
Aitiştii sunt ca 
gimnastele.  
După 18 ani nu mai 
au nimic de spus

Istoricul de artă Petre Oprea scria 
că, în anii '70 - '80, s-a organizat în 
Bulgaria o retrospectivă Lucian Gri-
gorescu. În timp ce pictorul Gheor-
ghe Ionescu şi alţi prieteni de-ai ma-
estrului de la Cassis şi Balcic panotau 
expoziţia, în sală a năvălit ataşatul 
nostru cultural la ambasada din So-
fia. "Ce sunt prostiile astea de tablo-
uri? Cine e Lucian Grigorescu? Vă 
bateţi joc de mine? Io am anunţat că 
va fi o retrospectivă Luchian şi Grigo-
rescu!" Atât pricepuse el din Lucian 
Grigorescu! Luchian şi Grigorescu 
(Nicolae)! Pictorul Gheorghe Iones-
cu l-a scos în şuturi şi în înjurături. 

În situaţia asta ne putem întoarce, 
cu menţiunea că atunci nu era vorba 
despre un marasm al artei, ci despre 
jocurile diplomatice ale Războiului 
Rece. Băiatul de la Sofia era un secu-
rist travestit în ataşat cultural, iar du-
pă revoluţie a fost recuperat şi chiar 
avansat, ajungând pe la Paris, proba-
bil expert NATO. În toată lumea, 
muzeele de artă sunt conduse de is-
torici de artă. La noi, nu cred că exis-
tă două muzee de artă pilotate de is-
torici de profil. MNAR, de pildă, are 
ca director un grafician. Iar la Bruck-

enthal - şef este un arheolog. Aşa-i şi 
la Venezia, lângă semnătura lui Tizi-
an, că Brukenthal are un Tizian de 
vârf, sunt arheologii apelor,  scafan-
drii, secondaţi de gondolierii răguşi-
ti!  Fără glumă, domnul director de 
la Brukenthal e un om respectabil, 
profesor universitar, dar la fel de po-
trivit cu funcţia ca actorul Ivaşcu cu 
demnitatea de ministru al culturii. 
Observ fără surprindere că domnii 
colegi ai lui Ivaşcu - foarte declama-
tivi dincolo de scenă şi chiar patetici 
în Piaţa Victoriei - nu suflă o silabă 
despre Ivaşcu. Probabil aşteaptă să 
vadă cum va arăta împărţeala. În ce-
ea ce priveşte muzeele de artă, am 
convingerea că Ivaşcu nu va face ni-
mic. Şi dacă ar vrea, nu ar putea, 
pentru că istoricii de artă sunt puţini 
şi lucrează în privat ori au plecat în 
străinătate. MNAR mai are un singur 
istoric de artă, deoarece nu vine ni-
meni pe 1500 - 2000 de lei. Iar restau-
ratori de artă cred că mai sunt, anga-
jaţi la stat, vreo trei. Doi în Bucureşti 
şi unul în Ardeal. În Europa, patri-
moniile naţionale de artă au o rată de 
creştere de 10 - 20% anual, prin poli-
tica de achiziţii şi creştere a pieţei. La 
noi, valoarea muzeală scade. N-avem 
istorici şi restauratori de artă, iar 
obiectele de artă şi clădirile, care ar 
trebui să pună capodoperele în lu-
mina binemeriată, se degradează.

Dar ziaricii români plâng fiindcă 
au scăzut veniturile aitiştilor, dacă-i 
posibil aşa ceva. Le promisese Tudose 
nu ştiu ce subvenţii. Dar nu vreţi voi 
să le dăm şi locuri de parcare, în faţă 
la Kaufland ? Ştiţi bine la ce mă refer, 
la indicatoarele alea pe care e desenat 
căruciorul. E vorba despre căruciorul 
pentru adulţi, nu despre căruciorul 
pentru cartofi. Atenţie că nu i-am fă-
cut handicapaţi, din contră! Aitiştii 
seamănă cu gimnastele. La 18 ani 
sunt gata. Dar o gimnastă se creşte 
greu. Aitiştii se înmulţesc ca urticaria 
şi reprezintă combinaţia ideală de in-
teligenţă artificială, prostie naturală şi 
propăşire anticulturală. Fenomenul  
Fast food nu a distrus sănătatea omu-
lui aşa cum a reuşit IT-ul cu librăriile 
şi editurile. Dacă duci un aitist la o 
cherhana şi îi umpli farfuria cu zar-
gani, crede că sunt grisine. n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6561 lei
1$ 3.7964 lei
1chf 4.0511 lei

Bitcoin BTC
    $ 8344.38 
Ripple XRP
      $ 1.0296 
Ethereum ETH
 $ 839.88

Unele femei chiar au motive să-şi 
sărbătorească ziua de naştere. Uitaţi-vă 
la Tania Budi cum arată la 50 de ani!

50 de ani !!!

În calitate de mare reprezentant al actualei 
majorități care taie şi spânzură în România zile-
lor noastre, Călin Popescu Tăriceanu găseşte că 
este sub demnitatea sa să discute despre salariile 
unor ”opinci” – angajații de la bufetele din Parla-
ment, de exemplu. paginile 4-5
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Christine Lagarde, directorul marelui FMI, a fă-
cut o declarație care nu este de natură să ne linişteas-
că. Ea a spus că„bătrânii trăiesc prea mult şi este un 
risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”. 
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