Irina P`curariu

38

Top Irina Schrotter, colier din garderoba vedetei

Meseria a ajutat-o s` evadeze \n multe spa]ii neumblate [i s` descopere
pove[ti neistorisite pân` acum. Când nu str`bate lumea \n c`utarea
unor profesori sau studen]i români care au cariere de succes la
universit`]i din str`in`tate, Irina P`curariu se retrage al`turi de so]ul [i
de feti]ele sale \ntr-o zon` verde, aproape neatins` de mâna omului.

Rochie Irina Schrotter, sacou Zara

Colec}ionara
de pove{ti

T

r`ie[te \ntr-un paradis
montan, la Piatra-Neam],
al`turi de so]ul ei, alpinistul Ticu L`c`tu[u, [i
de cele dou` feti]e, Ana
Carina [i Iris Petra. Vine
\ns` des \n Bucure[ti,
unde realizeaz` acum emisiunea „Rom=nia
de[teapt`“ (TVR 1), iar fiecare deplasare \n
Capital` este pl`nuit` \n cel mai mic detaliu. Pentru echipa VIVA!, Irina P`curariu
[i-a rezervat c=teva ore seara, la apus. Ea a
venit [i cu ideea unui pictorial pe acoperi[ul
studioului de [tiri al Televiziunii Na]ionale,
un loc unde ajungi dup` ce faci c=teva
s`rituri [i c`]`r`ri ce \]i testeaz` echilibrul.
Cum e obi[nuit` cu via]a la \n`l]ime, ea s-a
descurcat de minune. Pentru noi a fost un
pic mai dificil, dar ne-am ajutat unii pe
al]ii. La finalul [edin]ei foto, jurnalista care
a urcat la peste 6.000 de metri \n mun]ii din
Nepal nu era deloc obosit`.
Ai prezentat de cur=nd prima Gal` a Industriei de Carte din Rom=nia. E[ti o
cititoare pasionat`?
~sta e viciul meu. C=nd am n`scut prima
feti]`, primul moment acut de sl`biciune a
venit dup` dou` s`pt`m=ni, c=nd am sunat-o pe mama [i am rugat-o s` vin` s` m`
ajute, s` am timp s` citesc m`car un sfert
de or`, orice, chiar [i un anun] \ntr-un
ziar, numai s` v`d cum \mi flutur` literele
prin fa]a ochilor. Sunt dependent` de citit.
Ieri ai venit de la Piatra-Neam], ora[ul
\n care locuie[ti. Te-ai g=ndit vreodat`
s` te mu]i \n Bucure[ti?
M-am g=ndit de nenum`rate ori, dar niciodat` nu am dep`[it faza unei discu]ii purtate la o cea[c` de cafea. Avem prieteni care
ne-au f`cut [i scheme din care reie[ea c=t
timp pierdem cu naveta [i c=te oportunit`]i trec pe l=ng` noi. Dar noi am r`mas la
ideea c` distan]a de Bucure[ti ne ]ine mai
s`n`to[i dec=t traiul aici, \n Capital`. {i,
p=n` la urm`, a[a am ocazia s` mai fug, din
c=nd \n c=nd, de acas`.
|nseamn` c`, pentru tine, a veni la serviciu echivaleaz` cu a pleca \n vacan]`?
Asta dac` ne g=ndim c` vacan]a nu e
\ntotdeauna la 5 stele. Exist` [i vacan]e cu
cortul. C=nd vin \n Bucure[ti, \mi programez fiecare secund` [i \mi frac]ionez orice
zi. Atunci c=nd ajung \napoi acas`, unde
avem o bucat` de p`m=nt, petrec dup`amieze \ntregi nemi[cat`. Eu [i cerul suntem cei mai buni prieteni. Avem un teren
pe care l-am c`utat foarte mult, pentru c`
am vrut s` nu avem vecini [i s` nu existe
amprente antropice. E un loc fabulos, \n
care am \nceput deja s` culeg pove[ti,

pentru c` eu sunt un magnet pentru istoriile de via]` ale oamenilor. |n acea zon`,
ritmul vie]ii nu are nicio leg`tur` cu epoca
\n care tr`im, iar asta cred c` ne ]ine \n
form` pentru a putea face fa]` vie]ii de zi
cu zi, cu tot ceea ce implic` ea, c=[tigatul
banilor sau crescutul copiilor. Fiica mea
cea mic` a \nv`]at deja de la tat`l ei c`
via]a e grea. Dar sunt momente \n care,
pentru noi, via]a nu e grea deloc.
Ai iubit mereu natura sau ai descoperit
asta dup` ce l-ai cunoscut pe so]ul t`u?
Sunt un copil n`scut la bloc. Abia c=nd
am \nceput s` fac deplas`ri ca reporter la
TVR Ia[i am descoperit c` nic`ieri nu miroase mai bine dec=t \n preajma unui loc
\n care tocmai s-a tuns iarba. Am ajuns pe

cele mai neobi[nuite [i neumblate drumuri din Moldova, apoi din toat` ]ara, [i
am descoperit c` via]a e plictisitoare dac`
ai un serviciu de func]ionar sau dac` te
mi[ti doar \ntre dou`-trei destina]ii urbane. Ora[ul a \nceput s` m` str=ng`. |mi
place o via]` confortabil`, dar vreau s` o
am abia dup` ce m` \ntorc dintr-o evadare. {i am evadat \n multe spa]ii [i \n multe
vie]i de oameni, de aceea mi-ar fi foarte
greu f`r` meseria pe care o am.
So]ul t`u, Ticu, pleac` des \n expedi]ii la
care unii oameni nici nu viseaz`. Te-a
surprins vreodat` un plan sau un proiect
al lui?
Mi s-a p`rut neobi[nuit c=nd a vrut s` traverseze o mare de ghea]`, lucru pe care l-a
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f`cut acum doi ani, \n Groenlanda. Nu
p`rea c` vrea s` cucereasc` lumile [i pe
orizontal`, \n general a f`cut-o numai pe
vertical`. Faptul c` [i-a propus s` traverseze cea mai mare insul` de ghea]` din
lume mi s-a p`rut ie[it din comun.
Ai vrut vreodat` s` pleci cu el \ntr-o expedi]ie?
Am [i fost, \n 1998, c=nd eram mic` [i nu
[tiam ce fac (r=de). Am plecat cu el \n
Nepal, unde am f`cut un documentar despre [erpa[i, oamenii care tr`iesc la aproape 6.000 de metri [i care \i fac eroi pe
alpini[ti, \i ghideaz` sau le car` echipamentul. Sunt cei mai lumino[i, mai \mp`ca]i [i mai veseli oameni pe care i-am
cunoscut, de[i tr`iesc \ntr-un loc definit
de multe ori ca „zona mor]ii“, \n care aerul are cu 10% mai pu]in oxigen dec=t \n
mod normal.
Ai cunoscut sistemul de \nv`]`m=nt din
str`in`tate, prin intermediul emisiunii
„Rom=nia de[teapt`“. Ai vrea ca feti-

]ele tale s` studieze \n alt` ]ar`?
Am luat-o pe cea mic` la Cambridge cu
mine. C=nd ne-am \ntors acas` a luat prima not` mai mic` din via]a ei, a[a c`
taic`-su mi-a spus c` ar trebui s` o las
acas`, s` \[i vad` de [coal`. A fost primul
ei [oc [i a suferit enorm, iar toat` lumea
m-a acuzat pe mine. Sf`tuiesc pe oricine
s` \[i trimit` copiii la acea [coal` care le
arat` drumul adev`rat \n via]`. Nu trebuie
s` fie neap`rat afar`, ci acolo unde li se
potri-ve[te, cu profesorii potrivi]i.
Cum se \n]eleg feti]ele tale? {tiu c` \ntre
ele e o diferen]` de 7 ani.
Supravie]uiesc. La \nceput a fost mai greu,
dar acum s-au obi[nuit cu faptul c` via]a
se \mparte la patru. Ini]ial, cea mare [i-a
dorit foarte mult o sor`, dar a trebuit s`
\nve]e s` accepte c` universul ei trebuie
\mp`r]it cu altcineva. Iar cea mic` a fost
geloas` din prima secund` a vie]ii ei, pentru c` nu \n]elegea de ce nu \i are pe mama
[i pe tata numai pentru ea. Una este Leu,
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iar cealalt` Berbec, deci au foarte mult foc
\n ele, am=ndou`. Cea mare e matur` [i
u[or introvertit`, iar cea mic` vrea s` domine [i s` cucereasc` totul.
C=nd a venit vremea s` mergi la facultate, ]i-ai propus vreodat` s` \ncerci s`
pleci la o universitate din str`in`tate?
Glume[ti! (r=de) Eu am f`cut o alegere
proast` [i cu liceul. M-am dus la un anumit liceu din Ia[i doar pentru c` era foarte
nou. Mi s-a p`rut interesant s` nu merg la
un liceu de prestigiu, ci la unul despre care
nu [tia nimeni nimic. {i am gre[it, cred c`
m-am remarcat acolo doar pentru c` eram
singura elev` care participa la Olimpiada

de Limba Rom=n`. Era un liceu de informatic`, dar din materia asta nu am \n]eles
nimic, dec=t c` un calculator poate fi mult
mai mare dec=t mine. Pe-atunci, calculatoarele erau c=t o \nc`pere. Erau celebrele
Felix 256. La facultate am f`cut din nou o
alegere proast`, de[i vroiam s` dau la Filologie, m-am dus la Calculatoare. Nici
m`car nu pot s` spun c` am decis impulsiv, am g=ndit doar \ntr-o realitate care nu
mai exist`, \nainte de ’90. n
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„Sunt un copil n`scut la bloc.
Abia când am \nceput s` fac
deplas`ri ca reporter la TVR
Ia[i am descoperit c` nic`ieri
nu miroase mai bine decât \n
preajma unui loc \n care tocmai s-a tuns iarba.“

