pav. 
C5) – Lansare de carte: Funny Boy, de Shyam 
Selvadurai. Invitați: Ioana Filat, Alina Purca-
ru. Moderator: Ovidiu Anemțoaicei.

11:30 Editura Paralela 45 (stand propriu, 
pav. C2) –  Lansare de carte: Lumea imagi-
nată de……, de Keri Smith, autoarea cărții 
Jurnalul meu trăsnit (Colecția „Cercul de 
lectură & scriere creativă”).
CONCURS – „Dă imaginația la maximum”.
Invitați: Simon Popescu, Bogdan Teodo-
rescu, Mihaela Pogonici, Viorel Zaicu.
Moderator: Viorel Zaicu

12:00 Editura Humanitas (stand propriu, 
pav. C2) – Lansare de carte: Iuda, de Amos 
Oz. Participă: Fania Oz-Salzberger, Ioana 
Pârvulescu, Tania Radu şi Denisa Comă-
nescu.

12:00 Editura Nemira (stand propriu, pav. 
C2) – Lansare de carte: Un cititor în pădurea 
din oglindă, de Alberto Manguel. Prezin-
tă Carmen Mușat, Bogdan-Alexandru Stă-
nescu și Bogdan Tănase.

12:00 Editura Casa Radio (scena Agira, 
pav. C5) – Lansarea audiobook-ului Exuvii 
de Simona Popescu. Invitați: Simona Po-
pescu, Adela Greceanu, Cosmin Ciotloş, 
Florin Iaru și Cristian Teodorescu. Modera-
tor: Daria Ghiu.

12:30 Editura Humanitas (stand propriu, 
pav. C2) – Lansare de carte şi sesiune de 
autografe: Orologiu fără ore, de Ana Blandi-
ana. Participă: Ana Blandiana, Tania Radu, 
Dan-Liviu Boeriu şi Lidia Bodea.

13:00 Israel - țara invitată (standul invi-
tatului de onoare, pav. C4) – Dezbaterea cu 
tema „Expresii ale avangardei, în România 
și Israel”. Eveniment realizat în parteneriat 
cu revista Observator cultural. Participă: Mi-
chael Finkenthal, Carmen Mușat, Ioan Cris-
tescu, Geo Șerban și Florin Colonaș. Amfi-
trion: Ovidiu Șimonca.

13:00 Editura Polirom (stand propriu, pav. 
C2) – Lansare de carte: Pascal desenează 
corăbii, de Radu Niciporuc. Invitați: Bedros 
Horasangian, Bogdan-Alexandru Stănescu. 
Moderator: Eli Bădică.

13:00 Editura Vremea (scena Arena, pav. 
C1) – Lansare de carte: Bucureştii în săr-
bătoare, de Lelia Zamani (prefață de Silvia 
Colfescu). Invitată: Lelia Zamani. Modera-
tor: Silvia Colfescu.

13:30 Editura Polirom (stand propriu, pav. 
C2) – Lansare de carte: Spațiul dintre nori. 
Un an și jumătate de backpacking în India, 
de Desirée Halaseh. Invitați: Ana-Maria 
Caia, Cristina Foarfă, Raluca Feher. Modera-

tor: Eli Bădică.

14:00 Editura Humanitas (stand propriu, 
pav. C2) – Lansarea volumului colectiv Bu-
cureştiul meu. Participă: Dan C. Mihăilescu, 
Ioana Pârvulescu, Tatiana Niculescu Bran, 
Radu Paraschivescu şi Gabriela Tabacu.
15:00 Editura Humanitas (stand propriu, 
pav. C2) – Lansare de carte: Vremuri se-
cond-hand, de Svetlana Alexievich (Premiul 
Nobel pentru literatură 2015). Participă: Ana 
Blandiana, Dan C. Mihăilescu şi Lidia Bo-
dea.

16:00 Casa de Pariuri Literare (scena Are-
na, pav. C1) – Lansare de carte: Dincolo de 
ferestre, de Irina Georgescu Groza. Invitată: 
Veronica D. Niculescu. Moderator: Eli Bădi-
că.
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