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ADRIAN N~STASE
Prim-Ministrul Romåniei:

”NU CRED C~ ZIARISTUL TREBUIE S~ FIE
NUMAI CÂINELE DE  PAZ~ AL

DEMOCRA}IEI. EU CRED C~ TREBUIE S~ FIE
UN PARTICIPANT LA EFORTUL GENERAL PE
CARE-L FACEM PENTRU A CREA IMAGINEA
{I REALITATEA UNEI }~RI ATR~G~TOARE

PENTRU INVESTI}II.”

D-ul Adrian N`stase.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Pe data de 29 mai a.c., domnul Adrian N`stase a
facut o vizit` de lucru \n Suedia. L-am \ntåit [i
discu]ia avut` o redau mai jos:  

Silvia Constantinescu: Stimate domn Adrian N`stase,
conform acordului semnat anul trecut la Stockholm
între România [i Suedia, guvernul român s-a obligat
s` pl`teasc` suma de 120 de milioane de dolari
USA, reprezentând ”toate preten]iile suedeze de
orice natur` sus]inute de guvernul Suediei împortiva
guvernului României”. Conform cu acest acord,
România trebuia s` pl`teasc` pân` la aceast` dat` 3
rate, r`mânând ca ultima rat` s` fie pl`tit` în iulie
2002. Este acest acord îndeplinit?

Adrian N`stase: Da. Pân` în acest moment s-au
pl`tit trei rate [i urmeaz` s` fie pl`tit` [i a patra rat`,
a[a cum ne-am angajat.

S.C.: Care a fost scopul acestei vizite de lucru în
Suedia?

A.N.: Probabil c` solu]ionarea unor probleme care
au blocat de-a lungul anilor rela]iile politice a contat
foarte mult în realizarea unei atmosfere mult mai
prielnice pentru discutarea problemelor bilaterale.
Într-un an de zile s-au realizata trei întâlniri la
nivelul primilor mini[tri în Suedia [i în România. Din
acest motiv mi se pare important c`, dup` ce am
redobândit un nivel de credibilitate foarte înalt,
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IOANA BR~TIANU
Pre[edinta Funda]iei Ion C. Br`tianu:

”M-AM ÎNTORS ÎN '90 ÎN ROMÂNIA, SPERÂND
C~ VOI PUTEA FACE  CEVA PENTRU A AJUTA

ACEAST~ }AR~.”

Doamna Ioana Br`tianu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Pe domna Ioana Br`tianu am cunoscut-o cu cå]iva
ani \n urm`, la familia Dan Amedeu L`z`rescu, mai
precis de la doamna Angela L`z`rescu [i doamna
Ileana Dimo, dar abia anul trecut, \n septembrie, am
realizat un interviu cu domnia sa, pe care vi-l redau
mai jos.

Silvia Constantinescu: Doamn` Br`tianu, v` rog s`
începem cu întrebarea tradi]ional` a CURIERULUI
ROMÂNESC:  cine sunte]i doamn` Ioana Br`tianu?

Ioana Br`tianu: Sunt Ioana Br`tianu, sunt românc` [i
fran]uzoaic`, fiindc` am stat totu[i 50 de ani în
Fran]a [i m-am întors în ’90 în România, sperând c`
voi putea face ceva pentru a ajuta aceast` ]ar`. Dar
mi se pare foarte greu!

S.C.: Povesti]i-mi mai mult despre dumneavoastr`.
Desigur, în România, cei care tr`iesc acolo, v`
cunosc. Cititorii mei, care sunt r`spândi]i în toat`
lumea, s-ar putea s` [tie mai pu]in. De aceea v` rog
s` povesti]i cât se poate de mult despre
dumneavoastr`.

I.B.: Eu cu pl`cere v` spun ce mi se spune mereu,
dar mi-e pu]in ru[ine, fiindc` la vârsta mea s` fiu
fata lui Gheorghe Br`tianu, s` fiu nepoata lui Ionel
Br`tianu [i str`nepoata lui Ion C. Br`tianu, mi se
pare pu]in ridicol. Dar asta este...

S.C. : Când a]i plecat din România?

I.B.: Eu am plecat în '44, în Elve]ia, unde mi-am
f`cut studiile. Mi-am luat întâi bacalaureatul francez
[i dup` aceea am studiat Politehnica la Zurich, fizic`
[i matematic`, pasiunea mea; pe urm` ne-am dus în
Fran]a, unde am studiat [tiin]ele politice. La Pitar
Mo[ aveam o profesoar` de fizic` excep]ional`,
care m-a stimulat s` studiez la un institut de
cercet`ri atomice, dar pentru asta îmi trebuiau totu[i
ni[te cuno[tin]e de baz`, de aceea am f`cut ”Rela]ii
Interna]ionale” la Strasbourg. Dup` ce am terminat
studiile acolo, am început s` lucrez, fiindc` în
familia noastr` nu se depuneau bani în str`in`tate. 
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GERT FABRITIUS
Artist plastic:

”N-AI VOIE S~ DISPRE}UIE{TI MEMORIA!”

Domnul Gert Fabritius.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Gert Fabritius, e[ti unul din
arti[tii plastici de renume din Germania. În 1997 ai
ob]inut premiul Lovis-Corinth, lucr`rile tale sunt
expuse în expozi]ii [i apar]in unor colec]ionari din
întreaga Germanie, de la Berlin la Stuttgart, la
München, etc., dar [i în USA sau Suedia. Despre
arta ta s-a scris foarte mult între 1977-2002. Ca artist
german, n`scut în România, te-am mai prezentat în
CURIERUL ROMÂNESC, în urm` cu peste 17 ani.
Fii bun [i poveste[te cititorilor mei despre munca ta
din ultimii ani.

G.F.: În ultimul timp m` preocup` dou` simboluri
importante: unul este simblul scaunului [i al doilea
barca, vaporul. {i scaunul, [i barca, în limba
german`, cred c` [i în român`, au o semnifica]ie
deosebit`. În german` exist` expresia ”to]i suntem
într-o barc`!”. Scaunul, pentru mine, care vin din
Transilvania, are o semnifiva]ie deosebit`, c`ci
acolo regiunile au fost numite ”scaune”:

Gert Fabritius: Iason observatorul.
Xilogravur` [i tehnic` mixt`.

© Gert Fabritius.
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