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Oamenii care trag
sforile
Lucian Dan Teodorovici
„«Dezam\girea» mea se traduce astfel:
nu doar c\ nu avem politicieni de elit\,
dar p`n\ [i sforarii, c\rora imagina]ia
noastr\ le-a acordat cu larghe]e capacit\]i deosebite, s`nt tot de liga a doua.“
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INTERVIU CU TEATROLOGUL GEORGE BANU

S`nt actori care joac\
`n stilul „cotlet voievodal“
Filarmonica
bucure[tean\ are `n
frunte un inginer
Elena Vl\d\reanu
Andrei Dimitriu, cel propus la `nceputul lunii
februarie de c\tre Ministerul Culturii pentru
asigurarea interimatului la Filarmonica
„George Enescu”, ar putea confirma sau
infirma mitul [efului de institu]ie cultural\
provenit din exterior.
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Nichita Danilov –
Ambasadorul
invizibil

cred c\ atunci
» „Eu
c`nd regizorul spune:
«Asta vrea publicul»,
spune de fapt ce vrea
s\ fac\ el pentru un
public pe care vrea s\
`l tu[eze, c\ruia vrea
s\ i se adreseze. Deci
formula este foarte
valabil\, put`nd s\
spun\: «Asta vrea
publicul pe care `l
caut eu».
{i nu e vorba de a
valoriza un public
fa]\ de alt public.
S`nt publicuri
diferite, oamenii au
nevoie de hran\
spiritual\ sau de
hran\ teatral\
diferite.“

Avanpremier\ editorial\
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n
avanpremier\ un fragment din cel mai recent
roman al lui Nichita Danilov, Ambasadorul
invizibil, care va ap\rea `n cur`nd `n colec]ia
„Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.
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Teatrologul George Banu, profesor la Sorbona, pre[edinte de onoare al Asocia]iei Interna]ionale a Criticilor
de Teatru, a sus]inut la finalul lunii februarie la Ia[i conferin]a „Sarah Bernhardt – primul star modern“.
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SOCIETATEA
ROMÂNEASC|

editorial

Radu Pavel Gheo: „Nu [tiu cu precizie cum ar fi ar\tat societatea
româneasc\ f\r\ Proclama]ia de la Timi[oara, dar s`nt sigur c\
ar fi fost mult mai pu]in democratic\ dec`t este acum“.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Oamenii care trag sforile
Lucian Dan Teodorovici
Am fost tentat, `n repetate r`nduri dup\ `ncheierea alegerilor
de anul trecut, s\ deschid aici un
subiect pe care-l consideram interesant pentru orice analist, pentru orice jurnalist, pentru orice
telespectator al politicii. E vorba
despre implicarea, `ntr-un fel
sau altul, a „oligarhilor“ `n cea
mai recent\ campanie electoral\. O implicare f\]i[\ – aspect
care a [i dat o not\ aparte ultimei confrunt\ri pe voturi dintre
politicieni. N-am f\cut-o pentru
c\, de fiecare dat\ c`nd mi-a[ fi
dorit, alt subiect ocupa ordinea
zilei.
Un interviu pe care Cozmin
Gu[\ l-a oferit joi „Evenimentului zilei“ `mi ofer\, acum, pretextul pentru abordarea acestei
teme. Fostul coordonator al cam-

paniei preziden]iale a lui Mircea
Geoan\ afirm\ `n citatul interviu:
„Aceast\ imixtiune a celor avu]i,
a oligarhilor, ca s\ folosesc acest
termen, `n toate domeniile vie]ii
publice [i `n campania electoral\ a cauzat proiectului anti-B\sescu“. Iar spusele lui Cozmin Gu[\
par a sublinia o realitate pe care
uneori nu o vedem din cauza propriei imagini pe care o avem fa]\
de „oamenii care trag sforile“.
L-am putut descoperi cu to]ii
pe Dinu Patriciu, `ntr-un moment electoral fierbinte, juc`nd
un rol mai prost dec`t un actor
amator. E vorba despre felul `n
care domnia sa a g\sit de cuviin]\ s\ intervin\ electoral pentru
a arunca pe pia]\ celebrul filmule] cu Traian B\sescu lovind un
copil. Prin tot comportamentul
s\u, Patriciu p\rea de la bun `nceput suspect: suferea, `ntr-un

mod ridicol din pricina evidentei ipocrizii, pentru copilul
agresat; c\uta explica]ii penibile
pentru modul `n care a ajuns la
el materialul video; recita un
discurs artificial ca r\spuns la
`ntrebarea: „De ce a]i venit tocmai acum cu aceast\ filmare?“.
N-avem cum s\ uit\m, apoi,
interven]ia lui Sorin Ovidiu V`ntu de dup\ deconspirarea, `n dezbaterea final\, a vizitei pe care
Mircea Geoan\ i-a f\cut-o cu o
sear\ `nainte. Vr`nd s\-l ajute, V`ntu a b\tut el `nsu[i cuie `n sicriul politico-electoral al contracandidatului lui Traian B\sescu, afirm`nd c\ este prieten cu Geoan\
[i `ncerc`nd, jenant, s\ arate c\
s-a `nt`lnit c`ndva, conspirativ,
pe dup\ col]uri de strad\, chiar
[i cu pre[edintele `n func]ie.
~mi m\rturisesc o inocen]\.
Sau, mai bine zis, m\rturisesc c\
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propria imagine despre „moguli“,
ca fiind oameni de-o inteligen]\
feroce, de-un cinism asemenea,
capabili s\ controleze politica
`n toate ale ei, m-a f\cut s\-mi zic
c\ cei doi, `n special V`ntu, au
`ntors armele `n ultimul moment.
Era evident, `n timp ce-l ascultam
pe ultimul, c\-i face un imens
deserviciu lui Mircea Geoan\,
accentu`nd, prin fiecare vorb\,
handicapul pe care preziden]iabilul de la vremea aceea [i-l
crease singur prin `nt`lnirea cu
omul de afaceri. Am g`ndit deci,
[i cu o doz\ de admira]ie, recunosc, c\ m\car Sorin Ovidiu V`ntu a sim]it cine va fi c`[tig\torul
[i, cu o strategie impecabil\, cu
un cinism asemenea, a trecut cu
arme [i bagaje `n tab\ra lui Traian B\sescu. Altfel, mi-era imposibil s\-mi explic ce se `nt`mpl\.

&

Campania a trecut, apele s-au
lini[tit, impactul emo]ional s-a
stins. Tot ceea ce a urmat m-a
f\cut s\ tr\iesc o anume „dezam\gire“, trecut\ prin filtrul
ra]iunii. Dinu Patriciu, este mai
mult dec`t evident acum, a provocat efectul invers prin acea
caset\: mul]i oameni, inclusiv
dintre prietenii mei, p`n\ atunci
dispu[i s\ „`nghit\ o broasc\“
[i s\-l voteze pe Mircea Geoan\
`n turul al doilea, au renun]at
s\ mai mearg\ la vot, sc`rbi]i de
aceast\ ma[ina]iune [i de interven]ia, chiar dac\ minor\, pe
imaginea video cu pre[edintele
lovind copilul. ~n ceea ce-l prive[te pe Sorin Ovidiu V`ntu, nici
nu mai are rost s\ vorbim: interven]ia sa a fost decisiv\ pentru
refuzul multor oameni, care p`n\ atunci se l\saser\ convin[i
de „proiectul anti-B\sescu“, de
a mai alege `n turul al doilea.
Dar „dezam\girea“ despre care vorbeam (folosesc pentru a
doua oar\ ghilimelele `ntruc`t
aceast\ dezam\gire con]ine `n
ea [i un aspect pozitiv) e alta: cei
doi oameni de afaceri n-au avut, de fapt, o strategie malefic\

intervenind `n campanie. Nu
au c\utat s\ influen]eze ca la
[ah, cu c`teva mi[c\ri de[tepte
`nainte, rezultatul. Pur [i simplu,
au f\cut exact ceea ce au ar\tat c\ fac. Au intervenit asemenea unor oameni needuca]i politic, cu o naivitate uluitoare,
neg`ndit, nelu`nd `n calcul deloc efectul real al vorbelor, al
faptelor lor `n r`ndurile electoratului. Pur [i simplu, au avut
o strategie de moment, care s-a
dovedit aberant\ [i care le-a relevat limitele inteligen]ei politice. Astfel `nc`t „dezam\girea“
mea se traduce astfel: nu doar
c\ nu avem politicieni de elit\,
dar p`n\ [i sforarii, c\rora imagina]ia noastr\ le-a acordat cu
larghe]e capacit\]i deosebite,
s`nt tot de liga a doua. Poate fi
[i-un lucru bun aici. Dar, per ansamblu, e o observa]ie trist\.
Pentru c\ ea arat\, `n absolut,
c`t de neevolua]i s`ntem cu to]ii, la dou\zeci de ani de la revolu]ie, `n procesul de `nsu[ire
a democra]iei capitaliste.
Avem politicieni, avem oameni care trag de sfori. Ducem
`ns\ o lips\ acut\ de strategi.
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Proclama]ia democra]iei noastre
Radu Pavel Gheo
S\pt\m`na aceasta se `mplinesc dou\zeci
de ani de la Proclama]ia de la Timi[oara.
Pe 11 martie 1990, `n cadrul unei mari
manifest\ri populare, acest document
era citit `n Pia]a Operei din ora[ul unde
`ncepuse Revolu]ia Român\, iar ideile exprimate `n ea au devenit sinonime cu lupta pentru democratizarea ]\rii. Proclama]ia
a fost preluat\ ulterior de manifestan]ii
din Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti `n cadrul acelui protest prelungit [i de amploare, care a f\cut la r`ndul lui istorie [i a
fost `n\bu[it brutal `n 13-15 iunie 1990
de minerii chema]i `n capitala ]\rii de Ion
Iliescu, pe atunci pre[edintele României.
Privite retrospectiv, aceste trei evenimente – revolu]ia din decembrie 1989, Proclama]ia de la Timi[oara [i manifesta]ia din
aprilie-iunie 1990 desf\[urat\ `n Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti – pot fi v\zute [i ca
trei etape succesive ale unui proces `nceput
pe 16 decembrie 1989. E vorba de procesul de democratizare a României, proces
care s-a desf\[urat greoi, a `nt`mpinat piedici imense, nu s-a `ncheiat nici ast\zi [i
probabil c\ nu se va `ncheia foarte cur`nd.
A[a s-ar putea judeca lucrurile dintr-o perspectiv\ pesimist\, sus]inut\ de ideea –
u[or de argumentat – c\ `n prezent România este condus\ de o oligarhie creat\ [i
edificat\ pe bazele fostului sistem comunist.

~n mentalul colectiv Proclama]ia de la
Timi[oara este asociat\ `n principal cu
unul din punctele ei – faimosul punct 8,
care propune ca „legea electoral\ s\ interzic\ pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatur\, pe orice
list\, al fo[tilor activi[ti comuni[ti [i al fo[tilor ofi]eri de Securitate”, precum [i „s\
interzic\ fo[tilor activi[ti comuni[ti candidatura la func]ia de pre[edinte al ]\rii”.
Desigur, judec`nd tot retrospectiv, o astfel
de revendicare, de un idealism radical, nu
avea mari [anse s\ fie acceptat\. {i nici
n-a fost. A st`rnit `ns\ un imens scandal [i
a fost urmat\ de o penibil\ Proclama]ie
de la Podu ~nalt, de care nu [tiu c`]i `[i
mai aduc aminte. Era `ns\ un semn c\
proclama]ia timi[orenilor deranja,
atingea un punct sensibil pentru mul]i.
Dar Proclama]ia de la Timi[oara mai
cerea [i alte lucruri. Printre altele, privatizarea `ntreprinderilor de stat – ideea nu
foarte popular\ `n acea vreme. Sau descentralizarea economic\ [i administrativ\, deziderat actual [i ast\zi, ba chiar
folosit ca instrument electoral de un partid sau altul. Apoi, autorii Proclama]iei
respingeau ideea de a fixa ziua na]ional\
a României `n ziua de 22 decembrie. Azi
ideea e deja uitat\, dar atunci era una de
mare actualitate – [i ar fi fost o mare
eroare.

La o lectur\ actual\, Proclama]ia de la
Timi[oara se dovede[te unul din acele documente vizionare, care orienta `nc\ de
atunci, din 1990, destinul României pe
direc]iile pe care ]ara a pornit-o inevitabil, numai c\ dup\ o `nt`rziere de zece
sau dou\zeci de ani.
Desigur, securi[tii [i activi[tii au r\mas
`n politic\. {i `n afaceri. {i `n administra]ie.
~n 1990, ca [i `n 2010. Din punctul \sta
de vedere, s-ar putea spune c\ proclama]ia a e[uat. ~ns\, dintr-o alt\ perspectiv\, a fost o ac]iune necesar\ [i benefic\, ale c\rei roade s-au v\zut `ncetul cu
`ncetul. Pe baza ei [i pornind de la ideile
ei, s-au constituit mai `nt`i opozi]ia activ\
din Pia]a Universit\]ii, iar ulterior ceea ce
s-a numit societatea civil\ din România.
Liniile trasate de Proclama]ia de la
Timi[oara au fost urm\rite de partidele
de opozi]ie, care au preluat puterea `n
1996 – acel moment auroral, ratat (cel
pu]in par]ial) de Conven]ia Democrat\
Român\. Legea lustra]iei, condamnarea
comunismului ori investigarea crimelor
comunismului au la temelie acelea[i idei.
Nu [tiu cu precizie cum ar fi ar\tat societatea româneasc\ f\r\ Proclama]ia de la
Timi[oara, dar s`nt sigur c\ ar fi fost mult
mai pu]in democratic\ dec`t este acum.
Ne mai r\m`ne s\ `nv\]\m ce s\
facem cu democra]ia.
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Andrei Dimitriu: „Nu po]i s\-i ceri unui dirijor s\ vin\ aici pe
800 de euro lunar, c`nd el c`[tig\ 4-5.000 pe dou\ concerte”.

3«
ordinea de zi

DIMITRIU, DORIT DE KELEMEN PE POST DE PACIFICATOR

Filarmonica bucure[tean\
are `n frunte un inginer
meloman de carier\
scriitor, nu regizor, nu muzician. Dac\
analiz\m felul `n care au fost conduse
institu]iile de cultur\ `n ultimii 20 de
ani, putem lesne observa c\ de prea
pu]ine ori s-a mers pe varianta a doua,
cea a unui manager `n fruntea unei
institu]ii de spectacole. Cei mai mul]i
dintre cei care conduc aceste institu]ii
s`nt [i profesioni[ti `n domeniul
respectiv.
Elena Vl\d\reanu

SCURT| ISTORIE
Anul 2009 a fost marcat de un conflict `ntre membrii orchestrei
Filarmonicii „George Enescu“ [i conducerea institu]iei. Membrii orchestrei
i-au solicitat ministrului Culturii, Cultelor [i al Patrimoniului Na]ional la
vremea aceea, Theodor Paleologu, s\ `nlocuiasc\ managerii institu]iei – pe
dirijorul Cristian Mandeal, director general, [i pe directorul artistic,
Nicolae Licare] –, dar [i pe Anda Petrovici din func]ia de concert-maestru
al orchestrei. Prima schimbare a fost `nfiin]area, `n cadrul Filarmonicii, a
unui ansamblu, numit Trio Arte, cu care s\ c`nte Anda Petrovici, dar asta
a dus la o alt\ nemul]umire, legat\ de `ndeplinirea, pe r`nd, de c\tre [ase
violoni[ti din orchestr\, a atribu]iilor concert-maestrului, „fapt care
excede fi[ele de post ale acestora [i intr\ `n contradic]ie cu prevederile
Codului Muncii“, potrivit unei declara]ii a orchestrei c\tre Mediafax. O a
doua schimbare a venit la `nceputul acestui an, c`nd Cristian Mandeal s-a
pensionat, deci a plecat de la Filarmonic\, iar director interimar a fost
desemnat Andrei Dimitriu, „un om din afara sistemului, echilibrat, care
[tie s\ men]in\ echilibrul `ntr-o institu]ie de cultur\, dar `n acela[i timp
avizat”, potrivit prezent\rii realizate de Kelemen Hunor, ministrul Culturii
[i al Patrimoniului Na]ional.
Andrei Dimitriu a fost pre[edinte al Societ\]ii Române de Radiodifuziune
`n perioada noiembrie 1999 – decembrie 2001. A fost secretar de stat,
pre[edinte al Agen]iei Române de Dezvoltare, [eful Departamentului
pentru Promovarea Investi]iilor Str\ine la Ministerul Privatiz\rii [i consilier
pentru industrie al primului-ministru.

Solu]ia ministrului Kelemen la conflictul de la Filarmonic\ a fost pensionarea lui
Cristian Mandeal

FOTO: www.mediafax.ro

C`nd vine vorba despre administrarea
unei institu]ii de cultur\, p\rerile s`nt
`mp\r]ite destul de clar. Pe de o parte,
s`nt cei care sus]in c\ un bun manager
este obligatoriu un bun profesionist (a
se citi artist) `n domeniul pe care
urmeaz\ s\-l gestioneze. De cealalt\
parte, s`nt cei care sus]in c\,
dimpotriv\, un bun manager trebuie
s\ fie un bun manager [i at`t, nu

Andrei Dimitriu, cel propus la `nceputul lunii februarie de c\tre Ministerul Culturii pentru asigurarea interimatului la Filarmonica „George Enescu“, ar putea confirma sau infirma mitul [efului de institu]ie cultural\ provenit din exterior. Dimitriu, de forma]ie inginer, a condus pentru o perioad\ – de peste doi ani, `ntre 1999 [i
2001 – Societatea Român\ de Radiodifuziune unde, potrivit declara]iilor
f\cute recent `n cadrul emisiunii „Timpul prezent“ (Radio România Cultural,
11 martie), a debutat chiar prin aplanarea unui conflict asem\n\tor cu cel
de anul trecut de la Filarmonic\, `ntre dirijorul principal al orchestrei,
Horia Andreescu, [i Orchestra Radio.
Dimitriu este convins c\ atuul s\u
este reprezentat `n acest caz chiar de
faptul c\ este de o alt\ forma]ie, c\
nu este muzician [i c\ nu este preocupat de a-[i face un nume – sau o carier\ – `n muzic\, consider`nd c\, `n cazul unui director artist, este imposibil
ca la un moment dat s\ nu intervin\
propriile interese artistice `n actul de
conducere. Pe scurt, Dimitriu vine optimist la conducerea Filarmonicii [i
m\rturise[te c\, dac\ `n aceast\ perioad\ de interimat va reu[i s\ duc\
la `ndeplinire tot ce [i-a propus, va candida [i la concursul pentru director.
Iar cea mai mare `ncercare pentru el
va fi organizarea concursului pentru
dirijor principal. A accentuat c\ nu va
tolera nici o presiune [i va externaliza concursul. ~ntrebat dac\ s-au f\cut
deja presiuni asupra lui – nu se afl\
propriu-zis la fr`iele Filarmonicii dec`t din 8 martie –, Dimitriu a refuzat
s\ fac\ vreun comentariu. ~n schimb, a
precizat c\ nu i se pare fireasc\ egalitatea
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Andrei Dimitriu `[i aminte[te c\ atunci c`nd a preluat Societatea Român\ de
Radiodifuziune a fost nevoit s\ aplaneze un alt conflict din lumea muzical\: cel dintre
dirijorul Horia Andreescu [i Orchestra Radio

salarial\ `ntre to]i membrii orchestrei
[i dirijor, la fel cum salariile i se par
nefiresc de mici. „Nu po]i s\-i ceri unui
dirijor s\ vin\ aici pe 800 de euro lunar, c`nd el c`[tig\ 4-5.000 pe dou\
concerte“. Andrei Dimitriu pledeaz\
pentru contractele de angajare pe perioad\ determinat\. Aceast\ perioad\
ar trebui s\ fie suficient de mare, astfel `nc`t muzicienii s\ aib\ un confort
legat de siguran]a zilei de m`ine, dar
s\ fie totu[i determinat\ astfel `nc`t
oamenii s\ fie obliga]i s\ dea ce este
mai bun din punct de vedere artistic.

Nu iube[te compozitorii
contemporani
Cei care se vor `ntreba ce caut\ totu[i
un inginer `n fruntea Filarmonicii ar
fi bine s\ re]in\ urm\torul detaliu important: Andrei Dimitriu este ceea ce
s-ar putea numi meloman de carier\, iar
acesta ar fi un alt atu al s\u. Consider\,
spre exemplu, c\ muzica contemporan\

este „mai mult zgomot dec`t armonie“. De[i a ]inut s\ precizeze c\ nu le
va permite gusturilor sale s\ decid\
`n locul s\u, filosofia care se va vedea
totu[i `n programul artistic al Filarmonicii „George Enescu“ este cea a
elitismului. Va fi crea]ie româneasc\,
dar vor fi lucruri deja confirmate valoric, o perspectiv\ nu tocmai `ncurajatoare pentru compozitorii contemporani.
Preocupat de consolidarea a ceea ce
se poate numi „brandul“ Filarmonicii,
Dimitriu va impune o selec]ie foarte
riguroas\ a proiectelor artistice `n care se va implica `n viitor Filarmonica,
dar [i a celor desf\[urate privat de fiecare muzician `n parte. Potrivit declara]iilor f\cute `n cadrul emisiunii
„Timpul prezent“, Andrei Dimitriu este con[tient c\ salariile oamenilor s`nt
foarte mici, a[a c\ arat\ `n]elegere
fa]\ de contractele private ale muzicienilor, `ns\ ace[tia nu se vor implica dec`t `n proiecte valabile, care nu
vor d\una imaginii Filarmonicii.
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Iulia Blaga: „Dac\ Academia tot ar fi vrut s\ salute o voce
feminin\ original\, ar fi premiat-o `n 2003 pe Sofia Coppola,
pentru regia lui Lost in Translation“.

La Oscaruri a triumfat feminismul
cu un film regizat b\rb\te[te
fotografie care
» Orezum\
edi]ia a 82-a a

Ce avea George Clooney
de st\tea a[a `ncruntat?
De ce a strigat o femeie
din sal\ c`nd un premiant a urcat pe scen\
s\-[i ia Oscarul? Chiar e
The Hurt Locker cel mai
bun film din 2009? S`nt
c`teva dintre `ntreb\rile
iscate de ceremonia
decern\rii Premiilor
Oscar, o ceremonie surprinz\toare doar `ntr-un
singur punct, destul de
plictisitoare `n general,
cum plictisi]i au p\rut [i
invita]ii de la Kodak
Theatre.

Premiilor Oscar.
Kathryn Bigelow este
str`ns\ de g`t (`n
glum\) de fostul s\u
so], James Cameron. Cel
care era „the king of
the world” `n ‘98, c`nd
c`[tiga 11 premii Oscar
pentru Titanic, nu a
reu[it mai nimic cu
Avatar (`n afar\ de a se
`mbog\]i [i mai mult).
Gazdele show-ului din
acest an, Steve Martin
[i Alex Baldwin, i-au
sugerat lui Cameron c\
i-ar putea face lui
Kathryn [i un alt cadou:
o Toyota.

» Avatar este filmul cel mai scump din istoria cinematografiei, cu un buget
estimat la 500 de milioane de dolari (300 de milioane pentru produc]ie [i
200 de milioane pentru marketing).

» P`n\ `n prezent, The Hurt Locker poate fi considerat un e[ec comercial,
deoarece `ncas\rile realizate ajung la 21,35 milioane de dolari la nivel
mondial, de peste 100 de ori mai pu]in dec`t `ncas\rile ob]inute de Avatar.

Ihtio-audien]a
„Voi m\ tot invita]i la
emisiunile voastre pentru c\
v\ fac audien]\!“ Spus\
r\spicat [i cu u[oar\ emfaz\,
concluzia asta `i este
caracteristic\ aproape
oric\rui personaj contestabil
din Românica. Românica
telecolor, m\surabil\ p`n\ `n
m\duva ratingurilor,
`nregistreaz\ cre[teri de
audien]e atunci c`nd `n
emisiuni apar Becali,
Dragomir, B\sescu sau Sexy
Br\ileanca. Aproape to]i cei
care reu[esc s-atrag\ privitori
au reu[it s\ `nve]e regulile
jocului, `n aceea[i m\sur\ `n

care acestea s`nt cunoscute
[i de produc\tori, [i de
realizatori.
Ceea ce nu poate explica
`ns\ nici un Becali `n zi bun\
este audien]a pe care o fac
noaptea televiziunile. {i nu e
vorba aici de cele care
difuzeaz\ filme sau relu\ri
ale talk-show-urilor: exist\
oameni care ajung seara
t`rziu acas\ [i se culc\ `nspre
ora 3 diminea]a, dup\ cum,
la fel de bine, avem [i o
categorie de popula]ie – `n
cre[tere! – care nu are unde
s\ se duc\ a doua zi. E vorba
despre posturile care,

Iulia Blaga
Marea s\rb\toare a filmului a dat `n
acest an impresia unei ac]iuni care
trebuia bifat\. N-am mai auzit nici un
speech care s\ `mi pun\ un nod `n g`t,
n-am v\zut sala `ntreag\ aplaud`nd
`n picioare o personalitate distins\ pentru `ntreaga carier\ (Laureen Bacall
[i Roger Corman `[i primiser\ premiile la o alt\ ceremonie, prin noiembrie),
n-am sim]it nici un val de bucurie spontan\ care s\ topeasc\ la unison inimile tuturor celor din sal\. ~n schimb, am
avut senza]ia c\, mai mult dec`t `n al]i
ani, se [tia aproape la fiecare categorie cine o s\ c`[tige. At`t de sigur `nc`t au
adus-o pe Barbra Streissand s\ prezinte Oscarul pentru regie. Nu s`nt feminist\

noaptea, dau chestii de
umplutur\. De fapt, le
putem spune oricum, numai
„de umplutur\“ nu, at`t
timp c`t ele fac rating.
M\sur\torile de specialitate
ar\tau, recent, c\
televiziunea N24 atr\gea
constant audien]\ dup\ ora
12.00 noaptea. {i f\cea
rating cu un acvariu plin cu
pe[ti, care, pus pe post de
mir\ p`n\ `nspre diminea]a,
aducea privitori. C`teva zeci
de mii, chiar! Nu am fost
curios s\ m\ trezesc la ora
aia ca s\ m\ uit la un
lighean tranparent cu
`not\tori colora]i, dar
b\nuiesc c\ o explica]ie
ra]ional\ trebuie s\ existe.
Or fi prin acvariu pe[ti pu[i
pe scandal, care `i luau la
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[i nu am nimic cu feministele. The Hurt
Locker nu mi se pare nici cel mai bun
film din 2009, nici unul care s\ r\m`n\ `n istoria cinematografului. Dar
pot `n]elege de ce a fost premiat. Dintr-un buchet de motive care i-a determinat pe membrii AMPAS s\ emit\
un statement a c\rui idee ar putea fi
aceasta: nu putem premia cu Oscarul cel
mai important un film care e pe mai
mult de jum\tate construit `n CGI, cu
personaje create pe calculator. Premierea lui The Hurt Locker poate fi un
anti-vot Avatar. Ce mi se pare amuzant e
c\ The Hurt Locker e un film b\rb\tesc,
f\cut ca de un b\rbat – iat\ victoria feminismului! Premiind-o pe Kathryn
Bigelow cu Oscarul pentru regie, Academia American\ de Film nu salut\ o voce

palme pe cei cu statut de
victim\, poate. Dup\ cum e
foarte probabil ca unii
`not\tori s\ se fi organizat `n
g\[ti, `n interiorul c\rora
puneau la cale comploturi
`mpotriva celorlal]i ([tiut
fiind faptul c\ pe[tii au
tendin]a biologic\ de a se
organiza `n bancuri). Or fi
v\zut românii no[tri, care
st\teau p`n\ diminea]a la TV
Acvariu, cum vreunul dintre
pe[ti aducea cu Gigi, av`nd
`n jurul s\u mereu c`]iva
supu[i cu dorsala lat\ [i
lucrat\ la sal\. Dar, mai
presus de toate, nu [tiu dac\
nu cumva publicul fidel al
acestui reality show acvatic
aprecia cel mai mult faptul
c\ pe[tii nu erau `mbr\ca]i.
Cine [tie?

feminin\ original\, ci o voce feminin\
care sun\ asemenea unei voci b\rb\te[ti. Dac\ tot ar fi vrut s\ salute o voce feminin\ original\, ar fi premiat-o `n
2003 pe Sofia Coppola, pentru regia
lui Lost in Translation.
A mai fost [i faptul c\ The Hurt Locker e un film despre r\zboiul din Irak
`n care nu g\se[ti nimic politic. A fost
esen]ial\ [i coinciden]a (hollywoodian\) a faptului c\ doi fo[ti so]i s-au luptat cu arme aparent egale (c`te nou\
nominaliz\ri fiecare) la cele mai importante distinc]ii ale industriei de film.
La final, curios, au primit nou\ Oscaruri – dar `mpreun\, iar Dumnezeu a
fost [i el feminist: Kathryn Bigelow [i
The Hurt Locker – 6 Oscaruri, James
Cameron [i Avatar – 3.

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Nu m-ar surprinde s\ aflu
din viitoarele m\sur\tori de
audien]\ c\ [i camera fix\,
montat\ de B1TV pe Hotelul
Intercontinental, aduce
privitori. Trebuie s\ fie [i
c`]iva cet\]eni colegi de ]ar\
cu noi care s\ fie fascina]i de
perspectiva panoramic\
superb\ a Pie]ei Universit\]ii
noaptea, dup\ ora 1.00.
Vorba celor de la „Ca]avencu“, m\car o utilitate
are aceast\ camer\: le poate
ar\ta bucure[tenilor
petrec\re]i ora la care

pot lua primul tramvai
`nspre cas\.
M\car un lucru bun se
desprinde sigur din ihtioaudien]a asta: românul mai
vrea s\ vad\ pe sticla
televizorului [i personaje
care tac, iar pe[tii au, dup\
cum se [tie, aceast\ rar\
calitate. Tare mi-e fric\ `ns\
c\ va afla pre[edintele
B\sescu de lucrul \sta [i,
`ntre o vizit\ la Taraf TV [i
una la Radu Moraru, va face
o oprire [i `n acvariul celor
de la N24.

www.supliment.polirom.ro

CEL MAI
BUN FILM?
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„The Hurt Locker nu mi se pare nici cel mai bun film din 2009,
nici unul care s\ r\m`n\ `n istoria cinematografului. Dar pot
`n]elege de ce a fost premiat.“

Steve Martin [i Alec Baldwin, `ntr-una din rarele lor apari]ii `n cadrul Galei Premiilor Oscar. Cei doi au avut `ns\
un rol esen]ial `n promovarea evenimentului, care a `nregistrat o audien]\ cu 14% mai crescut\ dec`t anul trecut

Succesul lui The Hurt
Locker, datorat [i criticii
americane

Hurt Locker cu c`teva ore `nainte de a
triumfa la Oscaruri –, am fost de aceea[i p\rere.

Am auzit [i la noi voci care au spus pline de convingere c\ The Hurt Locker
folose[te ni[te chestii geniale. Nu `n]eleg. Acest gen de cinema se practic\
de cel pu]in 10 ani. Unul dintre primele filme de actualitate turnate cu camera pe um\r, imit`nd jurnalele TV [i
av`nd un subiect plasat `ntr-o zon\ de
conflict, a fost Welcome to Sarajevo
(1997) al britanicului Michael Winterbottom, care a rulat [i pe marile noastre ecrane.
Exist\ un lucru care plaseaz\ The
Hurt Locker `n echip\ cu Precious, cu
Crazy Heart sau Slumdog Millionaire,
marele c`[tig\tor de anul trecut. S`nt
filme independente realizate cu bugete mici [i care au avut un start modest,
dar care au fost luate `n bra]e de oameni influen]i, de AMPAS, de soart\.
Filmul lui Bigelow a fost, de fapt, turnat `n 2007 [i, culmea, a concurat anul
trecut la Independent Spirit Awards,
premii care se anun]\ cu o zi, dou\ `naintea Oscarurilor. A fost nominalizat
pentru regie [i actor principal (Jeremy
Renner e, `ntr-adev\r, foarte bun). Anul
acesta Precious a luat crema la Spirit
Awards, inving`nd la cinci categorii, inclusiv la Cel mai bun film. Mi se pare
ciudat\ aceast\ situa]ie, care ne sugereaz\ cel pu]in o idee: c`nd un film e
premiat, contextul (celelalte filme) conteaz\ mai mult dec`t valoarea filmului respectiv.
Succesul lui The Hurt Locker, care
str`nsese p`n\ la Oscaruri vreo 20 de
milioane de dolari din bilete (fa]\ de
720 de milioane c`te avea Avatar), se
datoreaz\ `n bun\ m\sur\ [i criticii
americane care l-a sus]inut. Nu `n bloc,
`ns\. Jay Weissberg de la „Variety“ a
spus c\ e un film supraapreciat. Dup\
ce am v\zut [i eu filmul la Pro TV –
care a reu[it, `n premier\ pentru o televiziune din România, s\ difuzeze The

Nici o surpriz\
~n rest, premiile au fost cum era de a[teptat. Exist\ [i aici dou\ mici amendamente. Primul c\ e un pic ciudat s\
premiezi pentru imagine un film turnat mai ales `n CGI (m\ refer la Avatar), `n loc s\ premiezi munca operatorului de la The Hurt Locker, care chiar
a tras cu filmul \sta (dar votan]ii au
vrut astfel s\ spun\ c\ nu apreciaz\ la
Avatar dec`t inven]ia tehnic\). ~n al
doilea r`nd, n-a fost o surpriz\ c\ Up
in the Air/Sus, `n aer nu a primit Oscarul pentru scenariu adaptat. Precious, ecranizarea romanului lui Sapphire, `[i dovedise lipiciul cu dou\ zile mai devreme, c`nd luase cinci premii Independent Spirit, dar mai ales
era vorba despre faptul c\ succesul filmului se datoreaz\ `n primul r`nd pove[tii – adolescenta de culoare, abuzat\ fizic [i moral de p\rin]ii ei, care
iese la lumin\ – [i `n al doilea r`nd interpret\rilor extraordinare ale lui
Mo’Nique [i Gabourey Sidibe. N-a fost
o surpriz\ premierea lui Mo’Nique cu
Oscar pentru rol secundar feminin, la
fel cum nimeni nu s-a mirat c`nd Penélope Cruz a anun]at c\ Oscarul pentru rol secundar masculin `i revine lui
Christoph Waltz pentru Inglourious
Basterds. Nici Oscarul acordat Sandrei
Bullock [i cel decernat lui Jeff Bridges
pentru rol principal feminin, respectiv masculin n-au mai oprit respira]ia
cuiva. Nici „oscarizarea“ lui Up pentru lungmetraj de anima]ie, nici cea a
lui El secreto de sus ojos pentru cel
mai bun film str\in (pentru c\ e mai
accesibil dec`t Das weisse Band sau
Profetul [i pentru c\ autorul lui, argentinianul Juan José Campanella, lucreaz\ [i `n SUA, regiz`nd episoade din
seriale de succes).
N-am aflat de ce era plictisit George
Clooney. De c`teva ori l-am `n]eles `ns\.

ordinea de zi

Un s\rut care a f\cut `nconjurul lumii, cel dintre Sandra Bullock [i Meryl Streep. Un s\rut de `mp\care, s-ar
putea spune, dup\ ce Bullock a c`[tigat premiul pentru care ambele au fost nominalizate

CIFRELE OSCARURILOR
»

5.810 este num\rul membrilor din colegiul electoral al Academiei de
film americane cu drept de vot pentru desemnarea c`[tig\torilor
premiilor Oscar.

»

3.400 este num\rul de locuri din Teatrul Kodak, unde gala premiilor
Oscar este organizat\ `n fiecare an, `ncep`nd din 2002.

»

1929 este anul primei edi]ii a premiilor Oscar, la doi ani dup\ `nfiin]area
Academiei de film americane.

»

300 este num\rul ferici]ilor c`[tig\tori, ale[i prin tragere la sor]i, ai
locurilor de l`ng\ covorul ro[u pe care vor defila celebrit\]ile.

»

50 este num\rul statuetelor confec]ionate pentru aceast\ gal\. S`nt 24
de categorii de premii, `ns\ pot exista mai mul]i c`[tig\tori `n cadrul unei
singure categorii.

»

15 este recordul de nominaliz\ri la Oscar de]inut de un artist, iar acesta
apar]ine lui Meryl Streep. Jack Nicholson [i Katherine Hepburn o
urmeaz\ `n top, cu 12 nominaliz\ri.

»

11 este recordul premiilor Oscar ob]inute de un film, de]inut la egalitate
de Ben-Hur, Titanic [i St\p`nul Inelelor: ~ntoarcerea Regelui.

»

3,85 este greutatea, `n kilograme, a unei statuete Oscar.

C~{TIG|TORII OSCARURILOR – EDI}IA 2010
» Cel mai bun film: The Hurt Locker
» Cel mai bun regizor: Kathryn Bigelow – The Hurt Locker
» Cea mai bun\ actri]\ `n rol principal: Sandra Bullock – The Blind Side
» Cel mai bun actor `n rol principal: Jeff Bridges – Crazy Heart
» Cel mai bun actor `n rol secundar: Christoph Waltz – Inglourious Basterds
» Cea mai bun\ actri]\ `n rol secundar: Mo’Nique – Precious (foto)
» Cel mai bun scenariu adaptat: Geoffrey Fletcher – Precious
» Cel mai bun scenariu original: Mark Boal – The Hurt Locker
» Cel mai bun film de anima]ie: Up, de Pete Docter
» Cea mai bun\ regie artistic\: Avatar (Rick Carter, Robert Stromberg, Kim Sinclair)
» Cea mai bun\ imagine: Mauro Fiore pentru Avatar
» Cel mai bun montaj: Bob Murawski [i Chris Innis pentru The Hurt Locker
» Cel mai bun film str\in: El secreto de sus ojos (Argentina)
» Cele mai bune efecte vizuale: Avatar
» Cea mai bun\ coloan\ sonor\: Up – Michael Giacchino
» Cel mai bun c`ntec: The Weary Kind (Crazy Heart) – Ryan Bingham [i
T Bone Burnett
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avanpremier\

„Ambasadorul invizibil este cel mai bun roman al lui Nichita
Danilov [i, nu ezit s\ o spun, una dintre cele mai remarcabile
apari]ii ale prozei noastre din ultimii ani.“

Nichita Danilov –
Ambasadorul invizibil
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\
un fragment din cel mai recent roman al lui Nichita
Danilov, Ambasadorul invizibil, care va ap\rea `n
cur`nd `n colec]ia „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.
– Fragment –
„M\ rog“, zise consilierul, „`n fond e
treaba voastr\ cum v\ descurca]i
cu ele. Am s\-]i povestesc ce s-a `nt`mplat cu steagul... ~n timp ce se h`rjoneau umbl`nd de-a bu[ilea prin dormitor, Grunia l-a pus pe consul s\ scuipe steagul tricolor. Avem filmat\ toat\ scena. Dac\ vrei, `]i pot face o copie de pe caset\. Noi o folosim acum
drept material didactic pentru diploma]ii pe care-i trimitem `n misiune.
E de uz strict intern. Dac\ am da-o
pe post, ar ie[i un scandal mult mai
mare dec`t cel precedent. ~nchipuie-]i ce i-a trecut consulului prin cap:
nu numai c\ a scuipat pe steag, ci a
jucat pe el [i tontoroiul... Pe urm\
s-a apucat... ~n fine, n-are rost s\-]i spun
ce-a mai f\cut... Ce fazan... Fazan
`n toat\ regula. Prin urmare, pre[edintele Letinski avea dreptate c`nd
a spus ce-a spus...“
„Prin urmare“, i-am spus, repet`ndu-i vorbele, „cu chestii din astea
v\ ocupa]i...“
„Nu noi, ci al]ii. Te asigur c\ nici pre[edintele Letinski, nici eu nu s`ntem
implica]i `n toat\ afacerea asta. Caseta ne-a parvenit printr-un intermediar...“
„Dar Grunia?“
„Grunia lucra cu alte servicii... ~n]elegi? Dup\ povestea asta, `n loc s\
lua]i taurul de coarne, v-a]i apucat
s\ r\sp`ndi]i fel de fel de zvonuri,
inclusiv \la cu sosia. E jenant... Ar
fi trebuit s\ v\ cere]i scuze.“
„~n]eleg“, i-am spus, „c\ acesta e
mesajul pe care ai vrut s\ mi-l transmi]i?!“
„Nu, nu am vrut s\-]i transmit nici
un mesaj. Tot ce ]i-am relatat r\m`ne `ntre noi. Dar hai mai bine s\-]i
povestesc ce s-a `nt`mplat cu vulturul de mine...“
„Ce s-a `nt`mplat?“
„Ce s\ se `nt`mple, v\z`nd c\ devin
din ce `n ce mai insistent, pre[edintele s-a `ndurat [i m-a luat cu el `n Congo... ~n Republica Democrat\ Congo...
Adic\ `n Zair... {i s-a convins... Mai
bine zis, m-am convins eu singur c\
nu e cazul s\ insist cu diploma]ia.
Nu eram nici pe departe vultur, ci,
cum s\-]i zic, un simplu papagal...“
„Ce s-a `nt`mplat acolo? Ce-ai p\]it?“

„Iat\ ce: o lun\ de zile l-am tot b\tut la cap pe pre[edinte s\ m\ ia cu el
`n Zair. Africa, elefan]i, lei, girafe
`n fl\c\ri, zebre, Kinshasa, crocodili, hipopotami, maimu]e, fluviul
Zambezi, Mobutu Sese Seko“, i-am
tot repetat mereu vorbele astea p`n\
l-am `nnebunit... «{tii m\car francez\?» m-a `ntrebat. «O s\ vede]i
c\ m\ descurc. O s\ fi]i satisf\cut de
mine... {i dac\ o s\ m\ descurc, v-a[
ruga s\ m\ l\sa]i consul la Kinshasa...» «Bine, te iau», a zis Letinski [i
s-a ]inut de cuv`nt. N-are rost s\-]i
descriu `n am\nunt febra de care
am fost cuprins `n momentul `n care
mi s-a spus s\ m\ preg\tesc de drum.
A fost o `ntreag\ nebunie. L-am pisat
pe pre[edinte cu at`tea `ntreb\ri, `nc`t `[i astupa urechile c`nd m\ vedea. De[i sim]eam c\ se enerveaz\,
eu tot continuam s\-l s`c`i ba cu una,
ba cu alta. Profitam c\ trebuia s\ `ntocmesc h`rtiile oficiale ca s\ fiu mereu `n preajma sa. A trebuit de c`teva
ori s\-mi lipeasc\ band\ scoci la gur\ ca s\ m\ aduc\ la t\cere. Dar [i
atunci vociferam. ~n fine, cum s\-]i
zic, ajungem noi `n Zair. Letinski `n
fa]\. Eu, `n convoiul preziden]ial,
undeva `n fundal. Ie[im `n ora[ s\
facem o plimbare. O c\ldur\ `ngrozitoare. Se topea asfaltul sub t\lpi.
La drept vorbind, nici nu mai ]in
minte dac\ c\lcam pe asfalt sau pe
p\m`nt. Asfaltul era plin de praf [i
b\legar uscat. C\lcai pe el ca [i cum
ai fi c\lcat pe Lun\ sau pe Marte...
Peisaj arid. Str\juit de palmieri [i
cactu[i. Dar mai erau [i ni[te arteziene ce susurau pl\cut... ~n jurul
lor se adunaser\ o groaz\ de negrese cu trupul parc\ sculptat din abanos... Aveau un trup at`t de suplu,
picioare sub]iri [i g`tul lung, `nf\[urat `n inele sclipitoare... A[a ceva nu
v\zusem dec`t `n poze. Am umblat
cu capul gol prin soare, [optind ca
un dement «Sese Seko, Sese Seko»,
gata-gata s\ fac apoplexie... Negresele mi se p\reau ispititoare... Dar nu
m-am av`ntat. Povestea consulului
mi se `n[urubase bine `n cap. Pretutindeni pe unde pleci po]i s\ dai
de c`te o Grunia, nu-i a[a?! ~n fine,
am tot umblat eu ce-am umblat [i
la 12.30 m-am `ntors la re[edin]\.
Am `ncercat mai `nt`i s\ fac un du[,
dar apa era at`t de galben\, `nc`t
m-am l\sat p\guba[. M-am [ters cu
un prosop adus de acas\ [i mi-am
pus costumul oficial... Transpira]ia

AUTORUL
Nichita Danilov (n. 7 aprilie 1952) este absolvent al
Facult\]ii de {tiin]e Economice [i al {colii Postliceale
de Arhitectur\, Ia[i. Debut `n pres\ `n anul 1979 `n
paginile revistei „Dialog“. Debut editorial `n anul 1980
cu volumul de poeme F`nt`ni carteziene, Editura
Junimea (volum distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor).
Semneaz\ alte [ase c\r]i de poezie: C`mp negru
(Cartea Româneasc\, 1982); Arlechini la marginea
c`mpului (Cartea Româneasc\, 1985); Poezii (Junimea,
1987); Deasupra lucrurilor, neantul (Cartea
Româneasc\, 1990) [i Mirele orb (Junimea, 1995), un
volum de proz\ scurt\: Nevasta lui Hans (Editura
Moldova, 1996), un volum de pamflete politice,
Urechea de c`rp\ (Editura Boema, 1992), precum [i o
carte de portrete literare, Apocalipsa de carton
(Institutul European, 1993). Prezent `n numeroase
antologii din ]ar\ [i str\in\tate. Poezia sa a fost
tradus\ `n Ungaria, Cehia, Estonia, Spania, Fran]a,
SUA, Anglia. ~n anul 1995 a primit Premiul Funda]iei
Soros pentru poezie. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România [i al PEN Club. A fost:
economist, corector, profesor, muzeograf, editor,
redactor („Convorbiri literare“), [ef departament
cultur\ („Monitorul de Ia[i“), director (Teatrul de copii
[i tineret „Luceaf\rul“, Ia[i), secretar literar (Teatrul
„Vasile Alecsandri“, Ia[i). Volumul Nou\ varia]iuni
pentru org\ a inaugurat seria „Antologii“
(coordonator: Mircea Mih\ie[) din Biblioteca Polirom.
A mai publicat la Editura Polirom T\lpi. {otronul
(roman, 2005), Ma[a [i Extraterestrul (roman, 2005) [i
Locomotiva Noimann (2008).

`mi curgea [iroaie. Sim]eam c\ m\
sufoc... La ora 1 fix trebuia s\ aib\
loc semnarea actelor oficiale. Parc\
v\d [i acum `n fa]a ochilor toat\ scena. Pre[edintele Letinski `n fa]\, `mbr\cat `ntr-un costum alb, impecabil, cu o p\l\rie u[oar\ de fetru, de
culoare bej, eu ceva mai `n spate,
tot `ntr-un costum deschis la culoare, cu sc\f`rlia arz`nd `n soare, `n
dreapta lui Letinski – pre[edintele
Sese Seko, `mbr\cat `n haine kaki,
cu ochelari fumurii pe ochi, `n spatele lui, omologul meu congolez, negru ca t\ciunele, `mbr\cat `n ve[minte purpurii, cu un turban verde `nf\[urat `n jurul capului... Eu [i consilierul ]ineam `n m`ini c`te o map\
de documente ce urmau a fi semnate de cei doi pre[edin]i. Din pricina
c\ldurii, dar [i a emo]iei, mapa din
m`na mea devenise tot mai grea [i
mai alunecoas\. Transpiram din abunden]\. Fruntea, t`mplele [i ceafa `mi erau acoperite de broboane
de sudoare. St\team `n spatele pre[edintelui [i m\ g`ndeam: «S\ dea
Domnul s\ nu scap mapa `n timpul
solemnit\]ilor...». {i iat\ c\ timpul
solemnit\]ilor a [i sosit. M`nat ca de
un duh r\u, de un instinct din cale
afar\ de ambiguu, am f\cut un pas

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 264 » 13 – 19 martie 2010

`nainte, `ntinz`nd m`na dreapt\ `n
direc]ia pre[edintelui Seko [i ceea
ce era inevitabil s\ se produc\ s-a
produs. Mapa `mi alunec\ din m`n\
[i ateriz\ la picioarele pre[edintelui Republicii Zair... M-am uitat la
Letinski. Letinski st\tea calm [i discuta cu pre[edintele Mobutu despre
colaborarea fructuoas\ dintre cele
dou\ ]\ri, ca [i cum nu s-ar fi `nt`mplat
nimic. M\ sim]eam pierdut. Ce era
s\ fac?! Mi s-a f\cut negru `n fa]a
ochilor, dar am c\utat s\ nu m\ pierd
cu firea. Am `ncercat s\ mai `ndrept
c`te ceva din ce se poate `ndrepta.
Cum era s\-mi dreg gre[eala f\r\ s\
devin [i mai b\t\tor la ochi?!: «Fie
ce-o fi», mi-am zis [i, l\s`ndu-m\ pe
vine, am `nceput s\ culeg foile ce s-au
risipit pe jos [i s\ le a[ez `n ordine la
locul lor, `ntre coper]i... M\ rog, nu
putea fi vorba de nici o ordine acolo.
Dar totu[i ceva era... Cei doi pre[edin]i st\teau a[eza]i comod `n fotoliile lor [i continuau s\ converseze. Deodat\, pre[edintele Mobutu `[i a]inti
privirea asupra mea. M-am pierdut
de tot cu firea [i am dat s\ m\ ridic.
Reu[isem s\ str`ng, t`r`ndu-m\ de-a
bu[ilea, toate documentele [i s\ le
a[ez `n map\. Pre[edintele Sese Seko
se ridicase [i el de pe fotoliul `n care

sta, f\c`nd un pas `nainte. Atunci am
f\cut ce am f\cut [i m-am `ncurcat de
tot. Am nimerit cu capul `ntre picioarele, ca s\ zic a[a, `n form\ de potcoav\ ale pre[edintelui Mobutu... Pierz`ndu-[i echilibrul, Mobutu se ag\]\
cu toat\ for]a de grumazul meu. M-am
speriat [i am f\cut un salt, ridic`ndu-l
la o `n\l]ime de 30 de centimetri de
podea... C\utam s\ scap de el, dar
pre[edintele `[i `nfipsese m`inile
v`rtos `n chica mea. Le simt [i acum
mirosul. Ni[te m`ini negre, cu degete lungi [i unghii ro[ii. E posibil ca unghiile s\ fi fost albe, dar eu le-am v\zut ro[ii. Puteau s\ fie [i verzi, eu tot
le-a[ fi v\zut a[a. De fapt, nici nu le-am
v\zut. Mi-am `nchipuit `ns\ c\ le v\d
[i am intrat `n panic\. Am dat s\ ]ip,
dar ]ip\tul a fost `nghi]it de g`tlejul
meu. Eram orb [i surd la tot ce se `nt`mpla `n jurul meu. Orbirea mea n-a
durat `ns\ mai mult dec`t ai clipi din
ochi. Solzii de pe pleoape mi-au c\zut. Priveam uimit la figurile oficiale ce se roteau `n fa]a mea. Era c`t pe
ce s\ cad, dar mi-am adunat puterile
[i m-am ridicat `n picioare. Pre[edintele Mobutu continua s\ se ]in\ str`ns
cu labele de chica mea. Am f\cut doi
pa[i la st`nga, doi pa[i la dreapta, apoi m-am opintit odat\, am f\cut un
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pas `n fa]\, m-am pus `n genunchi [i
l-am r\sturnat frumos `n fotoliu...“
„{i Letinski?“
„Ce e cu Letinski?“
„Letinski ce-a zis?“ l-am `ntrebat.
„Letinski a privit calm toat\ aceast\ scen\. Dup\ care a luat mapa [i i-a
`ntins-o lui Mobutu.“
„{i Mobutu?“
„Semn`nd documentele, Mobutu
Sese Seko a spus: «Voinici b\rba]i cresc
`n ]ara dumneavoastr\! Parc\ s`nt cobor`]i de pe columna lui Traian...».
Vezi, pre[edintele Sese Seko, cu pu]in timp `n urm\, vizitase Roma [i se
oprise `n fa]a columnei lui Traian.
Astfel a decurs vizita `n Republica Democrat\ Congo sau Zair. Dup\ ce
ne-am `ntors de acolo, pre[edintele Letinski m-a chemat la el [i mi-a
spus: «~mi pare r\u, drag\ Kuzin, dar
`nc\ nu e[ti copt pentru diploma]ie.
Stai [i cloce[te ou\le `n biroul t\u...
Vezi c\ m`ine sose[te o delega]ie oficial\ din Burundi [i am nevoie de un
discurs pus la patru ace. Te informezi
asupra delega]iei, vezi care s`nt punctele sensibile ale omologului meu burundez [i mi le a[terni frumos pe h`rtie. ~n rest, am s\ m\ descurc [i singur...». M-am `nclinat [i am ie[it, iar
pre[edintele a bodog\nit `n urma mea:
«Sese Sekom, Sese Sekom... Seca]i-ar creierii de imbecil...». Am ajuns `n birou,

Printre volumele publicate la Editura Polirom se num\r\ T\lpi.
{otronul, Ma[a [i Extraterestrul [i Locomotiva Noimann .
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» „Roman polifonic, cinematografic `n multe din

paginile sale, construind personaje memorabile,
cultiv`nd un fantastic de extrac]ie gogolian\, dar
[i scene `n care protagoni[ti s`nt fantome ale
trecutului, precum Cezar, Petru cel Mare, Ivan cel
Groaznic [i Vlad }epe[, Lenin [i Stalin, Dimitrie
Cantemir, dar [i Dante, Shakespeare, Cervantes ori
Kant, Ambasadorul invizibil prilejuie[te autorului o
medita]ie pe tema puterii, vizitat\ `n miezul
intimit\]ii ei. Ambasadorul invizibil este cel mai
bun roman al lui Nichita Danilov [i, nu ezit s\ o
spun, una dintre cele mai remarcabile apari]ii ale
prozei noastre din ultimii ani.“ – Bogdan Cre]u

m-am a[ezat pe scaunul acesta, [i am
`nceput s\ scriu. La `nceput am vrut
s\ scriu discursul, cum `mi ceruse pre[edintele. Dar p`n\ la urm\, cump\nind lucrurile `n sinea mea, mi-am
scris demisia. {i nici nu s-au uscat bine literele, iat\ c\ sun\ telefonul. Ridic
receptorul: secretara. «Bun\ diminea]a `nc\ o dat\», `mi zice cu o voce
pref\cut\ vipera preziden]ial\, «pre[edintele v\ pofte[te la el...» Cobor de
la etajul doisprezece la etajul trei. Nu

cu liftul, ci pe sc\ri. ~n lift te po]i bloca oric`nd. C`nd ]i-e lumea mai drag\, vezi c\ r\m`i `n]epenit acolo, ca
un os de pe[te `n g`t. Nu [tiu cum se
`nt`mpl\, dar de fiecare dat\ c`nd secretara m\ poftea la pre[edinte [i luam
liftul, se bloca. R\m`neam blocat `n
`ntuneric ore-n [ir. Iar c`nd, `n sf`r[it,
mecanicii m\ scoteau din cutia mi[c\toare [i ajungeam la destina]ie,
pre[edintele turba de furie [i avea de
ce. ~ncercam s\-i explic ce se `nt`mplase.
Dar Letinski mi-o t\ia din scurt: «P\i
vezi dac\ e[ti comod! Ie[i afar\! {i te
sf\tuiesc s\-]i cau]i loc de munc\ ca
hamal `n gar\ sau `n port. Pre[edin]ia nu-i de tine... Aici `]i pui nu mu[chii, ci capul la b\taie... M-ai `n]eles?!».
Iar secretara jubila. A doua zi `ns\
pre[edintele se `mbuna [i m\ chema
s\ st\m de vorb\ la o cafea. Acum, dup\ toat\ harababura aceea cu Sese
Seko, eram cam tulburat. ~mi scrisesem eu demisia, inima mi se f\cuse `ns\ c`t un purice... Se pare c\ `ntrecusem m\sura. ~n fine, ajung `n fa]a cabinetului num\rul unu [i intru. Secretara era toat\ numai z`mbet: «Pofti]i, pofti]i», `mi spune, «pre[edintele v\ a[teapt\». {i apoi, a[a, ca o `n]ep\tur\ `n talp\: «Dar cum de n-a]i
r\mas `nchis `n lift?!». ~mi venea s\-i
fac zob mutra de perete, dar m-am ab]inut. ~ntre timp aflasem c\ `n cabinetul secretarei se afla al doilea pupitru de comand\ al liftului preziden]ial. Ap\s`nd butonul, ea `l putea
opri oric`nd `ntre etaje. Iar dac\ `ncercai s\ ie[i deschiz`nd u[ile cu for]a,
te puteai trezi decapitat... Era chiar
de mirare c\, av`nd un astfel de instrument pe m`n\, nimeni nu fusese, deocamdat\, sf`rtecat. Liftul putea fi folosit oric`nd pe post de ghilotin\. Am
ap\sat pe clan]\ [i-am intrat. Pre[edintelui nu-i pl\cea s\-i ba]i la u[\.
Odat\ ce secretara `]i spunea s\ intri, te conformai. Excesele de polite]e `l enervau... «Am nevoie de sfetnici,
nu de slugoi», urla pre[edintele. «Cine
vrea s-o fac\ pe lacheul s\ se duc\ vizavi...» Vizavi se afla guvernul, calul
de b\taie al ie[irilor preziden]iale. ~n
ochii opiniei publice, prim-ministrul
[i cabinetul s\u trebuiau s\ apar\ ca
`ntruchiparea r\ului general. Nu
exista zi ca pre[edintele s\ nu-i spurce cu noroi.“
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INTERVIU CU
GEORGE BANU

„Teatrul, spre deosebire de cinematografie [i, mai ales, de
televiziune, se adreseaz\ unor minorit\]i, care uneori s`nt foarte
active.“

INTERVIU CU TEATROLOGUL GEORGE BANU

„Imperativul artei moderne
este excluderea stereotipuri
Teatrologul George Banu, profesor la Sorbona, pre[edinte
de onoare al Asocia]iei Interna]ionale a Criticilor de
Teatru, a sus]inut la finalul lunii februarie la Ia[i conferin]a
„Sarah Bernhardt – primul star modern“. Aceasta a f\cut
parte dintr-un eveniment complex organizat de
Na]ionalul ie[ean, cu ocazia premierei unui nou spectacol:
Recviem pentru o stea sau }ip\tul langustei, dup\ textul
lui John Murell. Adaptarea [i regia `i apar]in Anc\i
Ovanez, iar distribu]ia este compus\ din Cornelia
Gheorghiu (`n rolul lui Sarah Bernhardt) [i Dionisie Vitcu.
Interviu realizat
de George Onofrei

A]i sus]inut la Ia[i conferin]a „Sarah Bernhardt – primul star modern“.
O conferin]\ dedicat\ legendei teatrului francez, care a avut o via]\ personal\ agitat\ [i o activitate profesional\ remarcabil\ `n teatru, dar care a fost [i un pionier al filmului...
Sarah Bernhardt a fost figura cea mai important\ a scenei europene la sf`r[itul
secolului al XIX-lea [i `nceputul secolului XX. Celelalte mari actri]e – din
Italia, Eleonora Duse, din Rusia, Komisarjevskaia – nu f\ceau dec`t s\ o imite,

iar Sarah Bernhardt este o figur\ cu totul [i cu totul novatoare pentru c\ este
o mare actri]\, o mare interpret\ a lui
Victor Hugo, a lui Racine, dar `n acela[i timp un personaj implicat `n via]a
politic\, un personaj foarte activ [i pe
plan sentimental, cu rela]ii afective tumultoase, rupturi de contracte cu comedia francez\, turnee istorice `n America,
`n Rusia, chiar [i `n Ia[i, unde a fost de
trei ori. Eu am o amintire foarte personal\. Bunicul meu a tras calea[ca lui Sarah
Bernhardt. Era obiceiul atunci ca, dup\
un mare succes, tinerii s\ `nlocuiasc\
caii de la cupee. Deci Sarah Bernhardt
nu este o actri]\, ci este o interpret\ care
p\trunde `n lume, devine extraordinar
de activ\ [i, `n acela[i timp, anun]\
comportamentul viitoarelor staruri
moderne care s`nt staruri cinematografice. Spunea]i c\ a fost legat\ de cinematograf. Filmele ei au fost mediocre,
dar ea este o personalitate care a avut
o fibr\ de stea `n sensul societ\]ii de
spectacole din secolul XX.

Era, de asemenea, epoca filmului mut.
Era epoca filmului mut, dar ea este printre primii care `ndr\znesc s\ fac\ film
mut, av`nd o celebritate cu totul [i cu totul
extraordinar\. Ea, apoi, este cea care
`[i `nregistreaz\ prima vocea, o voce de
aur. ~n acela[i timp, este cea care are ideea
prim\ din punct de vedere mediatic, extraordinar de important\, s\ `[i creeze

Europa, mare parte
» „~n
a spectatorilor caut\
clasicii. ~n Fran]a, c`nd
un teatru are nevoie de
un supliment financiar,
face apel la clasici, `n
timp ce `n America e invers. ~n SUA clasicii intimideaz\ publicul, care
prefer\ autorii moderni
`n general.“

c\r]i po[tale cu portretul ei pe care s\ le
semneze. Ea a fost o mare stea a scenei
[i, `n acela[i timp, un mare star care anun]\ starul cinematografic. De aceea, mie
`mi [i place `n general situa]ia aceasta
de r\scruce. Sarah Bernhardt este un
mare personaj de r\scruce.

acest spectacol. Deci e un grup de ac]iuni `n care fiecare [i-a adus contribu]ia. Nu
se poate spune este unul singur la originea proiectului. Anca Ovanez s-a g`ndit la text, `ns\ restul a fost o „ac]iune“ de
grup. Poate `n teatru lucrurile cele mai
frumoase se fac `mpreun\.

Extrapol`nd, am putea spune c\ a
fost [i unul dintre primele personaje mondene. Unul dintre filmele mute se petrecea chiar `n locuin]a sa
sau `n preajma locuin]ei sale. S-a inventat odat\ cu ea mondenul?

Una dintre temele mereu actuale este legat\ de gustul publicului de teatru. P`n\ la urm\, exist\ un gust al publicului sau exist\ doar un gust format? V\ `ntreb acest lucru pentru
c\, de exemplu, `n România nu exist\ studii care s\ reflecte preferin]ele
publicului pentru un anumit tip de
spectacol. S`nt `ns\ regizori care
spun cu non[alan]\ c\ pun `n scen\
o anumit\ pies\ pentru c\ asta vrea
publicul. N-avem de-a face mai degrab\ cu un imaginar al regizorului
raportat la ceea ce vrea publicul?

A fost un personaj monden, a fost legat\, `n acela[i timp, de mari figuri mondene ale epocii. Oscar Wilde era cel
care `i dedica un adev\rat cult, Henry
James a scris un roman de aproape 700
de pagini despre ea. ~n acela[i timp `ns\,
ea a fost cea care a participat la r\zboiul din 1916 pe front, invalid\ – le spunea solda]ilor poeme [i `i `ncuraja. Deci
Sarah Bernhardt era un nod de contradic]ii, nu a fost numai o stea monden\.
Sarah Bernhardt a fost [i o stea monden\, dar [i un subiect uman implicat. Sarah Bernhardt nu e asta sau asta, ci este [i asta, [i asta, e un amestec de contradic]ii care niciodat\ nu s-au unificat.

Spunea]i c\ `ntr-un fel sau altul s`nte]i la originea acestui proiect, al spectacolului cu piesa Recviem pentru o
stea sau }ip\tul langustei. Cornelia
Gheorghiu joac\ rolul excentricei Sarah Bernhardt. De asemenea, din distribu]ie face parte [i Dionisie Vitcu.
Care este povestea acestui spectacol?
Problema teatrului este c\ nimeni nu
[tie ce a f\cut perfect. Este un amestec de
contribu]ii. Oamenii de teatru, c`nd se
`n]eleg foarte bine `ntre ei, lucreaz\ `mpreun\. Eu am cunoscut-o pe Cornelia
Gheorghiu acum foarte mul]i ani la Ia[i,
c`nd am v\zut Pe[c\ru[ul `n regia C\t\linei Buzoianu, iar din spectacol nu
mi-o aduc aminte dec`t pe ea. Dup\ aceea, noi am reluat o leg\tur\ `n mod
accidental la Paris [i am devenit prieteni, iar eu m\ aflu a[a, `ntre dou\ prietene: Cornelia Gheorghiu [i Dana Monah (doctorand al profesorului George
Banu – n.r.), trei genera]ii diferite, dar
cu care am acest sentiment extrem de
pl\cut de a fi colaborator `ntr-o prietenie
`n care fiecare aduce ce poate din partea
lui. {i, r\m`n`nd prieten cu Cornelia,
Anca Ovanez mi-a spus c\ s-a g`ndit la
aceast\ pies\, iar `mpreun\ cu Anca Ovanez am vorbit cu domnul Hadji-Culea,
care a acceptat acest proiect. A devenit
astfel un fel de proiect `n trei `n care
Anca Ovanez se `ntoarce pentru a lucra cu Cornelia, pe care o cunoa[te de
foarte mult timp. Eu am venit pentru
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~ntrebarea este una etern\, care revine
[i al c\rei r\spuns este evident etern:
nu exist\ un public, exist\ publicuri. Teatrul, spre deosebire de cinematografie [i,
mai ales, de televiziune, se adreseaz\
unor minorit\]i, care uneori s`nt foarte active, dar s`nt minorit\]i legate de
aceast\ pl\cere de a te afla `ntr-o sal\
de teatru `n care vezi oameni vorbind
`n fa]a ta, `n care auzi cuvinte; dar aceste publicuri s`nt complet diferite. Formula aceasta, „ce vrea publicul“, este
o absurditate pentru c\ nimeni nu [tie
exact ce vrea publicul. Este ca atunci
c`nd scrii o carte [i editorul `]i spune: „Asta merge“. Asta merge `ns\ dup\ ideea
lui, nu e neap\rat o idee `mp\rt\[it\ sociologic, obiectiv formulat\. Eu cred c\,
atunci c`nd regizorul spune: „Asta vrea
publicul“, spune de fapt ce vrea s\ fac\
el pentru un public pe care vrea s\ `l
tu[eze, c\ruia vrea s\ i se adreseze. Deci
formula este foarte valabil\, put`nd s\
spun\: „Asta vrea publicul pe care `l caut
eu“. {i nu e vorba de a valoriza un public fa]\ de alt public. S`nt publicuri diferite, oamenii au nevoie de hran\ spiritual\ sau hran\ teatral\ diferite. S\ fii `ntr-o sal\ cu o mie de persoane sau `ntr-o
sal\ cu 80 de spectatori s`nt dou\ experien]e complet diferite `n care un spectator se poate satisface. Cred c\ este mai
greu pentru public s\ fie o sum\ `ntreag\.
Cei care se duc la spectacole cu 80-100
de spectatori [i cei care se duc la spectacole cu o mie de spectatori au nevoie de
alt raport cu oamenii. La o mie de oameni
este o senza]ie de pierdere `ntr-o comunitate, `ntr-un fel de reunire colectiv\, pe
care teatrul a regizat-o `n anumite momente. Acum concertele produc acest
fenomen.

Exist\ acel experiment celebru cu piesa lui Beckett, A[tept`ndu-l pe Godot,

VI{NIEC ESTE UN AUTOR P
ESTE CONSIDERAT ~NC| –
CONSIDERAT – UN MARE A
De ani buni, Matei Vi[niec a devenit unul dintre cei mai juca]i dramaturgi `n România. ~n plus, este
prezentat drept cel mai jucat dramaturg român `n str\in\tate, tr\ind
`n cultura francez\. Care este dimensiunea exact\ a lui Matei Vi[niec `n Fran]a?
Matei Vi[niec este un autor cunoscut
`n Fran]a, un autor care este jucat
foarte des de trupe tinere, ceea ce e
un simptom totu[i, `nseamn\ c\ ofer\ posibilit\]i tinerilor regizori, tinerilor actori. E un autor care joac\
foarte mult pe motive aproape ionesciene ale limbajului. ~n schimb, e un
simptom: nici un mare regizor nu l-a
montat pe Vi[niec, `n ciuda dorin]ei
lui de a fi montat. Deci a[ spune c\
Matei Vi[niec este un autor foarte
distribuit `n spa]iul cultural francez [i
chiar [i european, dar el e legat – nu
e nici un defect sau nici o calitate –
de un anumit stil de produc]ie
teatral\. Din nou, ar fi absurd s\ se
considere c\ faptul de a fi jucat de

reprezentat\ `ntr-un penitenciar. La
`nceput de]inu]ii au fluierat, pentru
ca la final foarte mul]i s\ izbucneasc\ `n lacrimi. E un exemplu de educa]ie pe care o face teatrul pe loc.
N-ar putea exemplul acesta s\ conduc\ la concluzia c\ teatrul trebuie
p`n\ la urm\ s\ educe, nu s\ se conformeze unei anumite a[tept\ri a publicului?
De exemplu, Peter Brook a prezentat Tragedia lui Carmen [i cea mai emo]ionant\ scrisoare pe care a primit-o [i pe care
mi-a dat-o ([i am [i editat-o `ntr-o carte) era
o scrisoare a unui pu[c\ria[ care explica
ce importan]\ a avut acest spectacol pentru el. Evident c\ experien]a teatrului
`ntr-o pu[c\rie este altfel dec`t experien]a teatrului `ntr-un ora[, la ]ar\ sau la
munte. Eu cred c\ idealul este de a ob]ine o experien]\ puternic\, iar aceasta
depinde de regizor, de context, de loc.
De cur`nd, am v\zut la Paris ultimul
spectacol al lui Arianne Mnouchkine, [i
nu era numai spectacolul, ci tot contextul, oameni tineri, `n v`rst\, senza]ia
de fericire de a fi `mpreun\ era ob]inut\
de spectacol, [i nu eram `ntr-un penitenciar. ~ntr-un fel, teatrul se `mpline[te c`nd regizorul, actorii [i publicul se
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„Eu cred c\ atunci c`nd regizorul spune: «Asta vrea publicul»,
spune de fapt ce vrea s\ fac\ el pentru un public pe care vrea s\
`l tu[eze, c\ruia vrea s\ i se adreseze.“
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trupe tinere, de trupe care circul\
mult `n re]eaua teatral\ european\,
[i nu de marile teatre, e un defect.
Aceasta este situa]ia [i cred c\, a[a
cum se spunea `nainte, \[tia s`ntem,
cu \[tia defil\m. Interesant este s\
dezvol]i c`t mai mult locul `n care
e[ti, [i nu s\ te g`nde[ti la orizonturi
foarte `ndep\rtate, c`nd ai ajuns, ca
Vi[niec, la un nivel de notorietate cu
totul [i cu totul respectabil. Esen]ial
este s\ spunem adev\rul oricum [i
oric`nd, s\ nu constituim mituri.
Matei Vi[niec este un autor infiltrat,
un autor prezent, dar nu este considerat `nc\ – poate va fi considerat –
un mare autor. Poate este o
percep]ie diferit\ `n România fa]\ de
Fran]a. Percep]ia francezilor nu e
neap\rat percep]ia perfect\. Poate
percep]ia just\ este cea din România.
Deci important este s\ lucr\m c`t
mai cinstit [i c`t mai lucid cu imaginea noastr\ [i, fiind `ntre dou\ ]\ri,
s\ nu ne construim imagini diferite
`ntre aici [i acolo.

`nt`lnesc, dar aceste contexte s`nt
mereu diferite [i nu cred c\ exist\ o
regul\ general\.

Exist\ o fric\ de nou, de experiment?
~n Europa, mare parte a spectatorilor
caut\ clasicii. ~n Fran]a, c`nd un teatru are nevoie de un supliment financiar, face apel la clasici, `n timp ce `n
America e invers. ~n SUA, clasicii intimideaz\ publicul, care prefer\ autorii
moderni `n general. Dar cred c\ teatrul `n sensul cel mai ad`nc al cuv`ntului este o experien]\. {i ce s-a `nt`mplat
`n penitenciar, ce s-a `nt`mplat cu mine
`n anumite spectacole ale lui Brook s`nt
experien]e pe care le port cu mine.
Teatrul, `n sensul `n care spunea Artaud, teatrul [i dublul s\u, reprezint\
via]a [i dublul s\u, teatrul este dublul
vie]ii, iar momentele importante s`nt
momentele acestei `mpliniri pe care
dup\ aceea le por]i cu tine, le transmi]i, le po]i povesti altora, dar care
s`nt definitiv personale. De aceea `mi
place tot timpul s\ citez o fraz\ celebr\
a unui poet african care spunea: `n
Africa, atunci c`nd moare un b\tr`n,
arde o bibliotec\. ~n teatru e la fel:
atunci c`nd moare un spectator, arde o
memorie a teatrului, pentru c\ teatrul,

`n sensul spectacolului, apar]ine culturii orale.

Circul\ o butad\ `n lumea filmului:
Paul Newman `l tot b\tea la cap pe
Alfred Hitchcock cu motiva]ia
personajului s\u – care e motiva]ia
lui s\ mearg\ de la u[\ la fereastr\,
care e motiva]ia lui s\ mute obiectul cutare de colo p`n\ colo –, p`n\
c`nd Hitchcock i-a spus: „Your motivation, Mr. Newman, is your
salary“. Este pentru regizor actorul
doar un instrument sau acesta `[i
are [i propria crea]ie? Care e rela]ia corect\ a regizorului cu actorii?
Rela]ia `ntre regizor [i actor este altfel
`n cinematografie [i `n teatru. La teatru actorul trebuie s\ dezvolte `n continuitate, el intr\ pe scen\ `n actul I [i
iese de pe scen\ `n actul III, V, deci dup\ trei ore. Regizorul are nevoie s\ lucreze cu actorul pentru a-i asigura aceast\ energie necesar\ continu\rii. Actorul de cinema se `ntrerupe, filmeaz\ `nceputul la sf`r[it, sf`r[itul la `nceput...

~n func]ie de necesit\]ile de produc]ie.
Da. {i `n func]ie de timp. Unii regizori
a[teapt\ z\pada, care nu vine, ca la Vancouver. S`nt alte situa]ii. {i `n regia de
cinematograf din ce `n ce mai mult actorul este un material viu, pe c`nd `n
teatru actorul este un material viu care se dezvolt\ sub ochii spectatorului,
`n absen]a regizorului. Regizorul de cinematograf este atotputernic; [i sigur

c\ exemplul cu Hitchcock este un exemplu foarte radical. Hitchcock [i-a f\cut,
cu un fel de cinism, din legea banului
lege personal\. Un regizor la fel de
mare, Bergman, lucra cu actorii s\pt\m`ni `nainte pentru a repeta cu ei, ca
la teatru. Mikhalkov repet\ cu actorii la
fel, s\pt\m`ni `nainte, Antonioni, foarte
pu]in, iar Fellini nu repeta deloc. Important `n via]\ [i `n art\ este s\ g\se[ti rela]ia care `]i convine ]ie [i partenerului
t\u. Recent am vorbit cu Marcel Iure[,
actor pe care `l stimez `n mod cu totul
deosebit, care era sincer [ocat. El a f\cut un film cu Francis Ford Coppola, iar
Marcel a spus: „A f\cut bobinele, le-a
pus `n valiz\ [i a plecat cu mine“. Deci
el nu a v\zut nimic. Coppola e `n aceea[i
tradi]ie ca Hitchock: transform\ actorul `ntr-un material pe care `l recompune, `l redistribuie `n cinema. Actorii de
cinema povestesc, de exemplu, c\ au
jucat mult, au avut un rol mare, dar `l
descoper\ foarte mic la sf`r[it din motive, evident, tehnice, estetice. ~n teatru,
dac\ intri s\ joci Horatio, [tii c\ Horatio
dureaz\, e un rol important, nu descoperi la sf`r[it c\ e foarte scurt. Cred a[adar c\ `n joc e o alt\ rela]ie `ntre actorul de cinematograf [i regizorul s\u [i
`ntre actorul de teatru [i regizorul s\u.
~n acela[i timp, cred c\ e nevoie `n permanen]\ de o anumit\ `ncredere a unuia `n cel\lalt, pentru c\ dac\ Newman nu ar fi avut `ncredere `n Hitchcock, nu i-ar fi pus `ntrebarea, ci se ducea
din dreapta `n st`nga cu o mare indiferen]\. El vrea ca Hitchcock s\ `l ajute,
s\ `i dea o dimensiune suplimentar\,

iar Hitchcock, [tiind c\ Newman are `ncredere `l el, i-a dat un r\spuns provocator, [i nu unul sentimental.

Cred c\ este potrivit s\ vorbim [i despre distribu]ie. }in`nd cont de felul
`n care func]ioneaz\ teatrele `n România, se `nt`mpl\ adesea ca un director de teatru s\ aduc\ un regizor
cu o mare cot\ pentru a-[i pune `n valoare trupa. Poate un regizor s\ duc\ la bun sf`r[it spectacolul cu o distribu]ie impus\, p`n\ la urm\?
Din nou situa]ia este complicat\. La oper\ acesta este sistemul. La oper\ e de
necrezut, pentru c\ directorul teatrului
face distribu]ia, iar regizorul nu discut\.
El vine [i [tie c\, de exemplu, Placido
Domingo este starul principal [i nu discut\, pe c`nd `n teatru po]i s\ spui: „~l
vreau pe Marcel Iure[ sau pe George
Onofrei s\ joace Hamlet“. ~n general,
regizorii discut\ cu directorii pentru elaborarea distribu]iei, dar problema unei
trupe prestabilite exist\. {i trupa prestabilit\ este ca o echip\ de fotbal.

Are voie atunci regizorul s\ dea vina
exclusiv pe actori dac\ nu `i iese un
spectacol?
Teatrul este, a[a cum vorbeam la `nceput, o rela]ie `ntre mai mul]i. Dac\ actorii nu l-au ascultat, `nseamn\ c\ nici
el nu a fost suficient de bun. Una dintre calit\]ile principale ale lui Andrei
{erban, dup\ p\rerea mea – [i cred c\
am dreptate, de aceea o [i spun –, este c\

el ia un briceag [i `l transform\ `n mitralier\. Adic\ ia o trup\ de tineri actori pe care `i fascineaz\, `i emo]ioneaz\, `i valorizeaz\ `nc`t se arunc\ `n foc
pentru el. Acesta este un tip de rela]ie.
~n timp ce Andrei {erban e un regizor
mediocru cu actori mari. Cu actorul mare e nevoie de o anumit\ rela]ie mai profund\, mai pu]in bazat\ pe fascina]ie.
Deci `ntr-un fel, dac\ spectacolul nu a
mers, vinile, ca `ntr-un cuplu, ca `n divor], s`nt `ntotdeauna `mp\r]ite.

Se repro[eaz\ actorilor de teatru teatralitatea excesiv\, tiradele fastuoase `nc\ la mod\, o teatralitate care
duce, `n opinia unora, la artificialitate. De ce nu domin\ actorii fire[ti
[i avem regizori care `nc\ `ncurajeaz\ acest tip de teatralitate?
Am fost `mpreun\ cu Cristian HadjiCulea la un restaurant [i era un fel de
m`ncare care se chema cotlet voievodal. S`nt actori care joac\ `n stilul „cotlet voievodal“. Problema este c\ acest
cotlet voievodal [i jocul voievodal `nseamn\ o `ngro[are a sentimentelor cu
stereotipuri, pentru c\ exist\ actori [i
regizori foarte mari, ca Robert Wilson,
care dezvolt\ artificialitatea, dar e o artificialitate modern\. Naturalul nu este imperativul artei moderne. Imperativul artei moderne este excluderea stereotipurilor. George Calboreanu `n Apus de soare era foarte voievodal. Ast\zi, acest stil voievodal e complet desuet. ~n schimb, artificialitatea face
parte din destinele modernit\]ii.
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PANGLICA
ALB|

SECRETUL ADRIANEI
Adriana BABE}I

Dar panglica alb\?
C`nd, prin tot ce se `nt`mpl\ `n jurul
meu, bucuriile mici nu m\ dau afar\ din cas\ (c\ci despre cele mari
nici nu poate fi vorba), m\ ag\] [i
eu de ce pot [i-m
mi mai vin `n fire.
Iar dintre lucrurile despre care `mi e
u[or s\ scriu (`n sensul c\ s`nt de
m\rturisit), pe locul unu `n top ar fi
curiozitatea. Pe m\sur\ ce `mb\tr`nesc, simt cum curiozitatea asta
cre[te `n mine ca un cozonac, c\
m\ trezesc `ntreb`nd de ce, cum,
c`nd mai abitir ca `n copil\rie. E bine? E r\u? {tiu sigur c\ neurologii
mi-ar da un bonus, `n timp ce un
filosof mi-ar spune molcom c\ a
cam venit vremea s\ m\ potolesc [i
s\ m\ adun, fiindc\ risipirea mir\rilor nu e semn de `n]elepciune [i
nici nu mai cadreaz\ cu v`rsta. I-am
mul]umit `n g`nd, dar am sim]it c\
plesnesc de curiozitate dac\ nu v\d
Hurt Locker la Pro TV `n miezul
nop]ii. De[i a[ fi putut s\ pun [i la
pr`nz DVD-ul din „Gazeta Sporturilor“, mi-am prelungit pl\cerea,
ca ziua s\ se `ncheie `n tromb\ cu
un film bun. Adev\rul e c\ pl\cerea
s-a transformat `n insomnie, fiindc\
dup\ ce pe ecran a ap\rut scris c\
`n fa]a noii echipe a genistului
James stau 365 de zile de ac]iune,
am r\mas treaz\ ca un ceas
de[tept\tor, ca un bec de 200, ca o
bomb\ nedezamorsat\. Ah, am tot
stat [i-am cugetat, iat\ o poveste
adev\rat\ despre b\rba]i [i r\zboi
spus\ de o m`ndre]e de femeie. Nu
o capodoper\, dar un film puternic,
cum demult n-am v\zut.
Dac\ tot eram treaz\, m-a[ fi putut uita la Oscaruri. N-am f\cut-o [i
am pus telefonic pariu c\ doamna
Kathryn Bigelow `i va sufla mai toate premiile fostului so], c\ Irakul va
bate Pandora la puncte, c\ Avatarul
va fi `ncununat absolut pe merit la
imagine [i efecte speciale [i c\ la
film str\in va c`[tiga Panglica alb\ a
lui Haneke. Am biruit cam cu toate,
minus filmul str\in. Nu mi-a venit s\
cred, de[i nici la César-uri Panglica...

nu a luat nimic, dup\ ce f`lf`ise triumf\tor la Cannes, la premiile Bafta
sau Globul de Aur. Ca s\-i fac dreptate m\car pe micul meu ecran, mi
l-am proiectat pentru a treia oar\ `n
seara urm\toare. Ja-ja-ja, f\r\ s\ ezit, zic `nc\ o dat\: un film mare,
grav, greu, aceast\ poveste despre
copiii germani, viitorii adul]i ai celui
de-Al Treilea Reich, cu panglicile lor
albe prinse de bra]. Un film care nu
vrea s\ demonstreze nimic, care nu
acuz\, nu scuz\, ci pur [i simplu
poveste[te despre ce se `nt`mpl\
`ntr-un sat din Germania `nainte ca
Primul R\zboi Mondial s\ `nceap\.
Iar ce se `nt`mpl\ pare decupat
la prima vedere dintr-un film
poli]ist, de[i nimeni nu va ancheta
niciodat\ micile [i marile crime duse
p`n\ la cap\t sau doar preg\tite de
ni[te copii ciuda]i, prin[i `n chingi [i
strivi]i c`nd de ta]i, c`nd de mame,
de fra]ii mai mari, de vecini, de biseric\ [i de [coal\, de fric\, de fric\,
de fric\. Totul dep\nat sobru,
alb-negru, f\r\ muzici `n fundal,
crud, ca `ns\[i via]a dintr-un sat
german pe la 1913. Totul jucat perfect. Cu mari actori, dar mai ales cu
ni[te copii incredibili, veni]i parc\
direct din lumea [i vremurile de pe
ecran. {i aici explodeaz\ bomba.
~ntr-un fragment de jurnal marocan
publicat `n „Orizont“, Vasile Popovici
a povestit ce a v\zut [i auzit la Festivalul filmului european de la Rabat,
unde Panglica alb\ a lui Haneke i-a
l\sat pe to]i f\r\ cuvinte [i cum,
dup\ proiec]ie, ambasadorul Austriei a dat o petrecere. Ce a aflat
acolo ambasadorul nostru, adic\
Bazil, m-a st`rnit la culme: copiii
aceia, cu fe]i[oarele lor improbabile
pentru 2009, erau din România.
Cel pu]in a[a a declarat la o conferin]\ de pres\ Haneke. Adic\ mici
sa[i sau [vabi care mai tr\iesc la
noi? Sau copii n\scu]i `n Austria ori
Germania din p\rin]i sa[i sau [vabi
veni]i din România? Cum? {i mai
ales de ce?

Adriana Babe]i: „Un film care nu vrea s\ demonstreze nimic,
care nu acuz\, nu scuz\, ci pur [i simplu poveste[te despre ce se
`nt`mpl\ `ntr-un sat din Germania `nainte ca Primul R\zboi
Mondial s\ `nceap\“.

Reflectorii
Florin Irimia

~nceputul. Sarajevo,
1967-1991
Jozef Pronek s-a
a n\scut ca s\ umble.
De[i s-a codit nu mai pu]in de treizeci
[i [apte de ore p`n\ s\ se dea dus din
burta mamei ([i atunci doar la amenin]\rile ei c\ dac\ nu iese, `l str`nge de
g`t), odat\ ajuns pe lume, n-a mai avut
ast`mp\r. ~nt`i a mers `n landou, apoi
de-a bu[ilea, apoi, treptat, a devenit
biped. {i `nc\ de la `nceput, evenimentele s-au ]inut lan] `n via]a sa, iar neobi[nuitul l-a `nso]it `n mai toate peregrin\rile. „~n timpul unei plimb\ri de-a
lungul r`ului Miljacka, o castan\ ]epoas\ i-a c\zut `n poal\; c`inele unui vecin [i-a v`r`t capul `n c\ru] [i l-a lins“
pentru ca mai t`rziu, `n epoca peregrin\rilor `n patru labe, Jozef s\ se sustrag\ vigilen]ei mamei, s\ intre `n lift,
iar odat\ ajuns afar\, s\ `nainteze ne`nduplecat p`n\ la Hotelul Bristol,
„`narmat doar cu o suzet\“. Chemat\
de urgen]\ de la ]ar\, bunica Natalika
i-a mai t\iat din av`nt, oblig`ndu-l s\
doarm\ la pr`nz [i spun`ndu-i pove[ti.
Dar b\tr`na n-a tr\it mult [i, dup\ moartea ei, spiritul aventuros a lui Jozef s-a
trezit din nou la via]\. Adolescen]a a
debutat cu dorin]a de-a-[i face de cap
cu persoane de sex opus, dar [i o forma]ie cu care a `nceput s\ exerseze pe
c`ntece din Beatles. Forma]ia [i-a schimbat de mai multe ori componen]a, denumirea [i repertoriul, p`n\ c`nd a
sucombat f\r\ ca nimeni s\-i remarce
talentul. Jozef a fost nevoit s\-[i schimbe cariera, devenind din rocker, soldat,
c\ci taic\-s\u avea fantasme cu el `n
postura unui influent inspector de poli]ie [i, pentru a ajunge a[a ceva, trebuia s\-[i fac\ stagiul musai `n Poli]ia
militar\. ~n armat\, Jozef s-a dovedit
un veritabil antitalent, ajung`nd `n final s\ cure]e cartofi la buc\t\rie. Umilit de experien]a cazon\, Jozef a decis
s\-[i repare orgoliul scriind poezii. Cur`nd poeziile au devenit blues-uri [i poate c\, de data aceasta, Jozef Pronek

Orbul [i Suflete Moarte chiar
ar fi avut un oarecare succes, dac\ unul din membrii forma]iei nu le-ar fi
v`ndut instrumentele ca
s\-[i poat\ cump\r\ heroin\. ~n tot acest timp n-a `ncetat s\ umble: la mare, cu
prietenii, la munte, unde f\cea alpinism cu taic\-s\u,
prin parcuri unde `ncerca
s\ aga]e femei. Apoi, brusc,
a plecat `n Ucraina, chipurile ca s\ `nve]e mai multe
despre mo[tenirea sa cultural\, `n realitate, pentru
a sc\pa de g`ndul rat\rii,
din ce `n ce mai pregnant.

Mijlocul. Kiev,
1991
Puciul din august 1991 `l
prinde pe Jozef la Kiev, `n
compania unui grup de
studen]i americani veni]i
`n Ucraina `n scopuri similare. Coleg de camer\ `l are pe Victor
Plavchuk, cel care de altfel se va
`ndr\gosti de el, de[i oficial se culc\
cu o coleg\, pe numele ei Vivian. Jozef nu va fi niciodat\ con[tient de pasiunea pe care o trezise `n sufletul t`n\rului shakespeareolog [i viitor profesor universitar. El se culca cu o oarecare Andrea.
La Kiev, Jozef `[i exerseaz\ engleza precar\ f\r\ s\ reu[easc\ s\ [i-o `mbun\t\]easc\. Cel mai important moment al c\l\toriei este dat de `nt`lnirea de gradul trei pe care o are cu pre[edintele american, George Bush, aflat la Kiev `ntr-o vizit\ oficial\. Dup\
discursul rostit de la tribuna a[ezat\
`n defileul Babi Yar, pre[edintele coboar\ de pe scen\ [i privirile `i cad pe
Jozef, „extraordinar de frumos“, `l
descrie Victor, prin ochiul deformat
al `ndr\gostitului, „de parc\ o raz\ angelic\ de lumin\ i se oprise pe chip“.
„Dumnezeu s\-]i binecuv`nteze ]ara,
fiule“, `i spune Pre[edintele, dup\ ce-l
`ntrebase de nume. „Nu e ]ara mea“,

r\spunde
scurt Jozef. „Ba da, e“, `l asigur\, f\r\
nici o ezitare `n glas, Pre[edintele.
„S\ fii sigur c\ e. E [i a ta `n m\sura `n
care o faci s\ fie“, continu\ netulburat Bush. „Dar eu s`nt din Bosnia...“,
replic\, siderat, Jozef. „E toat\ o mare familie, ]ara ta. Dac\ s`nt ne`n]elegeri, tre’ s\ le rezolva]i.“ Dup\ care
se `ndep\rteaz\ foarte sigur [i mul]umit de sine.

Sf`r[itul. Chicago, 1992Jozef se re`ntoarce `n Sarajevo numai
ca s\ aib\ de unde pleca. ~nt`lnirea cu
americanii din Kiev s-a dovedit a fi un
preambul la experien]a american\.
Un telefon venit de la Centrul Cultural American `l invit\ s\ viziteze SUA
ca s\ `nve]e mai mult despre aceast\
]ar\ [i despre valorile libert\]ii. Sarajevo miroase deja a mort f\r\ a fi devenit cadavrul de mai t`rziu. Jozef,
cel care s-a n\scut ca s\ umble,
accept\. {i bine face, c\ci `n urma lui

SEMNAL
Matei Vi[niec, Cronica ideilor tulbur\toare sau despre lumea contemporan\ ca enigm\ [i
am\r\ciune, colec]ia „Ego-grafii”, Editura Polirom, 336 de pagini, 32.95 lei

Naghib Mahfuz, P\l\vr\geal\ pe Nil, traducere din limba arab\ [i note
de Nicolae Dobri[an, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 200
de pagini, 22.95 lei

Matei Vi[niec este unul dintre cei mai juca]i dramaturgi contemporani. Piesele sale au fost
montate `n peste 25 de ]\ri. Tr\ie[te `n Fran]a din 1987, fiind revendicat at`t de literatura
român\, c`t [i de cea francez\.
„Imagina]i-v\ deci, dragi cititori tineri, urm\toarea situa]ie: s`nte]i cu p\rin]ii vo[tri `ntr-o
ma[in\ [i, evident, ei se afl\ la volan. Iar la un moment dat, dup\ ce p\rin]ii vo[tri constat\
(f\r\ s\ `n]eleag\ de ce) c\ volanul s-a blocat [i c\ fr`nele nu mai func]ioneaz\ [i `n timp ce
ma[ina se `ndreapt\ cu o vitez\ din ce `n ce mai mare spre o pr\pastie, cei care v-au crescut [i v-au educat ([i care v\ iubesc, de altfel) v\ spun: «Dragii no[tri, acum e r`ndul vostru
s\ conduce]i, haide]i s\ v\ `nv\]\m cum trebuie f\cut, veni]i s\ prelua]i volanul...».
Cronicile ideilor tulbur\toare s`nt n\scute din pruden]a [i stupoarea cu care am `nv\]at s\
privesc actualitatea, dup\ 20 de ani de exercitare a profesiei de jurnalist, mai `nt`i `n cadrul
BBC la Londra [i apoi `n cadrul Radio France Internationale la Paris.“ (Matei Vi[niec)

Naghib Mahfuz este Laureat al Premiului Nobel pentru Literatur\ (1988).
P\l\vr\geal\ pe Nil, roman publicat `n 1966, descrie o lume marcat\ de
schimb\ri dramatice pe scena politic\ egiptean\, `ns\ tonul s\u este unul
de poveste, uneori absurd\, alteori profund serioas\, emo]ionant\, iar
dilemele umane [i artistice ale protagoni[tilor s`nt, dincolo de spa]iu sau
context, cele ale timpurilor moderne.
~n P\l\vr\geal\ pe Nil, un cerc de prieteni se str`ng `n fiecare sear\ pe un
bac de pe Nil, pentru a fuma ha[i[ [i a discuta despre art\ [i absurdul existen]ei. Tihna petrecerilor e tulburat\ atunci c`nd o t`n\r\ ziarist\ vine s\
studieze micul grup, cu o seriozitate ce le pune sub semnul `ntreb\rii pl\cerile [i d\ na[tere unei dispute `nver[unate pe tema sensului vie]ii, datoriei, moralit\]ii [i dragostei.
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Daniel Cristea-Enache: „Am tr\it atunci, majoritatea românilor, trei
zile de gra]ie, `n care toat\ lumea era a noastr\ [i atingeam cerul
cu m`na. Dup\ trei zile, a venit refluxul tipic, cu dedesubturile ur`te
[i culisele `ngrozitoare. Bucuria noastr\ n-a mai fost a noastr\…“.

REVOLU}IA
DIN DECEMBRIE
1989

se dezl\n]uie potopul de foc, de ur\,
de moarte.
~n America, una din slujbele lui este s\ mearg\ din cas\ `n cas\ pentru a
str`nge dona]ii pentru Greenpeace. Nu
e singur `n acest periplu, ci `nso]it de
Rachel, cea care-i va deveni iubit\. Tot
`n America este v\zut de unul dintre
naratorii acestui roman, un co-na]ional bosniac, care a copil\rit cu Jozef `n
Sarajevo [i care, culmea, a emigrat [i
el `n State. Tot `n America, lucr`nd pentru un oarecare Owen, detectiv particular, `l va cunoa[te pe c\pitanul Evgheni Pick, figur\ de legend\ cu ispr\vile c\reia se termin\ acest roman fabulos, fragmentar [i u[or for]at, dar p`n\ la urm\ extrem de captivant. Tot `n
America i se pl`nge de mil\. Este comp\-

timit, `ntrebat dac\ a omor`t musulmani
sau dac\ i-ar pl\cea s-o fac\. Tot `n America se va pierde, dezintegr`ndu-se
`ncet, p`n\ c`nd va deveni o simpl\ fic]iune.
Mai important, poate, dec`t identitatea lui Jozef Pronek este felul `n care aceast\ identitate ni se reveleaz\.
Tot ce [tim despre Jozef Pronek, protagonistul romanului de debut al lui
Aleksandar Hemon, [tim de la al]ii. Cel
mai mult ne dezv\luie misteriosul
narator (sau reflector, cum l-ar numi
James) f\r\ de nume, care pare s\-l
urm\reasc\ peste tot pe bosniac, mai
pu]in `n Ucraina, unde este `nlocuit
de Victor Plavchuk. {i ce au to]i ace[ti
oameni de cuvinte `n comun? Ce au
ei, cu adev\rat, `n comun? Nu limba,

nu etnia [i nici vreo afinitate cultural\.
Ce au ei `n comun este un [oricel, „un
ghemotoc de blan\ `n care pulsa via]a“, o „mic\ vietate care [i-a f\cut b`rlog“ `n trupurile lor, „ag\]at\ de pere]ii interior ai pieptului“, un anim\lu] bl\nos de pl\cere vinovat\. C\uta]i-l cu aten]ie `n text. De fiecare dat\
e ceva mic, incipient, aparent inofensiv. Dar e `ntotdeauna acolo, nelipsit,
omniprezent, [i indiferent cum am
alege s\-l interpret\m, ceva va cre[te
de-acolo, ceva se va extinde, `ncet, dar
sigur, ca un cancer sc`rbos, implacabil
[i, `n acela[i timp, extrem de banal.
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BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Aleksandar Hemon, Omul de nic\ieri ,
traducere din limba englez\ [i note de
Dan Sociu, colec]ia „Biblioteca Polirom.
Proz\ XXI“, Editura Polirom, 2010,
24.95 lei
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Românul: [tiu eu ce [tiu
Atunci c`nd se bucur\,
Românul este excesiv. Fie se
bucur\ de unul singur, `n forul s\u interior, oferind celorlal]i o min\ de om victimizat; fie – la cealalt\ extrem\ – chiuie [i joac\ de s-aud\
tot cartierul. ~n ambele ipostaze, ceva s-a ad\ugat `n
timp [i se tot adaug\, prin
reiterare, bucuriilor noastre
fundamentale.
Acestea s`nt, a[a zic`nd, impure. De-a lungul epocilor istorice, ne-am tot `nc`ntat de
lucruri, elemente, contexte
care s-au dovedit mai apoi
funeste; am aclamat `nving\tori transforma]i ulterior `n
perdan]i; ne-am bucurat,
mult [i tare, cam pe degeaba.

S`ntem deci p\]i]i. ~ntruc`t
centrul nostru de greutate a
fost mai degrab\ `n afara,
dec`t `n interiorul structurii
na]ionale, evenimentele externe au c`nt\rit incomparabil mai mult dec`t programul
[i realiz\rile pur autohtone.
Sub m`ndria de a fi român,
declamat\ la serb\ri [i
c`ntat\ la chefuri, mai spre
diminea]\, se ascunde o
`ngrijorare profund\, legat\
de adev\ratul nostru loc `n
lume. S`ntem con[tien]i c\
aproape `ntotdeauna am depins de voin]a superioar\ a
unei entit\]i (un stat, un imperiu, o uniune) ce ne-a
obligat s\ ne `nclin\m, s\ ne
conform\m, s\ ne ajust\m,

s\ ne adapt\m. Am f\cut-o,
am tot f\cut-o: mai `nt`i `n
logica de sistem a unora,
apoi reseta]i dup\ comandamentele altora, mai t`rziu reprofila]i `n umbra unui nou
T\tuc... Privim frecvent `n direc]ia `n care prive[te cel
puternic, puterea adev\rat\
fiind a lui, nu a noastr\.
C`nd balan]a `nclin\ spre un
alt protagonist, ne oferim
acestuia cu grab\ [i f\r\
jen\, felicit`ndu-ne pentru
sim]ul at`t de dezvoltat al
oportunit\]ii. ~n sinea noastr\ – acolo unde nu prea
vrem s\ cobor`m – sim]im [i
[tim c\ „diploma]ia“ e de
fapt oportunism; [i c\ obiectivul nostru num\rul unu e
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George Onofrei

s\ ne salv\m prin aliniere `n
front. Am avut vreodat\ motive de bucurie adev\rat\?
Au fost c`teva mari momente, `n care „politica instinctului na]ional“ s-a v\zut
`mplinit\, [i `nc\ `ntr-o form\
de nimeni prev\zut\. Este un
noroc al vie]ii mele c\ am
prins un asemenea moment:
cel al Revolu]iei din decembrie 1989. Am tr\it atunci,
majoritatea românilor, trei
zile de gra]ie, `n care toat\
lumea era a noastr\ [i
atingeam cerul cu m`na.
Dup\ trei zile, a venit refluxul tipic, cu dedesubturile
ur`te [i culisele `ngrozitoare.
Bucuria noastr\ n-a mai fost
a noastr\; [i n-a mai fost
pur\. Ca de at`tea ori `n Istoria l\sat\ `n urm\, dar continu`nd s\ reverbereze, ceva
sau cineva a stricat desenul,

BUCURE{TI FAR WEST
Daniel CRISTEA-ENACHE
compozi]ia [i miza satisfac]iei colective.
Dac\ nu pot avea mul]umiri care s\ traverseze `ntreaga fiin]\ na]ional\ [i s\ dureze mai mult dec`t o zi [i-o
noapte, voi face tot ce st\ `n
puterea mea ca s\ m\ bucur pe
cont propriu. Macro-proiect
comun, solidaritate social\,
coeziune na]ional\: a se sl\bi! M\ la[i? Important s`nt eu,
cu m`nu]ele mele, care trebuie s\ apuce c`t mai mult [i c`t
mai repede, `nainte s\ se prind\ fraierii. Dup\ un timp, coco]at coco[e[te pe averea f\cut\, voi organiza baluri de

cristal [i voi da burse studen]ilor merituo[i. Dar la bal camerele de luat vederi vor sta
fixate pe mine; iar bursele studen]ilor vor purta numele meu.
Ceea ce `nseamn\ c\ bucuria
mea nu e reu[ita. Bucuria mea
e s\ vuiasc\ t`rgul: uite-l
pe-\sta, care a reu[it.
Individualism, egoism,
meschin\rie, exhibi]ionism:
lua]i un neam adaptabil [i
t\v\li]i-l prin praful [i ciulinii
Istoriei, schimb`nd numai
cizma care-i imprim\
direc]ia. Ce iese din aceast\
t\v\leal\ nu e chiar cea mai
bun\ parte a noastr\.

www.supliment.polirom.ro
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CARTEA
FUGILOR

DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu &
Emil BRUMARU

Despre personaje
[i trenuri (3)
Veronica D. Niculescu: Primul drum
cu trenul, Pite[ti-Timi[oara. Detaliul
cel mai viu: m\su]ele rabatabile dintre scaune. Fereastra de pe coridor,
unde-am c`ntat [i-am c`ntat cu sora
mea, asurzite de sunetul ro]ilor [i
v`j`itul tunelurilor, convins\ c\ nimeni din\untru nu ne-aude. Dezolat\ s\ aflu, `napoi `n compartiment,
ce de spectatori avusesem! {i
Dun\rea, Dun\rea, balaur cu valuri,
trenul `nclinat pe malul s\u ca o
feti]\ st`ngace pe b`rn\ – cade?, nu
cade!, n-a c\zut – [i lumini]ele
noaptea, pe maluri. {i pleoapele
grele, grele, la cap\tul celor dou\sprezece ore, unde-i bunica [i-o
cas\ de poveste.
Emil Brumaru: Case de poveste
erau [i cele din Curtea de Arge[!
Puteam dormi la una din cele dou\
surori ale mamei sau la fratele ei,
tat\l v\rului meu, Pilu! Vacan]ele
din copil\rie [i o parte din cele ale
adolescen]ei acolo le-am petrecut...
Era un rai! {i or\[elul cu str\zile lui
pietruite cu bolovani de r`u.
V.D.N.: {i deodat\ mi-e dor de
anii ’70. C\ci pentru mine acolo s`nt
str\zile cu pietre de r`u, [i casele
mici, de le atingi acoperi[ul cu palma c`nd cobori `nspre gar\, [i
Arge[ul... M\ uit la o buc\]ic\ de
film, un fragment din Cria Cuervos
de Carlos Saura, cel mai frumos film
despre copil\rie, copil\ria cu toate
ale ei, bucurii [i triste]i de dup\amieze lungi, [i chiar [i plicule]e cu
otrav\ manevrate cu grij\, cu
team\, cu un soi de respect...
Danseaz\ feti]ele, discul se rote[te...
{i mi-e dor, mi-e dor de anii ’70.
E.B.: {i eu aveam un pick-up!
Dar numai cu c`teva pl\ci! De melodia din filmul acela mi-amintesc, de
film `ns\ nu! ~n copil\ria mea
v\zusem alte filme, multe chiar la

de poveste erau
» Case
[i cele din Curtea de
Arge[! Puteam dormi
la una din cele dou\
surori ale mamei sau
la fratele ei, tat\l
v\rului meu, Pilu!
Vacan]ele din copil\rie [i o parte din
cele ale adolescen]ei
acolo le-am petrecut...
Era un rai!

Curtea de Arge[, pe c`nd era numai
un cinematograf [i rula un film la
trei zile! De acolo ]in minte c\ `n
pauze, pe o scen\ mic\, ap\reau
doi clovni foarte tri[ti [i `ntre]ineau
publicul! Nu erau `nc\ jurnalele de
[tiri! Odat\ au adus [i o mas\ plin\
cu bile, jobene, cutii ciudate... F\ceau scamatorii! Ie[eau din joben
jerbe nesf`r[ite de batiste ro[ii, `nnodate una de alta, `n final chiar un iepure mic, alb, fricos, cu ochii roz, tremur`nd... To]i aplaudau ca-n delir.
V.D.N.: Filmul l-am v\zut abia la
`nceputul anilor ’90, undeva pe
TVR. Cu greu l-am g\sit apoi. O iubesc pe feti]\ (pe actri]a Ana Torrent am reg\sit-o ani mai t`rziu, vai,
`n serialul Caracati]a), iar dup\
purcelu[ul ei de Guineea mi-am
botezat, acum 15 ani, motanul.
Melodia este c`ntat\ de Jeanette,
chiar filmul [i acest c`ntec au f\cut-o
celebr\. Vreau iepure ie[ind dintr-un
joben! N-am avut dec`t pe coperta
unei c\r]i cu scamatorii...
E.B.: A, una din patimile mele de
copil (eram prin clasa a [asea, a
[aptea) a fost circul! Pe atunci, pe
L\pu[neanu, cam `n spatele Liceului
Na]ional, era un teren viran (acum
e Corso acolo) pe care se instala circul Klu]ki; cred c\ a[a se numea.
M\ duceam mereu, stam `n primele
r`nduri, `mi pl\cea mirosul de rumegu[ al arenei circului. Vedeam totul
de foarte aproape. M\ `ndr\gostisem de o micu]\ trapezist\ sl\b\noag\, doar picioarele erau de
d`nsa, musculoase, albe, [i m`inile
ca ni[te cle[ti sub]iri, ea fiind fardat\ [i rujat\ strident, mai ales pentru v`rsta ei. Nu avea fund deloc,
nici s`ni, p\rea f\r\ sex, cu un aer
echivoc, u[or obscen, zbur`nd sub
cupola de p`nz\ de la un trapez la
altul prin salturi cu r\suciri periculoase. Num\rul se executa cu plasa.
Apoi se lua plasa, b\teau asurzitor
ni[te tobe [i ea, z`mbind `mbietor [i
neru[inat, ne saluta cu un triplu salt
mortal! Din mijlocul arenei o observa foarte atent o femeie pudrat\ [i
d`nsa excesiv, `nalt\, blond\, gata
s\ o prind\ dac\ feti]a ar fi ratat
trapezul leg\n\tor. Mi se f\cea inima
c`t un purice, transpiram de emo]ie,
se auzea un oftat colectiv dup\ terminarea cu bine a s\riturii. {i intrau
vijelio[i, pocni]i cu biciul [erpuitor
pe crupe de chiar blonda de mai
`nainte, caii!!! Caii erau frumo[i [i
mari [i se roteau nepotolit, pentru
ca la urm\ s\ valseze... [i s\ fac\
reveren]e... Era finalul spectacolului.

Bogdan Romaniuc: „Literatura contemporan\ este una a
disper\rii [i a fugii, este de p\rere J.M.G. Le Clézio. Ne-o
demonstreaz\ unul dintre romanele sale, publicat pentru prima
oar\ `n ’69 la Gallimard [i tradus la Polirom de Rita Chirian“.

Arta Fugii, de
J.M.G. Le Clézio
Fiu de chirurg, Jean-Marie Gustave Le Clézio este un
scriitor de origine mauritian\ care a reu[it s\ se
impun\ foarte repede `n mediul literar din Fran]a.
Este influen]at de cultura mauritian\, un amestec al
mai multor culturi: din India, Africa [i Europa.
Autorii prefera]i: Stevenson [i Joyce.
Bogdan Romaniuc
Le Clézio a scris de toate, romane, nuvele, povestiri, eseuri etc., dar cunoa[te succesul `n ’63 cu Prrocesul verrbal,
nu de pu]ine ori asociat cu Strr\in
nul
lui Camus. Cele dou\ c\r]i s`nt legate
de un puternic sentiment de revolt\,
o revolt\ orientat\ fie `mpotriva imperialismului colonial, fie `mpotriva r\zboiului, fie asupra formelor moderne
de exploatare a omului. Primele sale
texte tr\deaz\ o rela]ie foarte apropiat\ nu numai cu existen]iali[tii, c`t [i
cu formali[tii francezi. Cu timpul, c\r]ile lui Le Clézio s`nt din ce `n ce mai
personale, cu inser]ii ale unor jurnale
de c\l\torie. Stilul este mai mult unul
autobiografic. Public\ roman dup\ roman [i `n 2008 prime[te r`vnitul Nobel,
pentru scrierile sale poetice [i senzuale,
pentru felul `n care a reu[it s\ surprind\ umanul `n cele mai diverse situa]ii.
Descrierea din „Lire“, „plus grand écrivain francophone vivant“, va fi preluat\ [i de alte reviste literare din Europa.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 264 » 13 – 19 martie 2010

Tr\im `ntr-o lume zbuciumat\,
plin\ de idei [i de imagini, spune
la un moment Le Clézio, iar rolul
literaturii este tocmai acela de a
descrie acest haos: al ideilor [i al
imaginilor. Dar textele sale nu
transmit doar idei, ci mai ales un
mod de a fi, de a g`ndi, de a crede `n
propriul destin. Pentru Le Clézio literatura nu mai poate salva lumea, a[a
cum credeau ideali[tii ru[i. Literatura contemporan\ este una a disper\rii [i a fugii, este de p\rere scriitorul
francez. Ne-o demonstreaz\ unul
dintre romanele sale, publicat pentru
prima oar\ `n ’69 la Gallimard [i tradus la Polirom de Rita Chirian.
Un roman de aventuri ar spune unii, sau un roman experimental. O
fug\ continu\ de fapt. A unui singur
personaj: „Cel care merge sub lumina
constant\ a soarelui... Cel care locuie[te `ntr-o cetate de un alb invincibil.
Cel care vede, `n]elege, g`nde[te lumina... Hogan...“. Toat\ ac]iunea se petrece `n contextul unei lumi rutinate,
obosite, plictisite, unde nimic nu mai este cu putin]\ [i unde totul e
dat uit\rii. Doar o
uria[\ foaie alb\
care se `ntinde
peste tot [i
un pix „`n care st\ romanul“. {i ce
este romanul dac\ nu
un „trup de
h`rtie, piele
de h`rtie, carne fibroas\ vopsit\ cu coloran]i
sintetici. Ea e
cea care trebuie
reg\sit\ `ntr-o zi,
printre toate celelalte, care trebuie luat\ cu sine [i
purtat\ de-a lungul drumurilor ce
duc, nedefinit, de la
minciun\ spre adev\r“.

O carte de tinere]e, dar `n care se
simte for]a literar\ a lui J.M.G. Le
Clézio. C\l\toria lui Hogan se aseam\n\ cu cea a lui Ferdinand Bardamu, cu deosebirea c\ cel din urm\ `[i
cunoa[te ]inta, chiar dac\ nu o poate
atinge. O noapte f\r\ sf`r[it pentru
Bardamu. O fug\ f\r\ destina]ie pentru Hogan: „Era amuzant, dar `n acela[i timp [i `nfrico[\tor, fiindc\ nu
se `ntrevedea nici un sf`r[it posibil
pentru toate acestea“, spune Hogan.

O c\l\torie dintre cele
mai fantastice
Cartea fugilor se caracterizeaz\ printr-o percep]ie senzitiv\ a lumii: este
mult zgomot `n acest roman, cu lumini
[i culori puternice. Peste tot numai
semne, mesaje secrete, gata de a fi descifrate: „Un autocar de o]el claxona
strident [i p\rea o d`r\ lat\ de lumin\
ce `nainta ca o falie. O femeie ]ipa...
Un c`ine l\tra... un aparat electric `[i
zbiera muzica barbar\“. Pentru toate
acestea Hogan nu este dec`t un observator mut, care prive[te, ascult\, f\r\
s\ se mi[te, simte cu nesa] spectacolul din jurul s\u. ~n `nceputul romanului s`ntem invita]i s\ lu\m parte [i noi
la acest „spectacol al realit\]ii“. De
fapt, pornim `ntr-o c\l\torie dintre cele mai fantastice.
Un mesaj simplu: via]a este o fug\.
Dar Le Clézio [tie s\ fac\ din el literatur\: „~ntr-o zi, f\r\ s-o [tie, s-au n\scut, iar din ziua aceea n-au `ncetat s\
fug\. Dac\ i-am urma `n hazardul drumurilor lor sau dac\ i-am p`ndi pe
gaura cheii, i-am vedea tr\ind“. Dar la
ce bun fuga aceasta? Pentru a descoperi alte locuri? Pentru a te cunoa[te
mai bine pe tine `nsu]i? Nu. Pentru a
alunga „ceea ce este de nesuportat `n
pozi]ie vertical\: ura mor]ii“.
Vorbim de Arta Fugii `n muzic\ de
la J.S. Bach, iar `n literatur\ de la
J.M.G. Le Clézio. Ambii folosesc magistral contrapunctul.

J.M.G. Le Clézio, Cartea fugilor , traducere
din limba francez\ [i note de Rita Chirian,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XX“,
Editura Polirom, 2009, 36.95 lei
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PUR {I SIMPLU
MUZIC|

Victor Eskenasy: „Potrivit lui Paolo Pandolfo, Carl Friedrich Abel
a fost un compozitor [i un muzician inovator [i revolu]ionar.
{i, adaug\ el, «nu este muzic\ baroc\, v\ asigur. Nici muzic\
de virtuozitate ... Este, simplu, Muzic\!»“.

Paolo Pandolfo [i
un compozitor uitat:
U.D.O.
Carl Friedrich Abel

13 «
muzic\

ROCKIN’ BY MYSELF
Dumitru UNGUREANU

M\rturisesc c\ am o stim\
deosebit\ pentru acei
muzicieni al c\ror mare
talent nativ este dublat de
cultur\ [i de un demers
intelectual neobosit pentru
cunoa[tere. Pentru a da
un singur exemplu, Alfred
Brendel este unul dintre ei
[i oricine vrea s\ `n]eleag\
arta pianului va citi cu
folos eseurile [i c\r]ile sale.
Recent l-am al\turat acestei categorii pe Paolo
Pandolfo, maestru al violei
da gamba [i al violoncelului, ale c\rui discuri le
admiram de mai mult\
vreme. Cel din urm\ ap\rut, propus de „BBC Music
Magazine“ pentru premiul
Discul anului 2009, are
darul s\ `mbine arta sa
remarcabil\ cu un demers
intelectual mai mult dec`t
interesant. Iar discul `n
sine, ap\rut la casa Glossa,
este un obiect bibliofil.
Paola Pandolfo, elev al lui Jordi Savall, ast\zi devenit el `nsu[i profesor
ntorrum
m Basilien
nsis, la Bâle,
la Schola Can
`n Elve]ia, readuce `n aten]ie un compozitor excep]ional, uitat, Carl Frie1787), prin intermedrich Abel (1723-1
diul unui manuscris de arhiv\ practic
necunoscut. P\strat `n fondurile muzicale ale bibliotecii lui Thomas Gainsborough, prieten al compozitorului, manuscrisul Drexel este o culegere de piese pentru viola da gamba, dup\ opinia lui Paolo Pandolfo singura de uz
personal, f\r\ inten]ii didactice. Manuscrisul include 29 de piese ce par a
fi transcrip]iile unor „improviza]ii
geniale `n public“ ale lui Abel.
Potrivit lui Paolo Pandolfo, care semneaz\ [i livretul discului Glossa, Carl
Friedrich Abel a fost un compozitor [i
un muzician inovator [i revolu]ionar.
{i, adaug\ el, „nu este muzic\ baroc\,
v\ asigur. Nici muzic\ de «virtuozitate»... Este, simplu, Muzic\! {i `ntr-o
larg\ m\sur\, sub toate aspectele,
deja «muzic\ clasic\», adic\, pentru a
fi mai clar: Mozart, Haydn [i p`n\ la

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga

Beethoven, c`ntat\ la viola da gamba,
instrumentul princiar, simbol al muzicii baroce“. Este ceea ce frapeaz\ de
altfel la audi]ia acestei muzici, v\dit
modern\ `n spirit.
Abel s-a n\scut la Köthen unde, timp
de [apte ani, tat\l s\u, Christian Ferdinand, [i Johann Sebastian Bach,
buni prieteni, au fost mae[tri ai Hofkapelle-i locale, unul `n calitate de violoncelist, cel\lalt de Kapellmeister. La moartea celui dint`i, t`n\rul Abel l-a urmat
pe Bach la Leipzig pentru a studia cu
el. ~n 1743, dup\ un concert l\udat `n
analele locale, Carl Friedrich Abel era
admis `n Capela regal\, unde avea s\
profeseze p`n\ `n 1758. Pleca apoi, cu o
escal\ la Paris, `n Marea Britanie unde,
la 5 aprilie 1759, d\dea primul s\u concert. ~n scurt timp avea s\ fie considerat de contemporani „cel mai mare interpret de viola da gamba al lumii“,
iar `n 1761 c\p\ta titlul de „muzician
de camer\ al Majest\]ii sale“.
Istoria re]ine, iar Paolo Pandolfo
insist\ asupra ei, prietenia dintre Abel
[i fiul lui Bach, Johann Christian, stabilit [i el la Londra, din 1762, [i ini]iativa
celor doi de a introduce `n via]a muzical\ londonez\ concertele `n abonament, primele `n Europa, cunoscute
drept Bach-Abel Concerts. {i aceea[i
istorie `nregistreaz\ sejurul la Londra

al t`n\rului Mozart care copia not\ cu
not\ Simfonia `n mi bemol major, op. 7
nr. 6 a lui Abel, ce i-a fost apoi atribuit\, vreme `ndelungat\, `n mod eronat.
Compozitor fecund, ast\zi uitat,
Carl Friedrich Abel a l\sat `n urma sa,
`ntre altele, 46 de simfonii, 6 concerte
de flaut, 2 concerte de violoncel, 6 pentru pianoforte, 21 de cvartete, 45 de
sonate pentru viola da gamba [i bass
continuu [i, nu pe ultimul loc, cele 29 de
piese solo ale Manuscrisului Drexel.
Pentru Paolo Pandolfo, „un compozitor genial, extraordinar de prolific,
un muzician de prim ordin“, a c\rui muzic\ a fost pentru contemporanii s\i,
cum nota un elogiu britanic dup\ dispari]ia sa la 63 de ani, `n 1787, „o
onoare pentru epoca `n care a tr\it;
muzica sa s-a caracterizat `ntotdeauna
prin frumuse]ea [i for]a expresiei sale...“.
Iar discul lui Pandolfo o demonstreaz\
cu prisosin]\.

» ~n scurt timp, Carl

Friedrich Abel avea
s\ fie considerat de
contemporani „cel mai
mare interpret de viola
da gamba al lumii“.
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Am fost `ntrebat, nu demult, ce
album nou ap\rut mi-aa indus o
relaxare f\r\ – cum ar zice un
filosof – rest. N-am fost capabil s\
aleg imediat un titlu. S`nt prea
multe, s`nt diverse ca stil [i tehnic\, s`nt potrivite unui moment
sau altul din curgerea timpului.
Mi-e peste puteri s\ le ascult pe
toate cu aceea[i ureche proasp\t\, lipsit\ de cleiul prejudec\]ii
[i dopul preferin]elor deja formate. N-am ambi]ia s\ pot face
a[a ceva, dar nici n-am obstina]ia
de-a asculta doar acele genuri
care se potrivesc gustului meu.
Uneori se `nt`mpl\ c\ o pies\ ori
un album nu-mi „spun“ nimic la
prima audi]ie. Alteori, nout\]ile se
pliaz\ perfect pe starea de spirit,
chiar dac\ n-am auzit vreodat\ o
muzic\ asem\n\toare. Nu de
pu]ine ori ajung t`rziu la substan]a vreunei `nregistr\ri, decantat\
dup\ multe zile [i nop]i de str\danii ale trupe]ilor, absolut plictisitoare pentru privitorul din
afar\. Cine vrea, s\-[i pun\ pe-un
player DVD-ul Some King of
Monster, unde tipii de la Metallica s`nt urm\ri]i non-stop `n
procesul de „cum se face“ (vorba
lui Mircea Horia Simionescu)
albumul St. Anger. Furia, monstrul cu care se lupt\ cei trei, este
expresia prozaic\ a unui proces
pe `n]elesul celor cu apeten]\
creativ\. Ceilal]i au tendin]a s\
vad\ numai distrac]ia. Or, chiar
[i-n cazul rockerilor, s\ izbute[ti
un album valoros presupune,
dincoace de talent, seriozitate [i
munc\. Munc\ f\r\ preget, `n
fiecare zi, necurmat. Asta e o idee
aflat\ de la Herta Müller [i n-am
nici o `ndoial\ c\ se potrive[te
oric\rui domeniu artistic.
Dac\ am citat-o pe scriitoarea
german\, e pentru c\ albumul la
care m-am oprit apar]ine unui
german, Udo Dirkschneider: Dominator, 2009, AFM Records. Nici
50 de minute de heavymetal ca la carte, f\r\
compromisuri sau l\l\ial\.
Indigestul „ooo-oo, eeeee“, cu care nenum\rate
trupe `[i ascund lipsa de
idei sau inspira]ie, aici
absenteaz\. Sunetul e
compact, dinamica
impecabil\, energia
debordant\. Solistica
instrumental\ nu
str\luce[te, dar nu-i po]i
repro[a chiar nimic. Ei da,
nu e o realizare de
excep]ie, nu sparge
tiparele [i parc\ te
`ntoarce `n anii ’80, dar

nu la cei v\zu]i pe vreun post tv,
rubrica „hituri nemuritoare“. Ascult`nd f\r\ vreun g`nd preconceput, dec`t o curiozitate minimal\, m-am pomenit cu picioarele `n
mi[care pe ritmul tobelor, capul
„moshind” ca-n epoca de metal
inoxidabil a head-bangers-ilor,
degetele zbur\t\cite pe-un grif
imaginar... Nu mi-e greu s\ rememorez c`nd l-am auzit `nt`ia
dat\ pe Udo, cu trupa Accept:
Balls to the Wall (1984). La
vremea respectiv\ `i priveam
ne`ncrez\tor, consider`ndu-i ni[te
imitatori con[tiincio[i de AC/DC,
pe cei din spa]iul limbii germane
care c`ntau altceva `n afar\ de
permanent admiratul progresivrock, ocazional numit [i krautrock. M\ bufnea r`sul c`nd auzeam,
bun\oar\, Scorpions, [i nici azi
nu-mi pot reprima neseriozitatea
asta. Odat\ cu Accept, prin
’86-’87, mi s-a schimbat atitudinea. {i ce pot spune dec`t:
„dom’le, s`nt nem]i!“.
~ntr-o noti]\ biografic\ postat\
pe site-ul personal, Udo poveste[te
cum a `nceput s\ c`nte [i cum a
prins gustul rockului. P\rin]ii i-au
f\cut cadou primul disc (un single
Beatles!) [i o claviatur\ la v`rsta
de 12 ani. N-a trecut mult, [i b\iatul blond a [tiut c\ asta vrea s\
fac\ – s\ c`nte rock tot restul
vie]ii. P`n\ acum, s-a ]inut de
treab\. F\r\ s\ se preocupe de
succes, neam]ul [tie ce face [i
face ce [tie. Chiar dac\ nu e
mereu `n topuri [i numele s\u nu
se situeaz\ `n linia `nt`i a showbiz-ului, asta nu-l `mpiedic\ s\ se
dedice 100% spectacolului.
Vede]i `nregistrarea concertului
Mastercutor (2007). O fi c`ntare
destinat\ s\ r\m`n\ ca m\rturie
peste ani, dar nu implic\ mai
pu]in profesionism. Chiar
perfec]ionism. Cui stric\ a[a ceva?
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„Suplimentul de cultur\“ v\ ofer\
`n fiecare s\pt\m`n\ clasamente
care oglindesc v`nz\rile din lan]ul
de libr\rii C\rture[ti.

Drago[ Cojocaru: „Love Story a fost marele fenomen
literar-cinematografic `n 1970: filmul s-a dovedit un
campion de box-office“.
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Un film de cinci batiste
Drago[ Cojocaru

TOP CARTE
1

Rendez-vous cu lumea // Aurora Liiceanu //
Editura: Polirom

2

Simbolul pierdut // Dan Brown // Editura: Rao

3

Via]a unui om singur // Adrian Marino //
Editura: Polirom

4

Pictori]a din Shanghai // Jennifer Cody Epstein //
Editura: Humanitas Fiction

5

Povestea vinului // Hugh Johnson // Editura: Vino
Vero Cluj

TOP MUZIC|
1

Live in London // Leonard Cohen // Columbia
Records

2

Luna p\trat\ // Alina Manole // Marketing
Highest Option

3

Splendor in The Grass // Pink Martini // Naive
Records

4

Soldier of Love // Sade // Sony Records

5

Balada l\ut\resc\ // Johnny R\ducanu // Soft Records

Un b\iat [i o fat\ se `ndr\gostesc.
B\iatul e de familie bun\, din
„aristrocra]ia“ american\, fata
provine dintr-o
o familie de muncitori.
B\iatul [i fata se c\s\toresc, tat\l
b\iatului nu mai vrea s\ aud\ de ei.
B\iatul [i fata s`nt tineri, frumo[i, se
iubesc nespus [i vor copii. Fata este
`ns\ bolnav\ [i nu mai are mult de
tr\it. Sad ending, toat\ lumea pl`nge.
A]i recunoscut probabil, `n rezumat, subiectul filmului Love Story,
ap\rut recent pe DVD, pe care nu vi
l-am recomandat `nc\, nici de Sf.
Valentin [i nici `n ianuarie, c`nd Erich
Segal, scenaristul filmului [i autorul
romanului, a `ncetat din via]\.
Love Story a fost marele fenomen
literar-cinematografic `n 1970: filmul
s-a dovedit un campion de box-office, iar cartea, compus\ de Segal pe
baza scenariului, a stat multe s\pt\m`ni pe lista de bestsellere din „New
York Times“. De fapt, Segal scrisese
`nt`i scenariul, dar, cum filmul `nt`rzia
s\ se materializeze, a f\cut repede un

Amintiri din Epoca de Aur (Box 1 [i 2) // Mobra
Films

2

Nunta mut\ // Regia: Hora]iu M\l\ele // Castel Film

3

M`ndrie [i prejudecat\ // Regia: Simon Langton //
BBC

4

Julie [i Julia // Regia: Nora Ephron // Columbia
Pictures

5

Tic\lo[i f\r\ glorie (2 CD-uri) // Regia: Quentin
Tarantino // Universal Pictures

P.S.: S\ nu uit s\ v\ spun c\ Love Story
este primul film `n care apare un anume
Tommy Lee Jones.

AGENDA
IA{I. ~nt`lnire cu Cristian Tudor Popescu

TOP FILM
1

roman al c\rui succes a atras produc\torii. Gurile rele (criticul Roger
Ebert e una dintre ele) spun c\ regizorul Arthur Hiller a reu[it un film de
milioane f\c`nd bici dintr-o carte
scris\ cu picioarele. La fel ca Avatar
`ns\, filmul a fost un mare nedrept\]it
la Oscar: din 7 nominaliz\ri a luat
doar premiu pentru coloan\ sonor\.
Love Story e un film greu de uitat:
a lansat dou\ dintre cele mai cunoscute replici din istoria cinema-ului, iar
din ’70 [i p`n\ `n ’80 a f\cut ca numele de Jennifer s\ fie foarte popular.
Probabil c\ a f\cut [i minuni pentru
v`nz\rile de batiste numai c\, sincer,
n-am dovezi `n acest sens. De asemenea, i-a transformat `n superstaruri pe
Ryan O’Neal [i pe Ali McGraw, dar
ace[tia n-au prea f\cut mare br`nz\
cu proasp\ta lor celebritate: O’Neal a
r\mas cunoscut mai ales ca „Dl.
Farah Fawcett“, iar McGraw a devenit tot mai retras\ din lumea filmului, via o c\snicie cu Steve McQueen.

Editura Polirom [i Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i v\
invit\ mar]i, 16 martie, ora 14.00, la conferin]a pe tema „Despre
propagand\ [i manipulare `n filmul românesc”, sus]inut\ de
Cristian Tudor Popescu. Conferin]a va fi urmat\ de o discu]ie
despre cel mai recent volum al lui Cristian Tudor Popescu,
Cuvinte rare, ap\rut `n colec]ia „Ego. Publicistic\“ de la Polirom.
Evenimentul va avea loc `n Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”. Emil Hurezeanu va modera
discu]ia. ~n aceea[i zi, la ora 18.00, Cristian Tudor Popescu va
acorda autografe la Libr\ria Alexandria (Str. {tefan cel Mare nr.
5). Va prezenta Emil Hurezeanu. Partenerul celor dou\
evenimente este Asocia]ia Studen]ilor Jurnali[ti din Ia[i.

TURNEU NA}IONAL. C\t\lin Dorian Florescu ofer\ publicului român Zaira
Romanul Zaira, cel mai recent semnat de scriitorul
elve]ian de origine român\ C\t\lin Dorian Florescu, a ap\rut `n colec]ia „Fiction Ltd.“ de la
Polirom, `n traducerea Marianei B\rbulescu. Zaira,
publicat de editura german\ Beck `n 2008, s-a
v`ndut p`n\ acum `n 26.000 de exemplare.
~n noul s\u roman, C\t\lin Dorian Florescu
poveste[te via]a Zairei, o foarte pre]uit\
p\pu[\reas\ `n România anilor
‘60, din preajma celui de-al
Doilea R\zboi Mondial [i p`n\
`n vremurile noastre. Este o
fascinant\ c\l\torie `ntre Europa de Est [i America [i, totodat\, povestea unei iubiri imposibile care supravie]uie[te
deceniilor.
Cu un suflu narativ considerabil, palpitant [i cu un final
surprinz\tor, romanul contureaz\ imaginea unei epoci
pline de conflicte dramatice.
C\t\lin Dorian Florescu
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poveste[te `n ritm alert, cu expresivitate [i for]\,
despre soarta unei femei care, `n ciuda tuturor
piedicilor, `[i ascult\ glasul l\untric `ntr-un secol al
r\zboaielor [i al violen]ei.
Romanul va ap\rea `n perioada urm\toare `n
italian\, spaniol\, olandez\ [i lituanian\ [i va fi
lansat la Timi[oara (15 [i 16 martie), Bucure[ti (18
[i 19 martie), Ia[i (22 [i 23 martie), Cluj (24 martie) [i Oradea (26 martie). Programul
complet `l g\si]i pe site-ul Editurii
Polirom, www.polirom.ro
C\t\lin Dorian Florescu a p\r\sit
România `n 1982, stabilindu-se la
Zürich. Romanul Wunderzeit (Vremea minunilor), publicat la Editura
Pendo din Zürich, `n 2001, a fost distins cu premiile Pro Helvetia [i Hermann Lenz pe 2001, Cartea de Limba German\ a anului din partea Funda]iei Elve]iene Schiller, Cartea anului
`n ora[ul Zürich, Premiul Chamisso al
Academiei din Bayern pe anul 2002
[i Premiul Anna Seghers pe 2003.

Clujul `[i dore[te
titlul de capital\
cultural\ european\
Primarul ora[ului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a anun]at
candidatura urbei la titlul de
capital\ cultural\ european\
pentru anul 2020. P`n\ `n
2013 municipalitatea va trebui s\ preg\teasc\ proiectul
cu care va candida, la nivel
na]ional, deoarece este de
a[teptat s\ intre mai multe
ora[e `n aceast\ competi]ie.
„De[i pare foarte `ndep\rtat\ data, eforturile trebuie f\cute din timp. Nu
vom fi singuri, se va crea un
grup de lucru din care vor
face parte pe l`ng\ reprezentan]ii prim\riei [i alte
personalit\]i care ne vor
sprijini `n acest demers“, a
declarat Apostu `ntr-o conferin]\ de pres\, referindu-se
la Funda]ia Cultural\
Carpatica, la Uniunea Universit\]ilor Clujene [i la
Cluburile Lion [i Rotary.
P`n\ la `ntocmirea proiectului, municipalitatea
inten]ioneaz\ s\ pun\ `n valoare mai multe monumente
[i obiective culturale [i turistice. ~n prezent, `n ClujNapoca se face mai mult
turism de tranzit, dar `n
cazul `n care va fi desemnat
capital\ cultural\ european\, turismul cultural ar
putea cre[te, potrivit primarului Apostu, cu o mie
la sut\.
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Premiul „Fondane“ 2010
pentru Jean Métellus

fast food

VOI N-A}I ~NTREBAT
f\r\ zah\r V| R|SPUNDE
BOBO

Vise (VI)

De cinci ani, `n preajma
Zilei Interna]ionale a
Francofoniei, România
acord\, prin intermediul
Institutului Cultural
Român (ICR) de la Paris,
Premiul Interna]ional de
Literatur\ Francofon\
„Benjamin Fondane“
unui scriitor de limb\
francez\, dar care nu are
na]ionalitate francez\.
Cristina Hermeziu
Creat de ICR din Paris `n parteneriat
cu Asocia]ia „Printemps des poètes“
[i Societatea de Studii „Benjamin
Fondane“, premiul onoreaz\ memoria lui B. Fundoianu/Benjamin Fon1944), scriitor evreu de
dane (1898-1
origine român\ care, instal`ndu-sse `n
Fran]a `n anii ’20, [i-a
a scris opera principal\ `n limba francez\. Poet, eseist, filosof existen]ialist, Barbu Fundoianu a
murit tragic `n lag\rul de la Auschwitz.
~n 2010, premiul revine scriitorului francez Jean Métellus, originar
din Haiti, pentru modul `n care, „prin
`ntreaga sa oper\, cronicarul-poet ne
face s\ vibr\m la splendorile [i tragediile p\m`ntului natal, `ntr-o limb\ literar\ francez\ somptuoas\ [i muzical\, purt\toare a valorilor umaniste de
dialog `ntre culturi“ , dup\ cum argumenteaz\ juriul acestei edi]ii.
La edi]iile anterioare, ICR Paris a
acordat acest premiu lui Petr Kral – `n
2006, scriitor de origine ceh\, `n 2007
lui Abdelwahab Meddeb, scriitor de
origine tunisian\, `n 2008 lui Nimrod,
originar din Ciad, iar `n 2009 a fost
distins\ poeta Linda Lê, n\scut\ `n
Vietnam.
Jean Métellus s-a n\scut `n ora[ul
Jacmel din Haiti `n 1937 [i s-a stabilit
la Paris `n 1959, constr`ns la exil de
dictatura din ]ara natal\. Medic de profesie, scriitor de voca]ie, Jean Métellus
este autorul a peste 20 de volume de
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Bobo: „Dac\ prinzi un individ asupra faptului [i-i ar\]i filmarea,
el e `n stare s\ spun\ c\ nu-i adev\rat, c\ e un trucaj ordinar“.

poezie, proz\, teatru [i eseuri publicate `n limba francez\.

Un g`nditor al pl\gilor
moderne
Primul s\u volum, Au pipirite chantant, ap\rut `n 1975, a fost remarcat de
André Malraux. Au urmat scrieri de
mare succes la public, printre care romanul Jacmel, ou le crépuscule (1982)
sau piesa de teatru Anacaona (1986)
pus\ `n scen\ de Antoine Vitez. Volumele sale de eseuri: Haïti, une nation
pathétique, (1987), De l’esclavage aux
abolitions – XVIIème – XXème siècles
(1998) sau cartea de interviuri cu Françoise Naudillon, intitulat\ Des maux
du langage à l’art des mots (2004), `l
impun pe Jean Métellus drept un remarcabil g`nditor al pl\gilor [i cicatricilor civiliza]iei moderne. ~n 2006,
scriitorul Jean Métellus a fost distins
cu marele premiu interna]ional de poezie Léopold Sédar Senghor pentru `ntreaga sa oper\, iar `n 2008 i se acord\

`n Fran]a importanta distinc]ie Cavaler al Legiunii de Onoare. ~n România,
un grupaj de poeme de Jean Métellus
a ap\rut `n revista „Steaua“ `n 1983 `n
traducerea lui Aurel R\u.
A [asea ceremonie de decernare a
Premiului Interna]ional de Literatur\
Francofon\ „Benjamin Fondane“ va
avea loc pe 18 martie 2010 la Palatul
Béhague, sediul Ambasadei României
la Paris, fiind urmat\ de un concert de
lieduri europene sus]inut de mezzosoprana Claudia Codreanu-Mihalcea
[i pianista Ana Giurgiu-Bondue.
Din juriu au f\cut parte: Jean-Pierre
Simeon, poet, dramaturg, eseist, pre[edinte al Asocia]iei „Printemps des
poètes“, Jacques Darras, poet, traduc\tor, universitar, redactor-[ef al revistei „Aujourd’hui Poème“, André Velter, poet, eseist, jurnalist la Radio France
Culture, coordonator al colec]iei „Poésie“ a Editurii Gallimard, Eric Freedman, eseist [i jurist, reprezentant al
Societ\]ii de Studii „Benjamin Fondane“ [i Magda Cârneci, scriitor, director al ICR Paris.

RECOMANDARE
Revista „Me]eria[ii“
Atelierul de Carte din cadrul Muzeului
}\ranului Român editeaz\ din acest an o
publica]ie lunar\: „Me]eria[ii“, o „Foae
cu m`ini“. Tirajul este limitat (200 de
exemplare numerotate), iar revista este
tip\rit\ pe h`rtie realizat\ manual de
R\zvan Supuran. Echipa redac]ional\
este compus\ din {erban Anghelescu,
R\zvan Supuran, Ciprian Voicil\, C\t\lin
Torsan [i Cosmin Manolache. Al treilea
num\r va ap\rea cu ocazia T`rgului de
Florii de la M}R.
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Eram `ntr-o sal\ de curs unde un
profesor repectabil sus]inea o teorie
conform c\reia românii, prin structura lor, nu au coloan\ vertebral\,
metaforic vorbind, [i, din cauz\ c\
nu beneficiaz\ de no]iunea de
onoare, au foarte mari dificult\]i `n
a-[i recunoa[te gre[elile. Un lucru
comun, de altfel, [i altor popoare,
independent de originea geografic\,
pentru c\ orice om are `n el instinctul de autoap\rare, dar la români,
acest instinct este `mpins la absurd.
Dac\ prinzi un individ asupra faptului [i-i ar\]i filmarea, el e `n stare s\
spun\ c\ nu-i adev\rat, c\ e un trucaj ordinar, chiar dac\ se recunoa[te
`n imagini. {i e r\u, pentru c\ at`t
timp c`t nu-[i recunosc gre[elile [i
nu accept\ consecin]ele, românii nu
pot `nv\]a din ele, `ncetinind astfel
procesul evolu]iei.
Era interesant, dar [tiam toate
astea [i am `nceput s\ m\ uit pe fereastr\. Jos, `n strad\, mai multe
ma[ini de poli]ie urm\reau pe cineva. Nu-mi d\deam seama exact pe
cine, pentru c\ toate ma[inile
mergeau cu vitez\ [i nu mi se p\rea
c\ una ar merge mai tare dec`t celelalte, ca s\ fie \ia infractorii. La un
moment dat, `n fa]\, un autocar
mai mare taie calea unui autocar
mai mic, care `ncearc\ s\-l evite, dar
nu reu[e[te [i intr\ `n plin `n autocarul mare, ale c\rui u[i se deschid
larg [i din el n\v\lesc mul]i b\rba]i
cu fulare la gur\, care `ncep s\
zg`l]`ie autocarul mic, s\ ]ipe, s\
bat\ `n geamuri cu diverse obiecte

[i s\ fac\ semne obscene c\tre pasageri, care, s\racii, `[i cer scuze [i
se ap\r\ f\c`nd gesturi disperate cu
m`inile. Deci autocarul mic era infractorul. {i toat\ treaba ar\ta ca o
confruntare `ntre dou\ galerii de
fotbal.
— C`nd vorbim despre ora[e,
folosim termenul de mediu urban.
Dar Urban este, `n acela[i timp, numele unei serii de papi, din Evul
mediu p`n\ `n perioada Rena[terii.
Unul din ei, Urban al VII-lea, a avut
cea mai scurt\ domnie. 13 zile. Lucrul \sta n-ai cum s\-l afli privind pe
fereastr\.
Profesorul era l`ng\ mine [i
privea la scena din strad\.
— Acolo vezi doar ce se `nt`mpl\
`n mediul urban... Acum porc\ria
asta va fi pe toate canalele media.
~n primul r`nd, e un scandal, o b\taie, [i asta o face automat [tire de
prim\ pagin\. Apoi va umple
sec]iunea de [tiri sportive pentru c\
e vorba despre fotbal. {i la final, cei
din autocarul mic s`nt fotbali[ti.
Dac\ vreunul din ei iese [ifonat, va
fi `n pagina de [tiri mondene. Astfel,
m`ine vom cump\ra ziarul [i tot ce
vom citi va fi despre aceast\ scen\
care se desf\[oar\ acum sub ochii
no[tri. Putem s\ ne consider\m
privilegia]i ai vremurilor sub care
tr\im. Iar dumneata, tinere, ar trebui s\ vii mai des pe la [coal\. Strada asta e foarte circulat\. Astfel de
lucruri se `nt`mpl\ mereu sub geamurile universit\]ii...
{i m-am trezit.
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Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\
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Alice
„Nu z`mbea niciodat\, nu l\sa s\ se b\nuiasc\ nici cea mai mic\ urm\ de sim]
al umorului, iar la cursurile lui te plictiseai de moarte“ – acesta este portretul
necru]\tor pe care i-ll face un fost student profesorului s\u de matematic\ de
la Oxford, dl. Charles Dogson. Unii studen]i s-au plictisit at`t de tare, `nc`t s-au
transferat la alt profesor. Iar pentru al]ii, Dogson a fost pur [i simplu un ins
nes\rat [i nesuferit. ~n 1867, Dogson a
f\cut singura lui c\l\torie `n str\in\tate
(`n Rusia) [i a ]inut un jurnal `n care a
scris despre gr\dina zoologic\ din Moscova cam a[a: „~n cursul serii am vizitat
gr\dina zoologic\ unde, dup\ ce-am
v\zut p\s\rile [i patrupedele, ne-am a[ezat sub un copac, `n mijlocul ghirlandelor de la lampadarele colorate, ascult`nd ni[te c`nt\re]i tirolezi care d\deau
un recital foarte agreabil“. 56 de ani
mai t`rziu, Nabokov traduce `n rus\ o carte plin\ de [oricei, iepuri albi, omizi, pisici [i p\s\ri dodo. Cartea se cheam\
Alice `n }ara Minunilor [i e scris\, a[a
cum [tie toat\ lumea, de Lewis Carroll
(pseudonimul severului Dogson). ~ntr-un
articol publicat `n 1990 de Julian Barnes
`n „Le Nouvel Observateur“, scriitorul
britanic spune c\, `n timp ce Dogson
era „un conservator pios [i cast, st\p`n
pe sine [i cu gusturi dintre cele mai
conven]ionale `n materie de art\“,
Carroll era `n stare s\ spun\ „~mi plac
de mor copiii (cu excep]ia b\ie]eilor)“
sau, dup\ ce a f\cut cuno[tin]\ `n 1880
cu o mic\ new-yorkez\ de 8 ani, „M\
v\d constr`ns s\ cred c\ nu exist\ copii
`n America“. Probabil (asta e presupunerea mea) Carroll [tia care-i drumul
dus-`ntors prin vizuina iepurelui [i se
distra teribil c\l\torind prin wonderlandurile lui interioare. De aceea, orice
film care `ncearc\ s\ adapteze `n imagini „cel mai celebru vis din literatura
universal\“ (expresia e a lui Barnes) n-are
cum s\ reu[easc\ nici zece la sut\ din
ce [i-a propus. Cum s\ pui `n imagini
fraza „[i g\sind-o foarte pe placul ei
(fiindc\ avea gust amestecat, de pl\cint\ cu vi[ine, crem\ de ananas, friptur\
de curcan [i p`ine pr\jit\, cald\, uns\
cu unt), repede o d\du gata toat\“? Tim
Burton, autorul celei mai noi imagin\ri
cinematografice a c\l\toriei lui Alice, reu[e[te multe pentru c\ `[i propune numai ce [tie c-o s\-i [i ias\ – s\ dea visului
o coeren]\, s\ lege fragmentele `ntre ele,
s\ lase personajele s\ fie `n acela[i timp
[i dulci, [i de groaz\. Lui Carroll probabil nu i-ar fi convenit c\ Alice a lui Tim
are 19 ani (de vreme ce scriitorul credea
c\ v`rsta ideal\ a unei feti]e e 12 ani),
`ns\ sigur s-ar fi strecurat `n cinema-ul
de la mall, la matineu, ca s\ aud\ pe
`ntuneric r`sete [i exclama]ii de copii
(cu excep]ia b\ie]eilor).

Luiza Vasiliu: „Tim Burton, autorul celei mai noi imagin\ri cinematografice a c\l\toriei lui Alice, reu[e[te multe pentru c\ `[i propune numai ce
[tie c-o s\-i [i ias\ – s\ dea visului o coeren]\, s\ lege fragmentele `ntre
ele, s\ lase personajele s\ fie `n acela[i timp [i dulci, [i de groaz\“.

Alice `n }ara Minunilor
[i Suzy `ntre lumi
Intrate pe ecranele
române[ti la o s\pt\m`n\ FILM
una de alta, Din raiul
Iulia BLAGA
meu/The Lovely Bones [i
Alice `n }ara Minunilor/
Alice in Wonderland
propun dou\ moduri diferite de a evada `n lumi
imaginare. Dac\ `n cazul lui Alice `n }ara Minunilor
[tim unde „ne ducem“ [i ne ducem cu pl\cere (Tim
Burton e o prezen]\ securizant\), s`ntem `n schimb
nepl\cut surprin[i de felul `n care Peter Jackson ne
`mpinge de la spate `n cleioasa adaptare a
bestsellerului lui Alice Sebold.
Cu care s\ `ncep? Cu care e mai r\u.
Din raiul meu e povestea asumat melodramatic\ a unei adolescente din
1973 ucis\ de un vecin psihopat. Cum
crima se petrece la `nceputul filmului – c`nd afl\m scurt pe doi c\ fata e
deja moart\ [i ni se adreseaz\ din off
coment`nd un lung flashback –, filmul
nu are tr\s\turile unui thriller dec`t
pentru personajele din film care nu
cunosc (ca noi) identitatea asasinului.
Prima gre[eal\ a lui Peter Jackson e
un scenariu cu ni[te dialoguri de o stupizenie ebluisant\. Aproape tot ce
nu-]i doreai s\ g\se[ti `ntr-un film pe
o asemenea tem\ vei g\si, ba chiar mai
mult! C`nd, la final, feti]a porne[te
(nu e un spoiler!) spre rai, tot ce a
construit Jackson p`n\ atunci nu se
des\v`r[e[te altfel dec`t ca un gest de
consolare pentru feti]ele [i tinerele
care au murit ucise de psihopa]i. Privit din acest unghi, filmul e mult mai
pervers dec`t criminalul jucat (de
altfel, foarte bine) de Stanley Tucci.

Iar lumea de dincolo, de fapt limburile `n care ajunge Suzy (Saoirse Ronan) dup\ ce e ucis\ [i `nainte de a-[i
lua zborul spre rai, e mult mai kitsch
dec`t mi-am imaginat din trailer.

Tim Burton opteaz\ pentru
o linie narativ\ simplist\

Alice `n }ara Minunilor /Alice in Wonderland , de Tim Burton.
Cu: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway

Alice `n }ara Minunilor e un film cu
mult mai „uman“ [i mai simpatic dec`t
cel al lui Peter Jackson, de[i recunosc
c\ nu e la nivelul de rafinament la care m\ a[teptam. Tim Burton se inspir\
[i din Alice `n }ara Minunilor, [i din
Dincolo de oglind\, dar opteaz\ pentru o linie narativ\ simplist\ care trece
sub t\cere punctele controversate [i
comentariile mai ample pe care le-au
suscitat p`n\ acum c\r]ile lui Lewis
Carroll. Aventurile lui Alice, care
devine pe ecran o domni[oar\ de 19
ani cerut\ `n c\s\torie, s`nt colorate
nu doar de efecte pe calculator, dar

[i de un machiaj [i ni[te costume extraordinare, precum [i de glume pe
alocuri foarte bune. De[i Mia Wasikowska e foarte nimerit\ `n rolul lui Alice
[i Johnny Depp parc\ n\scut s\-l joace
pe P\l\rierul Nebun, adev\rata vedet\ a filmului mie mi se pare Helena
Bonham Carter. Ajutat\ de computerul care-i m\re[te capul de c`teva ori, ea
face o Regin\ Ro[ie de un umor nebun,
spontan\ chiar [i cu replicile-[ablon
[i uman\ p`n\ `n v`rful buzelor milimetrice aplicate cu ruj peste buzele
propriu-zise. Mi-au mai pl\cut pisica
de Cheshire (normal!) care r`de circular

Faze cu aurolaci
L`ng\ magazinul Billa, prin
fa]a mea, trei aurolaci se
d\deau cu c\rucioarele de
la supermarket, transformate `ntr-u
un soi de trotinete. Unul – dup\ ce mi-a
cerut „m\car“ o mie de lei –
a plecat voios, cu un picior
pe c\rucior, cu cel\lalt f\c`ndu-[i v`nt. C`nta `ntr-un
amestec de ritm gospel [i
hip-hop: Dumnezeuuu/
Taat\l nostruuu/ Iisus Hristooos! Partea cu „Iisus
Hristooos!“ c\dea ca un refren, un soi de „Check it
up!“. Probabil c\ peste zi,
`n timpul „serviciului“, `[i
c`nta versurile pe alt\

melodie. Acum se distra. ~[i
permitea s\ improvizeze.
Muntele Rar\u, ajunul
Revelionului, pe o c\r\ruie
aflat\ la 15 km distan]\ de
civiliza]ie. M\ opresc s\-mi
aprind o ]igar\. Apare de
niciunde un aurolac: „D\ [i
mie un ban“. Hai, c\ la
restaurant, pe strad\, mai
`n]eleg. ~n creierii mun]ilor
nu-mi pot imagina ce
c\uta unul ca el.
O plimbare agale prin Ia[i.
Hop, aurolacul, hop, „D\ [i mie
un ban“. Mi-era mai la `ndem`n\ pachetul de ]ig\ri:
„Ia de-aici“. „Nu fumez“, a
venit prompt r\spunsul lui.
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Noaptea, pe o strad\
l\turalnic\, m-am oprit
s\-mi aprind o ]igar\. „D\
[i mie una“, a cerut unul
dintre aurolacii omniprezen]i. I-am `ntins tabachera. N-am v\zut `nf\]i[are
mai princiar\ ca a aurolacului care a `ntins m`na [i
s-a autoservit.
Alt\ dat\, c`nd s\-mi iau
un c\rucior pentru a intra
`n acela[i magazin Billa, am
prins un schimb de replici
`ntre un pu[ti de vreo
cincisprezece ani – care
probabil o a[tepta pe maic\-sa s\ ias\ din supermarket; spilcuit, dintre \ia cu
pantofi Puma `n picioare,
cu frez\ MTV etc. etc. – [i
un aurolac – f\r\ mam\ pe
care trebuie s-o a[tepte, cu

[i dul\ul Bayard – [i pentru felul `n
care preiau din personalitatea actorilor care le interpreteaz\, Stephen Fry
[i Timothy Spall, de[i `n cazul omidei
albastre recunosc c\ mi-a pl\cut mai
mult fumul dec`t vocea previzibil\ a
lui Alan Rickman. De[i Tim Burton `[i
aduce lumea [i actorii lui peste universul lui Lewis Carroll, `mp\c`ndu-le
bine, filmul s\u nu p\streaz\ [i candoarea lui Lewis Carroll.
Din raiul meu/The Lovely Bones, de
Peter Jackson. Cu: Saoirse Ronan, Stanley
Tucci, Mark Wahlberg, Rachel Weisz
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teni[i rup]i [i frez\ aranjat\
de b\taia v`ntului etc. etc. –
dintre cei care b`ntuie `n
speran]a c\ se vor c\p\tui
cu ceva de la cump\r\tori.
O conversa]ie amical\. M-am
oprit, pref\c`ndu-m\ c\ mi
s-au dezlegat [ireturile. „~n
Italia?! Tu, b\i?!“, a fost
`ntrebarea pu[tiului MTV,
care mi-a atras aten]ia. „Ce
[tii tu?“ – a `ntrebat aurolacul, cu superioritate.
„Str`ng bani ca s\ plec `n
Italia.“ „B\i, tu habar n-ai
nici unde vine Italia pe
hart\!“ „Ce [tii tu?!“, a

reluat zdren]\rosul `ntrebarea, ca pentru sine.
De c`te ori povestesc
mici `nt`mpl\ri de genul
acesta, din p\cate inclusiv
prietenii `mi spun c\ s`nt
inven]ii de-ale mele. Dac\-s
mai mul]i, `[i fac semne cu
ochiul: „Iar a venit L\z\ cu
pove[tile lui adev\rate “.
P`n\ `n ziua de azi, de[i
`mp\rt\[im aceea[i via]\,
pe prea pu]ini am reu[it
s\-i conving c\ niciodat\
nu po]i inventa pove[ti mai
absurde dec`t cele pe care
le vezi `n jur.
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