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Cultura, ca mesaj, în Generația 2000 

 

Continuând discuția despre cultură, unde la nivelul producerii acesteia am vazut că 

se merge, și așa trebuie să fie, pe principiul „Crează că Dumnezeu veghează!”, 

motorul creației fiind trăirea creatorului, trecem spre partea de comunicare a 

fenomenului cultural. Comunicarea, care în acest caz poate fi exprimată mai 

sugestiv sub termenul de mesaj, ca mijloc tehnic, are trei componente: emisie, 

transmisie și recepție.  

 

Emisia de cultură  

  

Termenul este cam tehnic, dar exprimă cel mai corect esența a ceea ce vreau să 

spun în continuare. Obiectul emisiei îl constituie volumul foarte mare de produse 

culturale din litratură, muzică, arte plastice, teatru, film etc. care, surprinzător, 

apar într-o mare diversitate, deși finanțarea lor este total nesatisfăcătoare.  

Deocamdată, singurul lucru ce se face organizat este inventarierea lor (dacă autorii 

fac minimul efort al completării și depunerii unor formulare tipizate), existând 

organisme asociative care, sub coordonarea ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi 

de Autor) și a Uniunilor de Creație, care le înregistrează și codifică în vederea 

arhivării și a unor posibile protecții și recompensări a autorilor, în cadrul unui buget 

destul de mic.  

Mai departe, la nivel național, lucrări ale istoricilor și criticilor de artă, pentru 

perioada anilor 2000, sunt aproape inexistente, pe domenii, lăudabilă fiind doar 

inițiativa unor grupări locale, județene etc. de a pune ordine în domeniul cultural 

zonal, pentru perioada menționată. Există abordări trunchiate, pe grupări culturale 

constituite în jurul unor asociații, edituri, reviste, cenacluri etc., în cele mai multe 

cazuri, în poziții divergente sau de noncooperare. 

Maeștrii criticii și istoriei din toate domeniile culturii, majoritatea veniți de dinainte 

de 1989, stau pe un soclu pe care reprezentanții creatorilor din „Generația 2000” 

nu prea îl recunosc și nu acceptă să interfere cu producția culturală actuală, folosind 

cea mai simplă, dar și cea mai nepotrivită metodă, negația. Aceștia nu se pot 

obișnui cu numărul mare de creatori din prezent, rămânând în mentalitatea anilor 

comunismului, când numărul de locuri la facultățile din domeniul artei le puteai 

număra pe degete. Cred că trebuie să vină, cât de curând, momentul când criticii 

de artă să nu mai analizeze doar lucrările prietenilor și apropiaților, iar istoricii să se 

apropie de perioada actuală, oricât de atrași ar fi de epoca medievală, asta doar ca 

să nu se spună că stau degeaba.  

Structurile uniunilor de creație (case de creație, edituri, reviste etc.) sunt utilizate 

cu o mare majoritate de reprezentanții vechii generații, motiv pentru care vine și o 

a doua negație în sistem, cea a noii generații. Reprezentanții acesteia, deși se 



consideră neînțeleși de cei mai în vârstă, și-ar dori aprecieri din partea acestora, 

dar acestea nu vin, nu neapărat din lipsă de valoare. 

În acest context, sistemul este rupt, nu există o corectă scară a valorilor și primul 

pas din comunicarea fenomenului cultural, emisia, se face pe date insuficient 

analizate, apreciate și structurate.  

 

Transmisia de cultură 

 

Aceasta introduce și mai multe elemente noi. Schimbarea sistemului politic dublată 

de evoluția tehnologică au condus la un mecanism de promovare a culturii spre 

public cu totul diferit față de ce se întâmpla înainte de 1989.  

A crescut numărul de expoziții, de case de filme, de televiziuni, de posturi de radio, 

de edituri, de reviste, de cenacluri etc. și, cu toate acestea, percepția publică este 

de scădere a prezenței și rolului culturii în societate. Se cultivă la maxim sloganul 

„țara te vrea prost”.  

A scăzut numărul de cinematografe, de librării, de case de cultură etc. deși se 

produc mai multe filme, se tipăresc mai multe cărți, au loc mai multe evenimente 

culturale etc. Aceste, aparent, nonsensuri se explică prin retragerea relativă a 

statului din finanțarea evenimentelor culturale, comparativ cu perioada de dinainte 

de 1989, când în finanțarea culturii intra și propaganda regimului. Atunci, artiștii, 

puțini la număr, aveau un postament stabil și sentimentul utilității publice. 

Un lucru total nou este apariția transmiterii de cultură prin mijloacele electronice, 

unde regăsim, și mai accentuată, ruptura dintre generații menționată în cazul 

emisiei. Diversitatea mare din domeniul creației și tirajele reduse din producția 

lucrărilor de artă tipărite, corelete cu răspândirea tot mai amplă a românilor pe 

toate meleagurile globului, conduc la necesitatea utilizării formelor electronice în 

distribuția operelor de artă. În special în domeniile muzică, literatură, film etc., ar fi 

imposibil, astăzi, să contezi pe piața respectivă fără o prezență notabilă în mediul 

online. Aici, existența unui punct de vedre al criticilor domeniilor respective este 

practic egală cu zero, singurele criterii de apreciere fiind cele legate de audiență, 

precum numărul de audieri, de vizionari, de citiri, de citări, de like-uri etc. 

Aprecierile globale ale artiștilor au ajuns să fie făcute doar prin prezența lor pe 

anumite enciclopedii electronice, site-uri, clasamente etc., administratorii acestora 

sau organizatorii de mari evenimente culturale luând locul criticilor de altă dată.  

 

Recepția de cultură 

 

În spiritul economiei de piață care tinde să cuprindă aproape tot, unde „clientul 

nostru, stăpânul nostru” este cel care decide ce cumpără, ce vinde, ce 

sponsorizează, ce promovează etc., existența unei scări a valorii în domeniul artelor 

este pusă serios sub semnul întrebării. Simbolistica artistică a mesajului trimis spre 

consumatorul de cultură devine tot mai mult ceva similar cu moda. Nu mai vorbim 



de ce valori artistice au mai apărut, ci „ce se poartă în artă?”. Dacă o prostie se 

cumpără cu un preț exorbitant, din capriciul unui om foarte bogat, autorul acesteia 

devine brusc o mare personalitate artistică. 

Numarul mare de ziare, reviste, televiziuni, posturi de radio etc. nu sunt eficiente în 

promovarea unor valori culturale autentice pentru că, majoritatea lor ori nu au 

rubrici de cultură, ori acestea au fost subordonate tot unor criterii comerciale și, se 

constată, recepția de cultură, ca de altfel și de educație, în societatea românescă 

este în continuă scădere.  

Faceți un experiment simplu, într-o emisiune cu audiență foarte bună, introduceți 

momente referitoare la sănătate, educație sau cultură și veți vedea cum audiența 

acesteia scade brusc. Concluzia este cât se poate de clară, poporul român, în acest 

moment al evoluției sale istorice, nu este dispus să afle ce se întâmplă cu aceste 

domenii, deși se vaită adesea de consecințele acestor neglijări. În aceste condiții, 

sarcina promovării celor trei domenii trebuie să o preia statul, acestea făcând parte 

din Dezvoltarea Durabilă pe care o trâmbițăm pe toate drumurile ca fiind necesară.  

 

 

 

  


