respectivele lucrãri i-au fost luate.
- Efortul financiar pentru deschiderea acestui elegant restaurant, aici în vecinãtatea Muzeului Literaturii Române, a fost
uriaº?
- Aproape uriaº. Sigur, povara nu m-a strivit, doar pe umeri m-a
apãsat; a fost la îndemânã în vremurile acestea, fiindcã în timpurile grele se deschid afacerile. “Marafeþii (banii) au fost mereu
o problemã, dar niciodatã o piedicã. Atunci când mi-am dorit ceva,
am construit cu rãbdare drumul spre reuºitã. Întotdeauna existã o
portiþã fermecatã pentru cine are în el vâna de negustor. Chiar mã
gândesc sã-mi iau ºi o bucãþicã din centrul istoric, un loc pe care
acum mi-l doresc. La “Bistro Jariºtea” vin scriitori, artiºti, lumea
boemã, o lume care iubeºte arta culinarã. Se gãteºte mâncare
româneascã la locantã boiereascã, fiindcã aºa cum a zis academicianul Rãzvan Theodorescu, este “Jariºtea noastrã naþionalã”. În
acest oraº, Bucureºti, care existã de peste 500 de ani, rãmãºiþã a
Imperiului Bizantin, noi romeii sã þinem flacãra aprinsã a acelui
Constantinopole cu care ne potrivim, cãci bucãtãria româneascã
este sinteza celei bizantine, ºi sã mai ardã flacãra vie a Cornului de
Aur , sediul naval al Bizanþului. Ca ºi la locantã ºi la bistro reþetele
dupã care se gãteºte sunt ale mele, ale Kerei Caliþa, inspirate din
cãrþile vechi de bucate, din Bacalbaºa, din Sevastos, din
Constantin Cantacuzino, stolnicul lui Brâncoveanu. Sigur, am
adunat reþete ºi de la pensiyulþime de cãrþi de bucate, pe care leam tot adunat. ªi odatã cu ele ºi multe volume, unele ediþii princeps, despre istoria vechiului Bucureºti.
- Dupã ce aþi jucat timp de 20 de ani 800 de poveºti pe scena
locantei “Jariºtea”, aici, la Bistro ce partiturã veþi interpreta?
- Dupã un tipar al vremurilor de demult, aici mi-am fãcut ore de
primire, zilnic, între 12.00-17.00 d.m, timp în care, eu Kera Caliþa
ºi prietena mea Magda Carianopol invitãm lume bunã, înaltã,
selectã, obraze simandicoase, protipendadã, high life dâmboviþean. Îi cunoaºtem pe toþi cei care ne trec pragul ºi îi rugãm
pentru Bucureºtiul ãsta aºa ticãloºit cum este, dar pitoresc ºi original , sã ne viziteze, sã înveþe cum trãia ºi trãieºte neamul românesc. Da, am încãlcat regulile obiºnuitului ºi plictisului ºi am
inventat un stil al restaurantelor, un personaj de care avea trebuinþã
spiritul românesc.
- Sunteþi sofisticatã, extravagantã, autenticã ºi pasionatã de
artã. Ce colecþii aveþi, care vã poartã, fireºte, amprenta?
- Lângã colecþia bogatã de cãrþi despre Bucureºtiul de altãdatã,
stau cele 307 pãlãrii, toate opera doamnelor Mariana Mihãiescu ºi
Simona de la Teatrul Naþional. Cea mai valoroasã este colecþia de
bijuterii, în care existã ºi un inel al Reginei Maria, primit de la
soþul meu, o floare de nufãr cu briliante. Am ºi o mulþime de evantaie, printre care ºi evantaiul prinþesei Eugenie, soþia lui Napoleon
al III-lea; nu pot sã uit de genþile vechi din ºerpi, crocodili ºi
broaºte þestoase… Dintre obiectele de artã valoroase pe care leam achiziþionat este ºi dormitorul din rãdãcinã de lãmâi, tot al
Reginei Maria, pe care îl am la micul meu chalet de la Snagov. Lam luat cu puþini bãnuþi, dupã revoluþie, când încã nu ºtiam nici ce
e cu noi, nici ce va fi.
- Aþi fost la Palatul Elisabeta, cu prilejul zilei de 10 Mai, o sãrbãtoare regalã. Ce pãlarie aþi purtat?
- Una special fãcutã pentru dineu. O pãlãrie care lãsa sã þi se vadã
faþa ºi sã ai luminozitate pe figurã…Rochia pe care i-am asortat-o
era din mãtase de culoare mov.
- Searã de searã, daþi spectacole de teatru în crâºma cea veche.
Sunteþi poetesã ºi actriþã, “o bãneasã a scenei”, cum vã
autodefiniþi, ºi vã întâmpinaþi musafirii dupã un tipar al vremurilor de demult: “Bine aþi venit în caravanseraiul Jariºtea,
domni, domniþe, coniþe, logofeþi ºi logofetese!”. De ce n-aþi ales
de la început meseria de actriþã?
- M-am descoperit mult mai târziu. În tinereþe erau alte vremuri,
dar lumea la care visam eu, iatã, mã aºtepta. Acum joc pe scenã la
cabaretul Jariºtea, iar apariþia mea în filmul “Ticãloºii” al lui
ªerban Marinescu mi-a dat ºi mai mult curaj. Eu sunt personajul
pe care l-am creat: Kera Caliþa (doamna cea bunã). Hainele mele,
ºi ele extravagante, sunt fãcute tocmai s-o imagineze pe Kera
Caliþa. Croiala veºmintelor mele vine din secole, ele sunt largi,
precum ale domniþelor de pe pereþii bisericilor, sau ca ale domniþei
Ralu ºi, de ce nu, ca ale actriþelor de altãdatã. Rochiile mi le face
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