Roxana Istudor
Nu am uitat niciodată sentimentul pe care l-am avut în dimineața în care am văzut
un călător în troleibuz citind un articol pe care îl semnam în ziarul la care începusem să
lucrez. Același tip de bucurie care parcă dă să zboare am simțit în ziua în care cotidianul
„Ultima oră”, unde eram reporter, a fost premiat de Uniunea Artiștilor Plastici pentru
seria de interviuri-portret cu tineri pictori, sculptori și graficieni pe care le-am realizat.
Au trecut aproape 25 de ani și nu am mai putut ieși nicio zi din această meserie.
Am trăit „pe viu” închidere de ziare și înființări de reviste, am creionat machete,
am renunțat la rubrici, am scris pentru toate tipurile de publicații print, texte din toate
genurile, cât n-aș fi crezut că aș putea s-o fac vreodată. „Cronica română”, „Dimineața”,
„VoxArt”, „Timpul”, „InJustiție”, „Cronica fundațiilor”, „Balcanii și Europa”… Am
contat, am imaginat, am schimbat, am inovat, am „furat” meserie. Am greșit, am
primit multe lecții, dar mult mai multe sfaturi, am avut modele uriașe și nu m-am
gândit nicio clipă că aș putea să „trec” la PR pentru vedete sau să plec „în misiune
diplomatică” pe alt continent.
Sunt licențiată în Jurnalism, redactor-șef al ziarului „Ultima oră”, publicație care
deține Meritul Cultural al Academiei Române, și am primit Premiul „Ion Marin” al
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Mă consider în continuare un jurnalist de pluton, pentru care fiecare articol are
greutatea și importanța unui examen.
Foarte grea, uneori teribilă, foarte frumoasă, uneori sublimă, gazetăria nu se poate
dacă nu te încăpățânezi să crezi în puterea ei. De fiecare dată când fiul meu, astăzi
adult, mă întreabă „de ce presă și nu altceva”, „îl bat la cap” cu povestea cititorului din
troleibuz și cu lecția cea mare pe care mi-a dat-o parcursul meu în presă: chiar dacă
mai târziu și mai dificil decât alte mijloace, munca dublată de pasiune (și triplată de o
îndârjire care doar pare demnă de o cauză mai bună; ce altă cauză poate fi mai bună
decât cea în care crezi?) poate duce pe oricine undeva. ACOLO, nu oriunde.

