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măsura măiestriei
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O carte semnată simplu Alexandru Mușat este un
admirabil demers de a readuce în lumină un capitol
uitat din istoria împletită a dansului și a muzicii
clasice românești. PAGINA 6

IAŞUL, DESTINAŢIE
CULTURALĂ OBLIGATORIE
TOAMNA ACEASTA
n FILIT, cea mai amplă ediție de la
înﬁințare, în 2013: doi laureați ai
Premiului Nobel pentru Literatură,
sute de scriitori, traducători, critici
și entuziaști literari
n Festivalul Internațional pentru
Tineret și Public Tânăr: trupe
din 29 de țări, premiere în România
și experimente teatrale
n Festivalul „La Vie“: Maria Răducanu,
Nightlosers, Straight From The Bottle,
Fine It’s Pink sau Fanfara Transilvania
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CARTE: „CALL
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Toamna aceasta, Iașul este gazda unui important festival internaţional
de literatură, reluat la anvergura sa iniţială, şi a unui festival internaţional
teatral care a devenit o emblemă a oraşului.
Festivalul Internațional de Litera
tură și Traducere Iași – FILIT – va
avea anul acesta cea mai amplă e
diție de la înființare, în 2013, la Iași
fiind prezenți doi laureați ai Pre
miului Nobel pentru Literatură,
Svetlana Aleksievici, care la câștigat
în 2015, și Gao Xingjian, care la pri
mit în anul 2000. Pe lângă aceștia,
sute de scriitori, traducători, critici
și entuziaști literari vor fi prezenți la
pleiada de evenimente care va fi
organizată luna viitoare, între 4 și
8 octombrie. În același timp, Festi
valul Internațional pentru Tineret
și Public Tânăr propune un lineup
proaspăt anul acesta, cu trupe din
29 de țări, premiere în România și
experimente teatrale în premieră
la Iași. Însă, până în luna octombrie,
când vor avea loc aceste două ma
nifestări, Iașul continuă seria de
festivaluri croite în jurul unui con
cept muzical, în aceste zile desfășu
rânduse Festivalul „La Vie“, sâm
bătă și duminică urmând să con
certeze Maria Răducanu, Nightlosers,

Straight From The Bottle, Fine It’s
Pink sau Fanfara Transilvania.
CĂTĂLIN HOPULELE

Iașul propune anul acesta o serie
de festivaluri care sau consolidat
prin experiențele, pozitive și negative,
prin care au trecut în anii precedenți.
Ajuns la cel deal cincilea an, Fes
tivalul Internațional de Literatură
și Traducere Iași, organizat de Mu
zeul Naţional al Literaturii Române
Iaşi, pare să fi depăşit problemele
înregistrate după primele două ediţii
de anvergură, promiţând pentru
2017 cea mai mare ediție de până în
prezent. Dincolo de prezența celor
doi laureați ai Premiului Nobel,
Svetlana Aleksievici și Gao Xingjian,
FILIT vine între 4 şi 8 octombrie cu
o extindere de concept, evenimentele
culturale anunţate având în centru
peste 70 de scriitori naționali și in
ternaționali, dar și peste 20 de
traducători. Aşadar, FILIT promite
mai mult decât la lansare, prin

introducerea în „bucătăria“ unei
cărți, cu evenimente dedicate și la
care vor fi invitați și editori, jurnaliști
culturali, manageri culturi,
reprezentanți ai editurilor etc.
Printre cele mai cunoscute
nume ale invitaților din acest an
se numără și Jeff Lindsay, autorul
seriei de romane Dexter pe care
sa bazat și unul dintre cele mai
de succes seriale polițiste de televi
ziune, cu același nume. „Scriitor
nonconformist, Lindsay a studiat
teatru, a lucrat ca regizor și actor,
dar, printre altele, și ca profesor,
cântăreț, compozitor, prezentator
de știri sportive, bucătar, detectiv,
grădinar sau instructor de navi
gație. Cărțile sale au fost de opt ori
pe lista de bestseller în «New York
Times» și sunt traduse în 43 de limbi
din întreaga lume“, au precizat or
ganizatorii festivalului.
Pe lângă acesta, la Iași va fi pre
zentă și Olga Tokarczuk, o scriitoare
poloneză recunoscută la nivel in
ternațional, care va participa la un

eveniment alături de scriitorul Mircea
Cărtărescu.
Printre numele celor prezenți la
Iași se numără și autorii britanici
Jonathan Coe și Jim Crace, Kari
Braenne (Norvegia), Adriaan Van
Dis (Olanda), György Dragomán
(Ungaria), Nuruddin Farah (Soma
lia), Vesna Goldsworthy (Serbia/
Marea Britanie), Léonora Miano
(Camerun/ Franța), Immanuel Mif
sud (Malta), Katja Petrovskaja
(Ucraina/ Germania).
LITERATURA FANTASY,
ÎN PREMIERĂ LA FILIT
Există și o serie de noutăți ale ediției
de anul acesta – pe lângă structura
cunoscută care va avea evenimente
consacrate precum „Serile FILIT“,
„Scriitori în centru – Casa FILIT“,
„Casa Poeziei“ sau întâlniri ale auto
rilor cu elevii în licee, vor fi inițiate
trei noi programe: „Casa Fantasy“,
dedicată literaturii fantasy, „Casa
Copilăriei – literaturii pentru copii“
și „Casa cu Absidă“, în parteneriat
cu Uniunea Scriitorilor Români, fi
liala din Iași.
„Anul acesta, FILIT «construiește»
două case noi, dedicate literaturii

fantasy și celei pentru copii. La Casa
Fantasy vor participa autorii Sebas
tian A. Corn, Marian Coman, Michael
Haulică, Alexandru Lamba, Dănuț
Ungureanu, iar Casa Copilăriei va
găzdui evenimente cu scriitorii Ana
Alfianu, Florin Bican, Ioana Nicolae,
Adina Popescu și Iulian Tănase“,
declară organizatorii.
În ceea ce privește scriitorii ro
mâni, la Casa FILIT vor fi prezenți
autorii Dan Alexe, Simona Antones
cu, Ioana Bradea, Ruxandra Ceserea
nu, Andrei Crăciun, Codrin Liviu
Cuțitaru, Tudor Ganea, Adrian
Georgescu, Ioan T. Morar, Andrei
Oișteanu, Marius Oprea, Dora Pavel,
Mircea Pricăjan și BogdanAlexan
dru Stănescu.
În același timp, la Casa Poeziei
vor participa la evenimente poeții
Linda Maria Baros, Lavinia Bălulescu,
Emil Brumaru, Rita Chirian, Dan
Coman, Teodora Coman, Ana Donțu,
Vlad Drăgoi, Mugur Grosu, Ștefan
Ivas, Claudiu Komartin, Ștefan Ma
nasia, Vlad Moldovan, Andrei Novac,
Cosmin Perța, Tara Skurtu (SUA),
Robert Șerban, Răzvan Țupa, Mihail
Vakulovski, Paul Vinicius.
Cea dea cincea ediție a FILIT se
desfășoară anul acesta sub Înaltul
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Patronaj al Reprezentanței Comisiei
Europene în România, fiind cea
dea treia colaborare, după cea din
anii 2014 și 2016, între Muzeul Lit
eraturii din Iași și instituția repre
zentantă a CE în țară.
Însă cum nivelul de muncă „de
teren“ este unul foarte mare pentru
a fi suportat integral de organizatori,
aceștia au deschis un apel către cei
interesați să fie voluntari la FILIT,
pe departamente precum invitați,
logistică, evenimente, proiecte, Casa
FILIT, Serile FILIT, comunicare, pro
movare sau resurse umane. Au fost
depuse foarte multe solicitării, iar
în momentul de față organizatorii
au strâns 150 de persoane care vor
parcurge la finalul lunii septembrie
un training intensiv pentru a fi
pregătiți să ajute la o desfășurare
fluidă a evenimentelor festivalului.
Casa FILIT va fi organizată în Piața
Unirii și va găzdui aproximativ 50
de evenimente și o expoziție de

fotografie, aceasta având aproxi
mativ 900 de metri pătrați.
SERILE FILIT –
EVENIMENTUL DE BAZĂ
Organizatorii păstrează şi în acest
an tradiţia Serilor FILIT, care vor fi
organizate pe Scena Mare a Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri“ din
Iași. Deși orele încă nu au fost stabilite,
se cunosc invitații și moderatorii
pentru fiecare dintre cele cinci zile.
Miercuri, cei doi scriitori britanici –
Jonathan Coe și Jim Crace – vor dia
loga cu scriitorul și jurnalistul român
Marius Chivu, în timp ce joi Robert
Șerban va fi gazda unei întâlniri la
care vor participa Mircea Cărtărescu
și Olga Tokarczuk.
Vineri este seara în care pe scena
teatrului va fi prezent primul dintre
cei doi laureați ai Premiului Nobel –
Gao Xingjian, iar gazda serii va fi
Bogdan Ghiu. Sâmbătă, Svetlana

Aleksievici, al doilea laureat Nobel
prezent, va participa la o discuție
cu Ion Bogdan Lefter.
Duminică, Serile FILIT se încheie
cu întâlnirea cu creatorul perso
najului Dexter, Jeff Lindsday, gazda
serii fiind Vlad Tăușance. Dacă
manifestările vor păstra programul
de anul trecut, intrarea la ele va fi li
beră, pe baza unei rezervări făcute
în prealabil pe siteul FILIT, iar din
întâlnirile programate să aibă peste
90 de minute un segment important
va fi rezervat și pentru întrebările
venite din public.
PUBLICUL TÂNĂR IEȘEAN,
MARTOR LA ZECI DE
SPECTACOLE
Anul acesta, Festivalul Internațio
nal de Teatru pentru Publicul Tânăr
Iași (FITPTI) are loc timp de o săp
tămână în octombrie, 512, supra
punânduse cu mai bine de jumătate
din FILIT.
În anul acesta, FITPTI sărbăto
rește o ediție aniversară, a zecea,
cu o temă principală adecvată unui
asemenea moment: „Orizonturi”.
Văzut în cifre, FITPTI constituie
astăzi un festival de amploare pe
acest domeniu oarecum nișat al
culturii – teatrul pentru tineri. Este
vorba despre 500 de participanți
din 29 de țări, reprezentând șase
continente. Festivalul a fost premiat
în acest an de Asociația Europeană
a Festivalurilor de la Bruxelles cu
distincția „Remarkable Festival“.
Oltița Cîntec, directorul mani
festării, remarcă rezistența dea
lungul anilor a festivalului, care a
început „în plină criză economică“,
în anul 2008, și care nu primise

prea multe șanse de supraviețuire
în timp.
„Făceam, pur și simplu, un festival
care se distinge din multe altele
existente în țară și în zonă, care are
un profil general numai al lui. Vizea
ză publicul tânăr, pe acela care a
rămas curios, deschis, interesat,
indiferent de data nașterii, e diferit
de la un an la altul, prin generic,
invitați, formule artistice, aduce
alături companii mari și mici,
așezăminte de stat și independenți,
care urmărește să mențină active
și să intensifice legăturile teatrului
nostru cu alte culturi teatrale“, a
declarat Oltița Cîntec.
Ediția de anul acesta are drept cap
de afiș celebra companie a lui Peter
Schumann, „Bread and Puppet The
atre“, SUA, care va veni la Iași, pentru
prima oară în România, și va pune în
scenă „basic byebye cantastoria ex
travaganza“. Organizatorii festivalului
afirmă că toate creațiile lui Schumann
sunt caracterizate printrun amestec
de muzică, dans și ludic, iar la fiecare
reprezentație teatrul este asociat cu
pâinea caldă, împărțită publicului.
În partea de Prolog, 30 septembrie,
alături de această trupă va fi vernisată
o expoziție care a reprezentat România
la Bienala din Veneția, 2016, „Selfie
Automaton“, concepută ca un spectacol
predefinit, cu marionete automatizate
și scenarii blocate.
ATELIER DE CRITICĂ TEATRALĂ
„Anul acesta privim către «Orizonturi»,
cu invitați din toate zările, de pe șase
continente, din toate genurile (teatru,
teatrudans, teatru coregrafic, perform
ance, musical, concerte, noul circ, ate
liere, lecturi publice, lansări de carte,
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filme, conferințe, seminarii pentru
tinerii critici, blogging etc.), către toate
sufletele!
Ca de fiecare dată, multe exclu
sivități naționale: artiști din SUA,
Brazilia, Anglia, Noua Zeelandă, Aus
tralia, Vietnam, Canada, Africa,
Scoția, ajunși în premieră în țara
noastră; primul volum în limba ro
mână cu textele pentru publicul tâ
năr ale lui Joël Pommerat; un mo
ment special: «Cântăreața cheală/
Lecția», la 60 de ani de viață scenică
la parizianul Théâtre de la Huchette
etc.“, a adăugat Oltița Cîntec.
Teatrul „Luceafărul“, în calitate
de organizator, va avea un showcase
pe 4 octombrie, prezentând câteva
dintre producțiile recente, printre
care și premiera de anul acesta, „Har
ta senzorială a Iașului“, un proiect
de teatru performance, memorie ar
hivată, care „își propune să reviziteze
trecutul orașului prin popasuri la
câteva case uitate, cu povești incre
dibile, unde sau consumat ori sau
scris episoade semnificative din per
spectiva istoriei culturale“. Printre
numele cunoscute care vor veni la Iași
la FITPTI se numără regizorul Gigi
Căciuleanu, Matei Vișniec, Radu Afrim,
Robi Pricop, Elise Wilk sau Lory Hop
kyns, care este colaborator al Teatrului
Shakespares’s Globe din Londra.
Totodată, la Iași va fi organizat
și un atelier internațional de critică
teatrală, ce va strânge laolaltă critici
din nouă țări, eveniment organizat
în parteneriat cu Asociația Interna
țională a Criticilor de Teatru, cu se
diul la Paris. „Un program amplu, di
vers, arhitecturat astfel încât toți spec
tatorii care șiau menținut sufletul
tânăr să aibă de unde și ce alege“, au
conchis organizatorii. n
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Scrisoare către Aldous Huxley
Cartea Galben de Crome (traducere din limba engleză și note de
Daniela Rogobete) a fost publicată la Editura Polirom în anul 2017.
Scumpe domnule Huxley, ne aflăm,
și nu de ieri, în minunata lume
nouă pe care neați vestito. Cum
va, trebuie să îndurăm viața. Ca să
îi rezist, prefer să citesc și știu că
nu sunteți chiar dumneavoastră
omul care să mă condamne. Am
ajuns să vă citesc primul roman.
Lați publicat în 1921, la douăzeci
și cinci de ani – găsesc amănuntul
deopotrivă miraculos și scanda
los. Cum era posibil să știți deja
viața atunci, la etatea aceea?

care îi nedreptățește pe orbi, dar
propun să o păstrăm pentru como
ditatea vorbirii) nu vau văzut ci
tinduvă la 1921 viitorul.
Domnule Huxley, pentru mine
sunteți unul dintre marii oameni
care sau învrednicit cu scrisul. Mă
fascinează puterea imaginației
dumneavoastră, încă dinainte de

porțile percepției. Vă găsesc de un
talent și o inteligență care îmi dau
euforie și deznădejde. Dacă aș scrie
o singură pagină cât o pagină la în
tâmplare din Galben de Crome aș
putea muri împăcat.
Știți, la început voiam să îi scriu
lui Denis Stone, poetul din romanul
dumneavoastră. Mam reprimat.

Stupizi cum neați imaginat,
în mileniul al IIIlea obișnuim să
nu mai fim atenți la trecut. Și iată
că veniți dumneavoastră cu acest
debut de acum un secol și ne ară
tați că nu există o vârstă (cum nu
există un secol) de la care poate să
înceapă înțelegerea lucrurilor.
Domnule Huxley, vam citit cu
bucurie și acesta este singurul
criteriu la care mai țin în timpul
lecturilor mele. Bucuria, da. E un
cuvânt demodat, și tocmai de aceea
insist să îl folosesc.
Nu vă ascund: cred că în tim
pul literaturii dumneavoastră ați
evoluat, ceea ce nu vă face debutul
stângaci. Ați scris atunci o carte în
care se văd toate semnele unui
mare viitor. Doar orbii (e o formulă

Simple observații din mașină
1.
La orele de vârf, dimineața și seara,
oamenii din trafic – pietoni, șoferi,
bicicliști – se transformă. Dacă nu
chiar în brute, măcar în niște
mașinării de produs înjurături și
gesturi obscene. De sub ochelarii
de soare care maschează ochii
buhăiți de nesomn sau direct, față
în față, se aruncă în toate direcțiile,
singuri împotriva tuturor, o co
lecție incredibilă de vorbe ce denu
mesc organe și poziții sexuale, de
cruci și dumnezei, de morți și de
paștele mătii. Întro zi mam ales
cu un deget mijlociu ridicat înspre
mine de la un copil de grădiniță.
Cu ăia mari – domni la costum,
gagici cu jeep, maneliști, corpo
ratiști, camionagii, gunoieri, babe cu
sacoșe –, cu frații și colegii mei de

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
existență, ne blagoslovim ca cretinii,
ne strâmbăm unii la alții ca niște
maimuțe care au băut gaz. Numai cu
un popă sau cu o măicuță nu mam
înjurat încă, deși am întâlnit în trafic.
2.
Văd în stradă un băiețel și o fetiță
care se chinuie să se urce întro

mașină cu baterii. Sunt foarte mici,
cel mult grupa mijlocie la grădiniță.
După ce se așază pe scaun, fe
tița chiuie de bucurie, în așteptarea
călătoriei. Băiatul, la volan, pare ex
trem de preocupat de cum se con
duce. Pare foarte responsabil.
Pornesc. Mașina pe baterii se
mișcă îngrozitor de lent, ar fi depășit
o și un melc. Totuși, fetița chiuie de
bucurie. După 45 metri, inevitabilul
se produce: cu toată viteza aia de melc,
băiatul deviază de la calea dreaptă și
„izbește“ mașina de un gard.
3.
În capătul celălalt al unei străduțe
cu sens unic apare o mașină a
poliției venind înspre mine, încăl
când legea. Dau cu spatele vreo zece
metri – să fac, totuși, loc de trecere –,

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Aș fi vrut să îi spun că în chestiu
nea poeziei nu sau schimbat prea
multe în ultimul veac. Dimpotrivă:
poeții, câți mai sunt, mai sunt che
mați la conac, fiind lăsați acolo să
constate istorii vechi și să se amuze
și să fie melancolici și, desigur, ex
cesiv de timizi.
Mai sunt încă doamne din so
cietatea aleasă care joacă la curse
de cai și pronostichează rezulta
tele meciurilor de fotbal exclusiv
pe baza horoscoapelor jucătorilor,
mai sunt. Mai sunt oameni care se
agață de trecutul familiei lor ca și
cum ar putea găsi acolo adevărul.
Dar – cel mai important –
poeții obișnuiesc să își răsfoiască
volumele din urmă cu șase luni cu
aceeași nostalgie și gândesc ace
lași gând ca Denis Stone: ce genial
eram pe atunci!
Ce sa pierdut, totuși: gin
gășia dimineților și tihna pipei de
după micuțuldejun, când se
citește ziarul. Se mai întâmplă,
firește, dar parcă nu mai avem
timp. Poeții secolului nostru nu
mai au timp săși dea capodopere,
ceea ce nu înseamnă că nu rămân
geniali. Așa ceva ar fi cu adevărat

pregătindumă săi bat obrazul șo
ferului. Când se apropie, îl văd pe
polițai: pletos ca mine, îmbrăcat în
geacă de piele, cu un zâmbet complice,
cu palma ridicată gen: „High five, my
nigga“. Mă gândesc căi posibil nici să
nu fi fost un polițai cool, ci doar un tip
care furase mașina poliției.
4.
Îi povestesc lu’ tata cu entuziasm –
ca atunci când mă întorceam de la
cinema și îi povesteam pe nerăsu
flate un film cu bătaie – cât de
mișto e Dubrovnikul. Îi arăt și poze:
„Uite clădirile, străzile, o cetate in
credibilă!... Sa și turnat un serial
celebru aici“. „Ia dă oleacă ’napoi“,
îmi cere să revadă o poză. „Ăăă, dai
urât rău cu străzile alea înghesuite.
Numi place. Nici nai pe unde să
mergi!“ Pentru el – și mă amuz, dar
îl și invidiez pentru concepția asta –
zonă turistică mișto, impresionantă,

monstruos, dar din fericire nu se
întâmplă.
Scumpe domnule Huxley, sunt
îndrăgostit de ironia dumneavoas
tră, de sarcasm, de ironie, de bătaia
de joc la adresa banalului din viața
cotidiană (justificat!). Debutul dum
neavoastră e plin de portrete din câ
teva tușe, la care nu se poate însă
adăuga nimic. De exemplu, domnul
Scogan. Splendid mizantrop! Minu
nat cinsim! Grozavă ratare.
Domnule Huxley, și plecările
au rămas înmormântări. La fiecare
plecare, poeții își urcă dricul. Nu
mai au totuși puterea să spună
aceste cuvinte: Chiar pute și sunt
gata de plecare. Ca să vă spun tot
adevărul: prea puțini îl mai citesc
astăzi pe William Savage Landor.
Nu vă spun nimic nou: e îngro
zitor, și viața merge mai departe. n

e atunci când exclamă din mersul
mașinii: „Uailei, ce a plouat pe aici,
ce oameni gospodari! Ia uite ce
păpușoi frumoși au!“.
5.
În fine, povestea e așa: întrun
blocaj total – în care nici un șo
fer, nici un pieton, nici un bici
clist nu mai respecta nici o regulă,
în care injuriile zburau ca pie
trele, o bolovăneală de vorbe și
gesturi –, a trecut frumos printre
noi, pășinddansând veselă pe
zebră, de parcă noi nu am fi exis
tat, o fetiță îmbrăcată în costum de
balerină. Un înger, ai putea spune.
De altfel – exceptândul pe ăla de
grădiniță, care mia arătat degetul
mijlociu –, se știe, toți copiii sunt
niște îngeri. Nu? Șiatunci am o
mare dilemă: cum naiba din înge
rii care am fost odată ieșim javrele
astea de astăzi? n
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Acum, la sfârșitul verii, a făcut fu
rori o filmare a unui vlogger care
na fost servit cu mici de o vânză
toare din Odorheiu Secuiesc –
aparent fiindcă nu ia comandat în
maghiară. Înregistrarea video sa
lansat pe internet de Ziua Limbii
Române și, desigur, a inflamat și
rromânii verzi, și ungurrii verzi.
Oricum, a devenit virală, cum se
zice acum.
Na mai contat că filmarea e cam
făcătură, o prelucrare cu reavo
ință a unei realități mai degrabă
triste. Eu am văzut acolo o amărâtă
de vânzătoare de la Kaufland care
nu știe să vorbească românește și e
asaltată de un individ evident rău
intenționat. Individul trage singur
concluzii, le spune potențialilor
privitori ce să vadă, adică o ungu
roaică bosumflată care nu vrea
săi vândă mici fiindcă e român
(apropo, cum so zice în maghiară
la „mici“?), iar fata nu poate și nici
nu știe să dea vreo replică.
Totuși succesul înregistrării
nu trebuie să ne mire. Patriotismul
românesc e întotdeauna zgândărit

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
de orice ar sugera că ungurii vor să
ne fure Ardealul sau măcar să ne ex
cludă din el. E una din puținele
coarde patriotice care mai vibrează
la noi. Și nici o furie patriotardă nu în
trece supărarea românului care vede
că un ungur din România nu știe
limba română – limba patrriei.
Faptul că miniștri, parlamen
tari, europarlamentari „deai noș
tri“ vorbesc o română lamentabilă,
rușinoasă, adesea golănească, nu ne
deranjează mândria națională.
(„Mârlani, dar români“ – iată un slo
gan electoral bun.)
În schimb, tot cei legat de un
guri și de limba lor inflamează ra
pid rromânismul. Și, desigur, vice
versa, fiindcă etniile astea două

Ne mai putem face
bine vreodată?
PSD face prostie după prostie, oa
menii sunt tot mai îngrijorați că
democrația o ia la vale, dar toate
măsurătorile din ultima vreme nu
clatină decât cel mult câteva
puncte în dreptul socialdemo
craților. Concluzia? Oricâte prostii
face PSD, ierarhia nu se schimbă,
partidul nu este taxat de alegători.
Mai mult, dacă mâine ar fi alegeri,
tot PSD ar triumfa. Poate nu cu 46
la sută, dar cu suficiente puncte
încât să rămână la guvernare.
E românul îndrăgostit pe viață de
PSD? Nu neapărat. Dar sunt câteva
motive pentru care acest partid ră
mâne mereu în frunte, indiferent
că e condus de Iliescu, Năstase,
Geoană, Ponta sau Dragnea.
În primul rând, PSD are cele
mai puternice structuri în terito
riu, pe care și le menține indiferent
de numele liderului de partid sau
de filială.
Armata de primari șia făcut în
permanență datoria, în condițiile
în care electoratul PSD e mai puțin

© B UGE T UL. RO

Micii discordiei

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
sensibil la teme precum comunis
mul, corupția sau baronii. De fie
care dată când a pierdut alegerile,
partidul a făcuto pe propriile gre
șeli. PSD na ieșit șifonat din nici o
confruntare electorală, a pierdut la
mustață, înregistrând constant
peste 30 la sută. Doar jocurile de
culise puse la cale în zona opoziției
iau trimis pe socialdemocrați în
opoziție.
În schimb, din opoziție, PSD a
acționat ca un buldozer, câștigând
fără probleme următoarele alegeri.
PSD are o armată fidelă de ac
tiviști în teritoriu care na trădat
niciodată. Oamenii ăștia trag în
campanie ca pentru familia lor,

seamănă teribil, mai ales în Ardeal.
De aceea perechea vloggerului rău
voitor e unul din personajele ma
ghiare ce apar în filmulețul lui,
insul care spune că în ținutul secui
lor trebuie să știi ungurește. Turcul
și pistolul, ungurul și românul.
E ceva pueril în hârâielile astea
naționaliste. Ungurul care nuți
vinde pâine, unguroaica care nuți
vinde mici. Secuiul care îl spânzură
în efigie pe Avram Iancu. Fata cu
bentița tricoloră. (Dacă iați uitat
pe ultimii doi, vă felicit pentru echi
librul mintal.) E ceva caraghios în
felul în care se inflamează patrioții
de ambele etnii. Singura problemă e
că, atâta timp cât se întreține o flă
căruie mocnită a urii, ea poate lua

duc mesajele mai departe, discută
cu vecinii sau cu rudele, se bat și
obțin rezultate pentru partidul lor.
Cu cât prezența la vot este mai
mică, cu atât PSD obține un pro
cent mai ridicat. Dacă la urne vine
35 sau 40 la sută din electorat, PSD
se duce spre 50 de procente, cum
sa întâmplat și la scrutinul parla
mentar din noiembrie 2016.
Culmea, PSD trăiește și din
scârba alegătorilor informați, deza
măgiți de politică și de ceea ce se
petrece în general pe scena politică.
O guvernare de stânga se erodează
lent, un guvern de dreapta este ime
diat taxat, iar încrederea scade
abrupt chiar din primele luni.
Problema nu e că PSD face
prostii, ci faptul că noi înțelegem
democrația prin pasivitate și critici
doar pe Facebook. Vedeam zilele
trecute unii reprezentanți din opo
ziție extrem de activi pe rețelele de
socializare, dar, în ciuda funcțiilor
deținute la partid, munca lor de
teren este inexistentă.
E adevărat că e și foarte com
plicat să te organizezi, mai ales în
mediul rural. Dacă mâine în satul
X apare un gospodar care vrea să
închege un nucleu care să se bată
cu primarul care stă în funcție de
20 de ani, aproape că nu are nici o

oricând proporții. E deajuns să
moară un om. Dar chiar și așa, râca
asta meschină face victime, doar că
întrun alt fel.
Nu știu, de exemplu, dacă vân
zătoarea din înregistrarea video
nu va fi cumva concediată. Bănu
iesc că, oricum, își va găsi ea un alt
loc de muncă. Probabil tot ca vân
zătoare în secuime – că doar nu
profesoară. Și nici medic. Și nici
deputat UDMR.
E unul din motivele pentru
care, deși naș vrea ca etnicii ma
ghiari din România să fie obligați
să învețe limba română, îmi pare
rău de cei care nu o știu. Practic, se
condamnă singuri la o existență
mediocră. În anul petrecut în Sta
tele Unite am cunoscut o mulțime

Patriotismul
românesc e
întotdeauna
zgândărit de orice
ar sugera că
ungurii vor să ne
fure Ardealul sau
măcar să ne
excludă din el
șansă. Imediat încep presiunile,
omul e hăituit, nu mai are ce căuta
prin primărie după vreo adeve
rință, i se pun tot felul de piedici.
Dacă vrem ca România să se
schimbe, atunci e cazul să ieșim
din pasivitate. Gândițivă ce ar în
semna ca la următoarele alegeri să
se prezinte 70 la sută dintre alegă
tori. Adică toți, excluzândui aici
pe cei plecați în străinătate sau pe
cei pe care chiar nui interesează
politica și nici nu înțeleg rostului
implicării civice.
La 70 la sută prezență, probabil
că nu doar PSD ar avea probleme, ci
și celelalte formațiuni care au repre
zentare în Parlament. E ciudat ca oa
menii să se plângă de nedreptăți, de
corupție, de lipsa proiectelor mari,
dar în același timp să nu se ducă la
vot. Sau mai rău, să voteze cu prima
rul care lea furat pământurile sau

E ciudat ca oamenii să se plângă
de nedreptăţi, de
corupţie, de lipsa
proiectelor mari, dar
în același timp să nu
se ducă la vot

5

de emigranți mexicani care nu
știau engleza. Nu ia obligat nimeni
so învețe și, chiar și fără engleză,
toți șiau găsit de lucru pe ici, pe
colo. Desigur, întotdeauna la slujbe
cu salariu mic și muncă fizică mul
tă și obositoare (bucătari la fast
food, gunoieri, zilieri), fără șanse de
promovare sau de ascensiune so
cială. În contactele cu autoritățile
erau mereu dependenți de cona
ționalii care știau engleza și care
trăiau adesea – și trăiau bine – toc
mai de pe urma acestor inter
medieri lingvistice.
La fel stau lucrurile și cu ma
ghiarii din România care nu știu
limba română. Poate că repre
zentanții lor de la București îi încu
rajează săși păstreze identitatea,
dar tocmai ei, membrii elitei poli
tice maghiare, au ajuns săi repre
zinte pentru că știu românește –
uneori chiar mai bine decât colegii
lor români.
Dacă tânăra care vindea mici la
Kaufland sar fi gândit la asta, poate
că nar fi ajuns să fie luată la refec
de un vlogger oarecare. Poate nici
nar fi vândut mici, ci iar fi coman
dat la o terasă din Capitală, alături
de ministrul Culturii și Identității
Naționale din viitorul guvern – un
ungur deal nostru, din Ardeal. n

cu șleahta de consilieri care luptă
doar pentru propriile interese.
Întrebarea e dacă vrem cu ade
vărat schimbarea sau așteptăm ca
mereu alții so facă? Ne asumăm
noi ca indivizi vreun proiect sau
merge și așa, lasă că ne descurcăm
noi cumva? Sunt deja opt luni de
când PSD face prostie după pro
stie. Nu doar politic, ci și economic.
Țara se îndatorează peste măsură,
în timp ce Justiția pare timorată și
începe să dea rateuri.
Un stat este puternic când are
instituții puternice. Dar instituțiile
nu se întăresc de la sine, e nevoie
de acțiuni politice corecte. Puse în
practică de politicieni responsa
bili. Când Parlamentul este ales de
numai 35 la sută din electorat, iar
oamenii cu capul pe umeri stau
acasă și se vaită pe la colțuri că
nimic nu se poate schimba, atunci
chiar că nu mai e nimic de făcut.
Un partid la putere poate ori
când deraia. Partea bună e că încă
putem îndrepta lucrurile. Suntem
membru UE, există niște reguli.
Avem posibilitatea să repunem țara
pe șine. Schimbând partide, gu
verne, democratic, prin vot. Dacă
no facem înseamnă că fie nu ne
pasă, fie închidem ochii, adică sun
tem complici. n

6

muzică

ANUL XIII NR. 575
9 – 15 SEPTEMBRIE 2017

www.suplimentuldecultura.ro

Iris Barbura: „Dansul
este bucurie chiar atunci
când exprimă tristețe“

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
Muzica nu trebuie înțeleasă,
ea trebuie ascultată
(Hermann Scherchen)

La acest început de ediție a Festivalului „George Enescu“, dominat de
concertul dedicat lui Œdipe, m-aș fi bucurat să fie lansată o carte – ce
tinde spre perfecțiune ca model de cercetare științifică pe plan cultural –
la standurile sălilor de concert. O carte semnată simplu Alexandru
Mușat și un admirabil demers de a readuce în lumină un capitol uitat
din istoria împletită a dansului și a muzicii clasice românești (Alexandru
Mușat, Iris Barbura, Don’t think – dance, dance, dance!, Enciclopedica
Publishing House/Deutsches Tanzarchiv Köln, 2017).
„Sunt o admiratoare umilă și o dis
cipolă a Isadorei Duncan, încercând
să introduc aici [în România] miș
carea începută de ea, în sensul că noul
dans trebuie să fie o expresie totală a
simțămintelor declanșate de muzică,
o experiență a muzicii.“ Afirmația,
făcută în 1942 pentru periodicul
„Rampa teatrală și cinematografică”
de la București, îi aparținea lui Iris
Barbura, o mare dansatoare modernă,
expresionistă, aproape uitată astăzi,
exceptândui pe specialiști și, în par
te, pe admiratorii dirijorului Sergiu
Celibidache, al cărui destin și parcurs
au fost legate o vreme de ea.
În urma lui Iris Barbura, „vir
tuoasa care transformă dansul în me
lodie plutitoare“, cum se exprima un
critic român, a rămas exclusiv o ico
nografie de natură fotografică, și
aceasta relativ dispersată în periodi
cele românești sau ascunsă în fondu
rile Arhivei Dansului German de la
Köln. Dispersate și în mare parte pier
dute definitiv sunt și mărturiile docu
mentare despre viața dansatoarei
române, născută în 1912 la Ineu, în

Iris Barbura tânără
(ilustraţii din vol. Al. Mușat)

Iris Barbura –
„virtuoasa care
transformă
dansul în melodie
plutitoare.
județul Arad, și plecată din lume în
1969, când sa sinucis în Statele
Unite, la Ithaca, unde se stabilise cu
aproape două decenii înainte.
Autorul cărții, Alexandru Mușat,
discută, fără prejudecăți și false pa
triotisme, un capitol rămas în umbră
din cauza dificultății asumării de
către o mare parte a istoricilor ro
mâni a colaborării, inclusiv culturale,
a României cu Germania nazistă, și
evită simplu – așa cum o afirmă în
Cuvântulînainte al lucrării – orice
distorsionări, exagerări romantic
lacrimogene sau falsificări ale isto
riei relației umane între Iris Barbura
și Sergiu Celibidache.
Alexandru Mușat, în prezent
profesor universitar emerit în medi
cină la Universitatea Wisconsin de la
Madison, în Statele Unite, un mare
meloman și cunoscător, între altele,
în detaliu al vieții și carierei lui Ser
giu Celibidache, a făcut o admirabilă
și migăloasă cercetare științifică pen
tru a documenta viața eroinei sale.
Rezultatul, volumul în limba engleză
apărut recent la Editura Enciclo
pedică de la București, în colaborare
cu Deutsches Tanzarchiv Köln, este
un model de acribie, de disecție
aproape chirurgicală a subiectului,
de prezentare strict obiectivă a sur
selor istorice descoperite dea lungul
a decenii de cercetare.

Parcurgând paginile cărții, citi
torul descoperă complexul univers
interbelic al lumii teatrului și dansu
lui din România, relativ numeroasele
școli și studiouri ce au înflorit la
București (între care cel de celebri
tate al Floriei Capsali), generozitatea
sponsorizării private culturale, în
baza căreia Iris Barbura avea să
călătorească în voie pentru a studia
și a se perfecționa în anii 19361937
la o școală din apropierea Vienei, cu
Rosalia Chladek, la Dresda, cu Mary
Wigman și Gret Paluca, la Salzburg,
cu Harald Kreutzberg, iar din 1938 să
se stabilească la Berlin și să lucreze
cu Max Terpis, la Institutul German
de Măiestrie în Arta Dansului (Deut
schen MeisterStätten für Tanz).
Pe Sergiu Celibidache îl cunos
cuse în 1935, prin intermediul suro
rii acestuia, Tania, un an după ce
Barbura deschisese împreună cu un
alt excepțional reprezentant al dan
sului expresionist din România, Ver
giu Cornea, un studio propriu.
Celibidache avea să devină în cu
rând acompaniatorul și de multe ori
chiar autorul muzicii pe care dansau
Iris și Vergiu, la începutul unei mari
prietenii ce avea să dureze decenii.
În vara anului 1937, la Balcic, înce
pea, se pare, și romanța între Iris și
Sergiu Celibidache. Cei trei prieteni
aveau să devină un trio de nedes
părțit odată cu instalarea lor la Berlin,
cu datele minuțios verificate de Ale
xandru Mușat în cartea sa: Barbura
în mai 1938, Celibidache în noiem
brie același an, iar Vergiu Cornea în
iunie 1939. Revenită pentru o vreme
la București, după izbucnirea răz
boiului, Barbura devenea, potrivit

unei mărturii, „prima coreografă ce
a reunit un grup de dansatori“ la
Teatrul Național, cu spectacole mult
remarcate în anii 194142.
În cadrul colaborării culturale
strânse a Ministerelor Propagandei
german și român, Barbura pleca
întrun turneu în Germania la
sfârșitul anului 1942 și lua decizia de
a se stabili permanent la Berlin. Re
vista de propagandă germană „Sig
nal“ o saluta drept „dansatorul cel
mai modern al României“ și îi pre
zenta fotografia. Cum notează prof.
Alexandru Mușat, „sub patronaj
român sau german, avea să urmeze
o serie întreagă de recitaluri bine
primite de critică în Austria, Germa
nia, Finlanda și Suedia“.
„Dansul este bucurie chiar atunci
când exprimă tristețe și caută mân
tuire“, spunea ea întrun interviu,
adăugând: „muzica nu este doar de
acompaniament, ea este esența însăși
a dansului“. O convingere ce o lega,
foarte probabil, de Sergiu Celibi
dache, alături de care a trăit sfârșitul
războiului la Berlin, afectată sever de
o rană făcută de o schijă, ce avea să o
împiedice să mai danseze până în
1947. Consecințele rănii aveau săi li
miteze ulterior cariera, în contrast
cu destinul lui Celibidache, în plină
celebritate în calitate de dirijor al Fi
larmonicii din Berlin. Relația lor
sentimentală și viața în comun in
trau treptat în umbră începând din
1949 și se încheiau în 1951, odată cu
emigrarea lui Iris Barbura în Sta
tele Unite.

Iris Barbura în 1942, fotografiată
pentru revista germană de
propagandă „Signal”

Admirabilul volum, împănat cu
numeroase fotografii de epocă, îi
urmărește în continuare destinul,
care nu a fost scutit de atingerea ari
pii politicii. La New York, Iris avea să
devină asistenta profesorului de
limbi romanice Frederick Agard,
întrun program de familiarizare a
piloților militari americani cu lim
bile țărilor comuniste. Avea să fie ins
tructoare pentru limba română, la
Ithaca, timp de cinci ani și, în acest
context, săși reia activitatea ca dan
satoare și să înceapă să dea cursuri
de coreografie. Câteva rare recitaluri,
în parte de binefacere, lea dat pe
muzica lui Bartok, Scriabin, Sabin
Drăgoi, Celibidache, Prokofiev și
Bach. Pe un fundal crescând de de
presie, Iris Barbura ezita între a se în
toarce în Europa sau a se repatria,
după două vizite în România, în 1966
și 1968. La scurtă vreme, în 1969, a
urmat sfârșitul, sinuciderea la Ithaca.
Mai mult ca sigur, continuarea
acestui volum va fi o biografie a lui
Vergiu Cornea, celălalt prieten de
excepție al lui Sergiu Celibidache
din lumea dansului. n
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Când gongul de
deschidere a sezonului
bate în falset
Primele zile ale toamnei înseamnă
reînceperea activității scenice,
după o binemeritată vacanță de
încărcare a acumulatorilor perso
nali cu energie și creativitate. Chiar
dacă, privite din exterior, teatrele
păreau în hibernare, în interior se
coceau proiectele pe care publicul
le va urmări cu bucurie la rampă
în lunile următoare. Lumea teatru
lui nostru e de parte de a fi armo
nioasă și senină. La fel ca întreaga
societate, e agitată adesea de brea
king newsuri și decizii discutabile.
Un scandal a izbucnit săptămâna
trecută în acordurile grave ale gon
gului inaugural. Actrița Dorina La
zăr, director al Teatrului Odeon
București, a fost demisă de Primă
ria Capitalei, în finanțarea căreia se
află instituția. Povestea are o istorie
mai lungă și mult mai încâlcită. Do
rina Lazăr a condus mai bine de 20
de ani Odeonul (ca director artistic,
până în 2003, apoi ca manager), im
punândul ca unul dintre cele mai
bune din țară. Însă Primăria Bucu
rești are alte criterii și nu e prima
dată când funcționarii ei se umplu
de ridicol. Prin primăvară, când
edilii voiau să ia Odeonului spațiile
de depozitare și atelierele din Giu
lești, absolut necesare unui teatru,
Dorina Lazăr na fost de acord, pe
bună dreptate. A avut loc apoi o
evaluare, conform legii, pânăn
aprilie, comisia ia pus nota 9,23, iar
contractul de management a fost
reînnoit. La numai câteva zile, o altă
adresă de la Primărie o contrazicea
flagrant pe prima, demițândo, in
vocând niște elemente de mana
gement financiar. Contradicțiile
sunt cât casa, cusătura cu ață albă
e evidentă. Primăria București
nici măcar nu sa sinchisit să se
acopere din punct de vedere legal
(în demitere se vorbește despre
contract de muncă, dar managerul
are contract de management, nu s
a respectat perioada de preaviz, de
miterea se face după ce noul
contract a fost parafat ca urmare a
evaluării pozitive etc.). Altcineva
vrea directoratul aici. Deja un ma
nager interimar a fost desemnat,
actorul Cristian Șofron. Sau făcut
conferințe de presă, sau trimis co
municate, dar situația e clară:

Primăria are alte planuri, nu e inte
resată de performanțele institu
ționale și de cadrul legal, vrea acolo
pe cineva care să execute comenzile,
iar portițele administrative sau in
ventat rapid. Nu știu dacă Dorina
Lazăr va ataca decizia în instanță,
dar are toate temeiurile legale so
facă și să câștige. Ar trebui so facă,
pentru a nu lăsa politica să intre, la
început de stagiune, pe poarta din
dos a teatrului și să maculeze și
scena românească.
Tot în vară, la un alt teatru din
București, Teatrul Dramaturgilor
Români, fondat special de Primăria
Capitalei anul trecut, lucrurile sunt
minunate! E pe siteul lor un anunț
privind un concurs național de dra
maturgie românească, pe care, ci
tindul, te trec fiori reci pe șira
spinării. Un aer vetust vine dinspre
proaspăt deschisul TDR. Sunt atâtea
teatre care onorează dramaturgia
română și o fac de la onorabil la
exemplar. Dar nu grija pentru pie
sele de teatru autohtone ia mânat
în luptă pe cei de la consiliul general
al Capitalei, altele sunt interesele:
banul public, răsplătirea simpati
zanților și manipularea publicului.
Întro etapă istorică în care teatrul
nu mai este în principal un mediu li
terar, când se scriu texte pentru
scenă în formule inovative tematic,
ca proces de elaborare, în sistem co
laborativ, era mai profitabil cultural
să se orienteze spre aceste areale.
O PROCEDURĂ BIZARĂ
Din formularea enunțului reiese
clar că nu noile dramaturgii sunt în
atenția acestei întreceri: „Tema pen
tru prima ediție este Unirea în des
tine individuale, temă propusă cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la
Marea Unire“. Am avut, la începutul
anilor ’90, o mică bursă de studiu
pentru cercetarea cenzurii co
muniste în teatru. Formularea asta
pare desprinsă dintro lozincă de di
nainte de ’90. Conceptul acestui
concurs dă o puternică senzație de
întoarcere în trecut, și nu pentru al
revizita istoric, ci pentru ai readuce
în prezent dimensiunile desuete. Ce
mai scrie: „Juriul va avea în vedere,
la lectură, criterii privind calitatea
scriiturii, originalitatea subiectului,

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
respectarea temei Unirea în destine
individuale, relația teatrului cu so
cietatea, acuratețea limbajului adap
tat temei. (...) Se vor alege cinci texte
care vor fi cercetate la atelierele de
dramaturgie din cadrul Mansardei
Dramaturgilor Români, fiind mai
apoi prezentate publicului larg în
spectacolelectură în spațiile TDR.
(...) Juriul va desemna textul câș
tigător care va intra în producție în
stagiunea următoare la Teatrul Dra
maturgilor Români, rămânând în re
pertoriul acestuia“. O procedură
bizară, la fel de confuză ca exprima
rea aceasta patriotardă, care nu prea
văd să inspire creații adecvate mo
mentului 2017. Miar plăcea ca rezul
tatele să mă contrazică!
Și de ce trebuie să celebrăm, la
modul forțat, artificial, pur decla
mativ, împlinirea a 100 de ani de la
Marea Unire? Neîndoielnic, e un
moment esențial în istoria noastră,
dar stilul în care se prefigurează ce
lebrarea va avea un efect advers
celor firești. Festivismul, obligativi
tatea, tezismul ne vor face să se
distanțăm emoțional de propria is
torie. A mai fost acum câțiva ani un
moment similar, la 300 de ani de la
decapitarea lui Constantin Brânco
veanu, când teatrelor naționale lea
fost impusă de Ministerul Culturii
realizarea unor spectacole tematice.
Evenimentele de debut de sta
giune sunt, firește, mult mai nume
roase și vor oferi publicului ocazia de
a se delecta cultural. Septembrieoc
tombrie sunt lunile de vârf festiva
lier – o repertoriere arată că în
următoarele trei luni se desfășoară
18 festivaluri organizate de scenele
profesioniste –, se anunță programe
atrăgătoare, producții importante,
invitați de top din străinătate. Dar
cele două bătăi de gong în falset asu
pra cărora am dorit să atrag atenția
nu dau bine în agenda sezonului
20172018. Aplauze! n

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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RADU JUDE EXPUNE BOLILE NEAMULUI ÎNTR-UN NOU FILM

Țara moartă operație pe ochi
deschis
Țara moartă, remarcabilul eseu cinematograﬁc regizat de Radu Jude
și produs de HiFilm Productions (pe ecrane din 25 august 2017)
ne pune în față o oglindă și ne obligă să (ne) privim în ea.
TEXT ȘI INTERVIU
DE IULIA BLAGA

Aparent, ce face Jude e simplu, dar
paradoxal și de mare rezonanță.
El suprapune peste cele a pro 
ximativ 400 de fotografii montate
de Cătălin Cristuțiu, realizate de
Costică Acsinte (18971984) și alese
din cele 8.600 de fotografii desco
perite de Cezar Mario Popescu, o
coloană sonoră abil alcătuită de
Dana Bunescu din fragmente de
discursuri carliste și legionare,
cântece legionare, buletine de știri
din epocă și, mai ales, fragmente
din jurnalele medicului și scriito
rului evreu Emil Dorian.
Dorian a locuit în București și,
începând din 1937, a simțit nevoia –
sub presiunea vremurilor – să no
teze zilnic aspecte din viața tot mai
dificilă a populației evreiești. În
semnările sale au continuat până
după război și au fost publicate re
cent în trei volume: Jurnal din vre
muri de prigoană (19371944) la
Editura Hasefer, Cărțile au rămas
neterminate (19451948) și Cu fir
negru de arnici (19491956), ambele
apărute la Editura Compania. Radu
Jude alege să citească el însuși frag
mentele lui Emil Dorian, cu tot ris
cul unei voci nelucrate pentru așa
ceva, nu doar pentru ași delimita
clar poziția, dar și pentru a lega
mai bine trecutul de prezent.
Montajul pune, deci, la un loc
imagini și sunete din perioada 1937
1946, alese astfel încât fiecare fo
tografie să corespundă cronologic
materialului sonor.
Aparent, așa cum sugerează
cea dea doua parte a titlului, cele
două lumi sunt paralele. Orășenii
din Slobozia, care vin să se tragă
în poză la Foto Splendid (cabinetul
foto deschis de Acsinte după ce a
participat și fotografiat Primul Răz
boi Mondial) nu au nici o legătură

cu persecuțiile evreilor de la
București sau cu pogromul de la
Iași. Dar, așa cum mărturisește și
în colțurosul interviu de mai jos,
Jude e convins că istoria se ascunde
mai ales în pliurile reprezentărilor
trecutului în care ea nu pare vizibilă.
Astfel, orice reprezentare a trecu
tului amprentează tot ce sa întâm
plat în perioada respectivă. Deci,
chiar dacă se străduiește să nu cree
ze o comunicare directă între im
agine și sunet, pentru spectator
(dat fiind modul natural de a per
cepe un film, care cere ca imaginea
și sunetul să corespundă unei
referințe comune) acestea ajung să
fie percepute împreună și să îmbine,
imersândul pe spectator în trecut.
Vizionarea acestui eseu e un expe
riment cu valoare terapeutică.
Care e scopul? Nu acela de ai
învinui postfactum pe subiecții
fotografiilor de nepăsare și indi
ferență – deși nu toți sunt surprinși
tăind porcul, îngropânduși copilul
sau făcând plajă; în unele poze
soldații români și cei germani se
supun indicațiilor lui Acsinte (care
în cabinetul lui era și el regizor) și
chiar par să se distreze împreună,
în timp ce banda sonoră spune cu
totul altceva, unele detalii fiind în
grozitoare.
Dorința cineastului e săi facă
pe spectatori să înțeleagă că și ei,
poate, trec cu indiferență pe lângă
pericole care încă există, ca rasismul
și antisemitismul. Cel mai dăunător,
spune psihologia, e să încerci să
ascunzi lucrurile problematice, să
le refulezi, pentru că ele se întorc
mai târziu și răbufnesc în moduri
neașteptate. Jude șia făcut de câțiva
ani încoace o datorie din a scoate
de sub preș evenimente și defecte
de care nu ne place să ne amintim
pentru că ne strică imaginea de
sine (ușor de psihanalizat: înseamnă
că imaginea noastră de sine e proastă).
A expus rasismul în Aferim! (unde

arăta că romii sunt marginalizați
de sute de ani), a vorbit despre an
tisemitism în Inimi cicatrizate (unde
intervenea asupra literaturii lui Max
Blecher, insistând intenționat pe
antisemitismul epocii), ca pe urmă
să se mute în teatru și să trateze tema
rasismului în Ali::frica mănâncă su
fletul, de R.W. Fassbinder (Teatrul
Apollo 111 din București) și în Con
troversa de la Valladolid, de Jean
Claude Carrière (Teatrul Național
din Timișoara).
În prezent, Jude e în montaj
cu noul său lungmetraj de ficțiune
turnat vara asta, care are un titlu
voit provocator (luat de la Mihai
Antonescu) și care face referire, în
ramele prezentului, la masacrul de
la Odessa din 1941, când armata
română (pe atunci aliată cu armata
germană) a ucis aproximativ 20.000
de evrei.
Radu Jude nu are prea multă
delicatețe și nici nu șio dorește.
Lucrurile pe care le are de spus le
spune abrupt, fără menajamente.
E convins că nu putem progresa ca
nație fără a recunoaște unde am
greșit. Dovada că rănile sunt des
chise sunt unele reacții virulente
pe care leau generat Aferim! și
Țara moartă, manifestate nu atât
prin contraargumente, cât prin ata
curi directe la adresa cineastului,
aruncate anonim pe internet. Spiri
tele sau încins și mai mult după ce,

invitat la postul de televiziune Digi
24 ca să vorbească despre Țara moar
tă, Jude a afirmat: „Mulți români
sunt antisemiți și rasiști și ar vota
pentru expulzarea sau ghetoiza
rea romilor“, despre referendumul
privind familia amintind în trecere
că este „mizerabil“.
Cineastul nu a ascuns aceste
reacții vitriolante, chiar lea dat
expus pe Facebook, anunțând că
va oferi un premiu de 100 de lei
celui mai expresiv mesaj împotriva
sa. Iată câteva dintre aceste mesaje:
„De unde a mai apărut și această
Judă tăiată împrejur, ca pe pământ
românesc săși permită să ia la mișto
și să denigreze acest neam, precum și
valorile, tradițiile și obiceiurile sale?“
„Concluzia acestui tâmpit: «Da
că îți aperi casa, familia și moș
tenirea sau munca ești rasist!!! Dacă
îi iubești pe străini, hoți și păgâni
și rămâi în zdrențe pentru a fi ome
nos cu dracii ești un om deschis la

minte!!!» Hai sictir cu tot cu sponsorii
tăi jidani!“
„Nu vreau săl jignesc, cu toate
că am fost făcut mizerabil, dar chiar
credeți că mă interesează părerea
acestui «mare regizor»? De ce se
publică părerile tuturor neave
niților? Acești «formatori de opinie»
trebuie izolați și prostiile debitate
de ei să nu fie mediatizate. Avem
destul gunoi pe străzi, prin parcuri
etc. ca să ne mai întâlnim și prin
massmedia cu el, fie ea video, vir
tuală, scrisă etc.“ , a comentat cineva
la interviul pe care Jude la dat în
„Cotidianul“.
„Habar nu am cine e omul. Nu
am nici cea mai vagă idee ce regi
zează, nu mă interesează și nici
nu mă va interesa vreodată. Un
lucru e cert: ori e țigan, ori e ho
mosexual, ori e vândut, ori com
binări ale celor trei variante luate
câte două ori toate simultan. În
trebare: de ce contează părerea
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Radu Jude: „Există lucruri
în trecutul nostru recent
care nu sunt încheiate”

lui? De ce neam bate capul cu
acest necunoscut? Ca el sunt gră
mezi. Soluția: ignorațil.“
„Micuțul Jude vrea să fie un
«mare Jude». Cum? Dânduși cu
părerea. O trompetă a corectitudi
nii politice și a minciunii istorice.”
Actorul și profesorul Florin
Zamfirescu a intrat și el în acest
cor al celor care lau înjurat pe
Radu Jude fără să fi văzut filmul,
comentariul său fiind ambiguu:

Micuţul Jude vrea
să fie un «mare
Jude». Cum? Dându-și cu părerea. O
trompetă a corectitudinii politice și a
minciunii istorice.

„Sunt mai echilibrat, cred. Toate
acestea sunt teme provocatoare.
Nu se comentează realități, ci
prezumții. Eșafodaje, iar cine răs
punde cade în capcană. Lupii urlă
în pustiu, fiindcă nu le răspunde
nimeni...“.
Presa de specialitate de la noi
a fost foarte laudativă cu Țara moar
tă. Și cronicile străine apărute după
premiera mondială de la Festivalul
de la Locarno (din secțiunea Signs
of Life!) sunt elogioase. De pildă,
„The Hollywood Reporter“ scrie că
filmul „are o idee dezarmant de
simplă, executată cu un simț artistic
îndrăzneț care unește experimentul
și tehnicile documentarului tra
dițional, Jude reușind un lucru rar,
o operă foarte accesibilă, dar com
plexă, ambiguă și valoroasă pentru
arta filmului.“
Țara moartă a fost văzut în Ro
mânia, din 25 august până în 3 sep
tembrie, de 2.959 spectatori. n

Ce a fost mai întâi – ideea de a
face ceva cu pozele lui Costică
Acsinte sau ideea de a continua
tema antisemită din Inimi cicatrizate?

Ce ți-ai propus cu noul lungmetraj, filmat în această vară? Ce
fel de imagine ai despre istorie –
o bibliotecă, o dioramă sau un
film?

Miam dorit întâi să transform po
zele lui Costică Acsinte întrun film
și, dea lungul timpului, am avut
mai multe idei, abandonate pe drum.
Și cum lucrul ăsta se întâmpla în
timp ce mă documentam pentru
viitorul meu film, intitulat Îmi este
indiferent dacă în istorie vom intra
ca barbari (care discută, oblic, cri
mele în masă comise în timpul re
gimului mareșalului Antonescu),
legătura sa făcut de la sine, mai
ales când am descoperit jurnalul
medicului Emil Dorian.
Apropo, Îmi este indiferent dacă
în istorie vom intra ca barbari este
un citat exact din Mihai Antonescu.
El nu reprezintă ceea ce cred eu
despre români, așa cum insinuează
unii și alții pe internet. Dacă cineva
e deranjat de titlu, cred că ar trebui
să fie deranjat mai degrabă de cel
care a rostit fraza respectivă și de
contextul în care a făcuto.

În filmul cel nou mă raportez mai
degrabă la problemele reprezen
tării trecutului prin film. Asta cred
că e una din temele lui principale –
pentru mine, cel puțin. Despre is
torie nam o imagine personală,
ci una de împrumut – cea a lui
Walter Benjamin, care vorbește de
„o singură catastrofă ce în gră 
mădește neîncetat dărâmături pes
te dărâmături“.

La una dintre proiecțiile filmului
ai evitat să-ți dezvălui interpretarea asupra titlului Țara moartă,
dar ar fi înșelător pentru spectator
să spună țară moartă = țară fără
speranță. Mai e ceva dincolo de
ideea de țesuturi morale moarte
și de aceea că orice reprezentare
a trecutului e un experiment
mort?

Nu, în nici un caz nu aș folosi ex
presia „țară fără speranță“. Dar tot
nu maș apuca să explic ce am vrut
cu titlul ăsta, dincolo de referința
la Clasa moartă de Tadeusz Kantor
(n.red.: cea mai importantă montare
a regizorului polonez Tadeusz Kan
tor, din 1975, despre imposibilitatea
întoarcerii în trecut și în propria
copilărie).
În definitiv, fiecare ar trebui
săl interpreteze cum vrea. Există
și un subtitlu, cel puțin la fel de
important: „fragmente de vieți pa
ralele“.
El dă cheia întregului film și
ar trebui să blocheze, cred, inter
pretările generalizante.

E șocant pentru spectator să vadă
că ai intuit încă de la Inimi cicatrizate pericolul antisemitismului
de azi. Bănuiai ca pericolul vine
din față, nu doar din urmă?

Nu cred că e vorba de vreo intuiție,
pur și simplu există lucruri în tre
cutul nostru recent care nu sunt
încheiate, depășite. Rasismul,
naționalismul și antisemitismul
sunt doar cele pe care leam putut
eu observa.
Poți risca un pronostic pentru
viitorul apropiat? Cât mai rezistă
PSD-ul sau Trump?

Nu știu.
Țara moartă pare o introducere la
Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Ce te atrage la genul ăsta
de documentar found-footage?

Filmul lui Andrei Ujică este o ca
podoperă, nu cred că poate încăpea
comparație cu Țara moartă.
În ceea ce privește interesul
pentru foundfootage, da, Ujică are
un merit uriaș, pentru că este pri
mul cineast român care a practicat
acest gen. Importanța lui este foarte
mare. Apropo, Andrei Gorzo a scris
un studiu foarte bun despre Vi
deograme dintro Revoluție, filmul
realizat împreună cu Harun Farocki.
Filmele de montaj reprezintă
un întreg continent care, pentru
foarte mulți dintre noi, rămâne
încă de descoperit: sunt multe filme
de acest fel care nu au avut parte
de expunerea pe care ar fi meritato,
iar internetul este un instrument
grozav pentru a le putea vedea.
Ce mă atrage la acest gen? Cred
că posibilitatea de a avea în același
timp un discurs despre lume și is
torie, și unul despre imagini, despre
practica înregistrării și a folosirii
imaginilor.

În interviurile de la Cea mai fericită
fată din lume spuneai că în cel mai
rău caz oamenii vor spune despre
el: „Uite cum arăta Piața Universității pe atunci“. Ideea că imaginea
arhivează istoria o ai de când ai
început să vezi filme?

Am spus așa ceva? Se poate, cine
știe. Ideea pe care o am e întrucâtva
diferită: ceea ce este arhivat ascunde
ceea ce nu sa arhivat. Știu că e un
truism, dar asta cred.
Reacțiile agresive pe care declarațiile tale de la Digi 24 (de bunsimț, de altfel) le-au suscitat nu
fac mai bună reclamă filmului decât campania de marketing?

Nu mie simpatic marketingul, în
general, cu atât mai mult cel pentru
produse culturale, iar cel pentru
filmele mele mă jenează profund.
Spun sincer și brutal că nu mă in
teresează.
Cum comentezi atacurile agresive
asupra ta făcute de oameni care
nu au văzut filmul?

Sunt cât se poate de relaxat, consider
că e OK ca oricine să își exprime un
punct de vedere, indiferent cât de
argumentat este el sau nu. În plus,
nu trebuie să fii Flaubert sau Ca
ragiale ca să te bucure spectacolul
prostiei. E și pentru mine o mare
sursă de amuzament să citesc co
mentarii injurioase și cretine la fil
mele mele (care, de altminteri, pot
fi desființate foarte ușor și în mod
inteligent).
Miar părea rău ca acest spec
tacol să nu mai existe. n

10

carte

ANUL XIII NR. 575
9 – 15 SEPTEMBRIE 2017

www.suplimentuldecultura.ro

„Call me Ishmael“
Marele marinar este unul dintre debuturile sclipitoare, care și dacă nu ar ﬁ
urmat de o altă carte de același calibru ar ﬁ suﬁcient pentru a da măsura
măiestriei unui scriitor. De data aceasta, a unei scriitoare, Catherine
Poulain, personaj cu o biograﬁe halucinantă și cu o experiență de viață
călită în porturi și în fabrici, pe șantiere navale și pe vase de pescuit.
ALINA PURCARU

Munca brută și viața nomadă, de
pe un continent pe altul, au fost,
pentru Catherine Poulain, alegeri
hotărâtoare, care iau modelat de
cisiv inclusiv raportarea la scris. În
cazul ei, ficțiunea, odată abordată,
nu e o formă de divagație de la ma
rile întrebări pe care le presupun
constant alegerile existențiale și
nici nu admite trucuri și eschive.
După o viață în care șia asumat
greutățile, riscul și provizoratul, li
teratura a venit ca o completare or
ganică, tot în registrul unui realism
pregnant, care să decanteze fapte,
experiențe și observații, iar această
primă carte, care a adunat deja ne
numărate premii, ajungând inclu
siv pe lista finală a Premiului
Goncourt, este dovada unei reușite
fulminante.
Marele marinar urmărește po
vestea unei tinere franțuizoaice,
Lili, care fuge de un trecut drama
tic – trecut total opacizat pentru
cititor – și care decide că vrea să
ajungă la Point Barrow, la capătul
lumii, dar nu înainte de a se îm
barca pe vapoare de pescuit în
apele din Alaska. Ajunge în portul
Kodiak, se îmbarcă pe pescadorul
Rebel și începe o existență cu totul
ruptă de acalmia lăsată pe uscat.
Ca parte dintrun echipaj pestriț,
format numai din bărbați, Lili tre
buie să facă față unor condiții de
zumanizante, dar care pentru ea
au o capacitate de atracție absolut
magnetică. Vrea să fie acolo cu

Valul e în mine.
I-am regăsit cadenţa, ritmul împingerilor profunde
care se transmit de
la mare la vapor,
din vapor în mine.
Îmi urcă în picioare,
mi se rostogolesc
în spinare. Poate
iubirea.
orice preț, vrea să trăiască expe
riențe destabilizatoare, face orice e
de făcut fără să crâcnească, îndură
nesomnul și durerea fizică, își mor
tifică trupul și se lasă împinsă către
o nouă zi de muncă zdrobitoare cu
un elan care frizează misticismul.
Duritatea muncii fizice, cuplată cu
umilințele încasate, în primă fază, de
la ceilalți marinari și cu violența pro
priuzisă pe care o presupune lupta
cu peștii și mânuirea uneltelor de
pescuit nu ridică obstacole, ci i se
înfățișează ca ipostaze ale unei sălbă
ticii aspre, singura pe care o vede eli
beratoare. Tot ceea ce trăiește, extre
mele spre care își împinge corpul și
mintea în condiții teribile e descris în
sintagme precum „voluptatea exte
nuării“ sau „ardenta splendoare a vieții
noastre“. Traiul pe uscat nu e pentru
Lili, nici statornicirea întrun singur
loc, chiar dacă o parte din ea se

gândește și la o astfel de perspec
tivă, atunci când matelota dură și
rezistentă se îndrăgostește de un
coleg de echipaj, Jude, bărbatulleu,
un tip la fel de aspru ca ea, dar care
ar vrea ca ei doi să nu mai trăiască
după calendarul sezoanelor de pes
cuit. Cea dea doua parte a cărții este
pusă sub semnul acestor dorințe
contrare, nevoia de fiorul aventurii,
de o libertate extremsolitară, și
atașamentul pentru un altul, căl
dura împărtășită, siguranța.
Relația dintre Lili și Jude nu
monopolizează însă romanul. Re
lațiile dintre membrii echipajului,
poveștile despre vise și așteptări,
împărtășite în puținele ore care
nu sunt înghițite de muncă zilu
mină, aduc la suprafață o lume
greu încercată, cu un orizont care
se deschide, pe de o parte, din
dorința de a trăi frisonul riscului
extrem și, pe de alta, din nevoia de
a depăși limitele unei condiții so
ciale minate de boli, accidente, al
coolism și precaritate.
Lili nu are o familie sau
apropiați pe care săi ia în calcul
atunci când își proiectează viito
rul, așa cum se întâmplă cu mulți
dintre membrii echipajului de pe
Rebel. Are doar un trecut, în
Franța, de care fuge, îmbarcânduse
fără acte pe aceste pescadoare
care taie apele reci și se întorc cu
pradă din adâncuri, cumpărată
pe mai nimic de fabricile de con
serve din port.
Întreaga rutină a vieții la bor
dul unui astfel de vas, ca și relațiile
dintre membrii echipajului sunt
descrise în pagini de un realism
îmbibat de energie, nerv și emoție,
iar paginile centrate pe intro
specție, pe dinamica interioară
modelată de un astfel de peisaj
existențial răspândesc o frumusețe
care aproape că violentează: „Valul
e în mine. Iam regăsit cadența, rit
mul împingerilor profunde care se
transmit de la mare la vapor, din
vapor în mine. Îmi urcă în picioare,
mi se rostogolesc în spinare. Poate
iubirea. Să fii și calul, și cel carel
călărește. Ne apucăm din nou de
pescuit de mâine. De mâine... Peste

câteva ore zbieretele, frica din pântec,
pripoanele care se reped spre va
luri, zgomotul, valul și îndârjirea,
ca un vârtej în care acest corp în
cordat nuși va mai aparține, me
canică de carne și de sânge purtată
doar de voința de a rezista, inimă
nebună, cețuri înghețate, chip ju
puit de vânt, ancora finală a pripo
nului așteptată ca o eliberare. Iar
sângele peștilor va curge șiroaie“.
Acuitatea senzorială este una
dintre trăsăturile cele mai puter
nice ale acestei cărți, în care duri
tatea și violența sunt distilate, din
unghiul unui personaj feminin ră
tăcitor, întrun proces care țintește
libertatea sau, mai precis spus, eli
berarea. Aceasta este, de fapt și
marea enigmă a cărții, la care ni
meni din interior nu răspunde: de
ce ar alege cineva să se expună de
bună voie unor pericole extreme,
să trăiască în urletele incontrola
bile ale unor bărbați abrutizați de
trudă, să doarmă în apă sărată
amestecată cu sângele peștilor uciși,
să renunțe, dacă o cere situația, la
forme ale igienei elementare, și să
nuși dorească decât să o ia de la
capăt? Ce fel de mistică a riscului

e cultivată întro existență la limita
abrutizării și cum de o femeie care
vede clar și respinge natura abu
zivă dintro cultură macho își pro
pune deliberat să se călească și
săși găsească un loc în acest Babel
de forță, candoare și energie brută,
pentru a trăi ceea ce ea numește
aventura libertății? Fiecare cititor
e lăsat să răspundă pe cont pro
priu, contemplând un întreg spec
tru al valorilor după care oamenii
își caută Nordul, și să scruteze mai
ales zonele incerte, în care brutali
tatea pare că deschide calea unei
transformări eliberatoare.
Roman cu mize care se fixează
cu greutatea ancorelor scufundate
la mare adâncime, Marele marinar
rămâne o carte care își asumă
condiția interogațiilor, a dilemelor
și a indeterminării, fie că în dis
cuție intră latura dură, rezilientă
pe care femininul o revendică, eli
berarea interioară, încleștarea vio
lentă dintre om și animal sau na
tura morganatică a fericirii. n
Catherine Poulain, Marele marinar,
colecţia „Biblioteca Polirom“,
Editura Polirom, Iași, 2017, 339p.
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Ce am învățat după un an
de călătorii în Asia de Sud-Est
DESIREE HALASEH

Când miam luat rucsacul în spate
cu un bilet numai dus întro mână
și o viză de șase luni indiene în cea
laltă, nu aveam nici cea mai mică
idee unde îmi voi petrece sfârșitul
anului. Era un septembrie însorit
plin de prieteni, cafenele de lene
veală și un șir de vicii nevinovate
îmbibat de perspectiva unor mici
proiecte personale, cât să mă țină
pe acasă o bună bucată de vreme.
Dar, cum statornicia mă definește
la fel de mult pe cât are dea face
Mercur retrograd cu nuanța gre
siei tale din bucătărie, am decis să
o iau iar din loc. Un an fără o adre
să permanentă, singură pe drum,
fără nimeni vinovat de schimbările
de stare și de domiciliu, era un
concept încă străin mie, pentru
care în mod sigur nu eram pregă
tită, nici pe departe. Părea o altă
evadare minoră pusă în cârca obo
selii acumulate după jumătate de
an de lansat și promovat primul
jurnal de călătorii despre India.
Aveam nevoie de un refresh, de o
gură proaspătă de exotism și jun
glă, de singurătate și spațiu neîn
grădit. Aveam nevoie de India și
Auroville, comunitatea experimen
tală pe care o descoperisem în
urmă cu câteva luni înainte să mă
reîntorc în România.
În Auroville se experimen
tează încontinuu. Din 1968, acuși
se face o jumătate de veac. Fie că te

După trecerea pasului Sela, 4170m altitudine, Arunachal Pradesh, India

Culegătoarele de orez din Tamil Nadu, sudul Indiei

referi la metode alternative de
educație, construcție, agricultură,
ecologie, conservare a apei, scopul
principal al acestei comunități este
inovația continuă. Timp în care
aproape 3.000 de rezidenți cu acte
în regulă, de 53 de naționalități, lu
crează în comun pentru acest
ideal. Auroville e caracterizat de
diversitatea etniilor, ocupațiilor
profesionale, claselor sociale, orien
tărilor sexuale, preocupărilor spi
rituale sau artistice, iar aici am
găsit un loc care era liber. Care mă
aștepta săl ocup.
În urmă cu câteva zile am săr
bătorit un an pe drum, prilej cu
care am recapitulat toate lecțiile
asimilate dea lungul acestei in
cursiuni și poate motivele pentru
care încă nu mam integrat în ta
bloul perfect al societății vestice
contemporane, alături de casă,
masă, cățel, inel și alte asemenea
atribute populare de care mam
lipsit fără probleme.

toropeala unei amiezi moi de pli
nă vară indiană.

CELE MAI BUNE LUCRURI
ÎN VIAȚĂ SUNT GRATIS.
MAI ALES ÎN ASIA

Road trip prin Himalaya cu
jeep-ul indian fără servodirecţie

Odată ce te afli pe drum, cu nimic de
dovedit sau de afișat în fața unei
audiențe restrânse din mediul tău so
cial, ajungi săți esențializezi traiul la
maxim. Tot ce ai nevoie e ceea ceți
poate încăpea în bagaj, orice surplus
devine inutil și îți e mult mai ușor să
discerni între asta da și asta nu.
Din rațiuni economice a trebuit
să mă adaptez la noul mod de viață:

frugal, dar disciplinat, activ, dar nu
obositor, uneori auster, dar colorat.
Alternative ale cumpărături
lor pe fond emoțional din timpul
weekendului acasă sau prezentat
repede: plimbări cu bicicleta prin
toate satele din apropierea casei în
care locuiesc; voluntariat în Kuala
Lumpur, în schimbul cazării gra
tuite timp de trei săptămâni; săr
bători și ceremonii religioase din
templele hinduse sau budiste din
India sau Nepal; prietenii legate în
timp ce aștepți o porție de orez la
un restaurant indian din centrul
Malaysiei; schimb de cărți sau de
haine în defavoarea achiziției
unora noi ș.a.m.d.
OAMENII
Oriunde mau purtat pașii anul
acesta, în India, Nepal, Sri Lanka
sau Malaysia, concluzia a fost
mereu aceeași: dă ceea ce vrei să
primești. Cu alte cuvinte fii gene
ros, calm, oferă o mână de ajutor
când ți se cere și nu fi surprins
când oameni care nuți vorbesc
limba îți vor deschide ușa în toi de
noapte.
Nu de puține ori mi sa întâm
plat să fiu la capătul puterilor, să
stau jos și să privesc neputincioasă
cum motorul mi sa stricat în mij
locul pustiului și să mi se pară că
va fi o lungă și grea așteptare până
când cineva se va opri să mă aju
te. În mai puțin de jumătate de
oră, problema a fost rezolvată
fără măcar să mă dezmeticesc din

RÂZI MAI MULT.
NIMIC NU E PERMANENT
Știu. Ne stă în caracter să ne plân
gem, să fim încruntați, să ne pregă
tim de cei mai rău, să scuipăm în
sân și să facem trei pași înapoi
când trece mâța neagră. Dar nimic
nu e etern pe lume. Nici o durere,
nici o lipsă, nici un dor, nici o
mașină, viză, relație, casă și nici
măcar culoarea părului. Lucrurile
vin și trec, unele lâncezesc mai
mult prin preajmă, altele dispar de
bine ce ți se obișnuiește ochiul să
le vadă. Am învățat să dau cele mai
dragi lucruri din puținele pe care
le mai am doar pentru ami exersa
nonatașamentul. Mam bucurat
mai mult de bucuria celui care le
primea decât de bucuria de a le ști
frumos depozitate în bagajul meu,
și așa mic și neîncăpător.
OMUL PLĂNUIEȘTE,
DUMNEZEU RÂDE
Râd și eu gândindumă retrospec
tiv la ambițiile turistice pe care le
aveam în urmă cu un an. Plănui
sem o excursie în nordestul Indiei
alături de iubitul meu Iulian și
lista era orice, dar nu modestă:
toate statele din regiune care nu
necesită permis special de vizitare
(cinci din opt), vizită la vânătorii
de capete din Nagaland, tribul
Apatani din districtul Ziro, toate în

mai puțin de o lună. La fața locului
am afla că 20 km se pot face și în
șapte ore, mijloacele de transport
nu ar trece nicidecum de o simplă
verificare ITP, locurile de cazare
sunt rare și prețurile exorbitante,
excursiile în zonele triburilor sunt
accesibile doar prin agenții de tu
rism cu tarife astronomice ș.a.m.d.
În schimb am ajuns – cu greu –
întrunul dintre cele mai frumoase
state ale nordestului, în Aruna
chal Pradesh, la una dintre cele
mai faimoase mănăstiri budiste
din lume, Tawang, unde am stat de
vorbă cu o mână de călugări tineri
care exersau o serie de dansuri
pentru un mare festival religios;
am trecut prin trecătoarea Sela,
aflată la 4.170 m altitudine; am par
ticipat la un festival multicultural
al celor mai mari triburi din re
giune în Bomdila, dar și la un epi
sod ultrareligios de exorcizare
întro biserică protestantă din Ko
hima, Nagaland.
Uneori e minunat să ai un
plan. Economisești timp, energie și
bani. Dar se întâmplă ca drumul să
aibă un alt plan în ce te privește.
Relaxeazăte și lasăte în voia
sorții. Poate ai mai mult de câștigat
așa, cine știe. n
(va urma)
DESIREE HALASEH este autoarea
volumului Spaţiul dintre nori. Cu rucsacul prin India, apărut în colecţia
„Hexagon. Cartea de călătorie“ la
Editura Polirom în anul 2016
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Ioana Baietica
Morpurgo – Schije
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
romanul Schije, de Ioana Baietica Morpurgo, care va apărea în curând
în colecţia „Ego-Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Satul şia tras o cagulă peste față şi
aşteaptă resemnat mâna blândă a
zorilor ca să io tragă de pe figură şi
săl dezvelească pentru încă o zi.(...)
Butonează la telecomandă, se
opreşte câteun minut pe câteun
canal, apoi trece prin încă vreo
zece la viteză maximă. Abia sa în
tors dintruna din călătoriile lui
nocturne cu Jeepul, fără țintă.
— Umbli de bezmetic noaptea,
ca o cucuvea – cum îi zice coana
Margareta.
A adus cu el de data asta trei
pachete de Kent şi o sticlă de Cola
pe care are de gând so combine
jumijuma cu țuică de casă întro
tentativă autohtonă de Cuba Libre.
Două tipe – ambele blonde cu
ochi albaştri – îl sug de zor peun
gagiu brunet, scund, dar bine fă
cut, care stă prăvălit peo canapea
de piele neagră. În spatele ăstora,
atunci când camera se retrage din
closeup, se vede pe fereastră pa
norama unei metropole, poate
chiar Manhattan, întrucât se dis
ting în zare cele două turnuri
World Trade Center. Doar că nimă
nui nui pasă când se petrece
acțiunea – înainte sau după 9/11.
Poa’ să se petreacă şin epoca de

CARTEA
Rănit întro ambuscadă, Toma pă
răseşte Baza de Operaţiuni Spe
ciale FOB TagabKutschbach, Af
ghanistan, unde a fost detaşat ală
turi de Forţele Speciale din 2009, şi
se întoarce în Celei, satul de baş
tină. Peste câteva luni e decorat de
președintele Traian Băsescu, însă
statutul de erou în lupta împotriva
terorismului îl resimte incongru
ent cu situaţia personală – nevasta
lui între timp sa încurcat cu un po
liţist şi se hotărăşte să plece cu el în
Italia, amintirea prietenului său

piatră, dacăi întrebi pe miile de te
lespectatori care se holbează în
momentul ăsta la ecran şi le curg
balele. Doar lui Toma îi pasă de tur
nurile alea două de pe Canal+. Ar
putea fi un alt oraş – îşi zice. Ar
putea fi Dubai. În Dubai sunt multe
turnuri ca astea, a văzut el întrun
reportaj. Şin Qatar sunt. Doar că…
de zeci de ori a văzut la televizor
imaginile alea. I sau imprimat clar
pe retină. Cei doi zgârienori,
intacți, verticali, două erecții per
fecte ale unor homosexuali uriaşi
răsturnați pe spate unul lângă ce
lălalt – apoi exploziile şi ejacularea
fumului toxic. O imagine – turnu
rile intacte –, apoi alta – dezastrul.
Ordinea e clară şi succintă. Nimic
confuz. Toma aşteaptă cu paharul şi
sufletul la gură, iar coincidența asta
de timpi – unul pur sexual, al acto
rului de pe ecran, careşi precipită
orgasmul, celălalt istoric, impri
mat în memoria lui Toma – îl ne
linişteşte profund, fără să înțe
leagă de ce. Îşi doreşte intens să
vadă primul Boeing săvârşinduşi
fapta exact în acelaşi timp în care
primii stropi de spermă or să
ajungă pe fața uneia dintre cele
două tipe. Îşi imaginează camera
de filmat luând perspectivă ca să
prindă ambele explozii în simulta
neitate. Are sens. Ar avea sens dacă
sar întâmpla aşa. (...)

care a murit pe front îl urmăreşte
pretutindeni, satul e cuprins de pa
ralizie. Simptomele de PTSD îşi fac
loc progresiv în viaţa lui Toma. Sin
gurii oameni cu care reuşeşte să se
conecteze cu adevărat acum sunt
băieţelul lui de şapte ani, un ţigan
cu care a stat în bancă în şcoala pri
mară şi văduva prietenului său, cu
care începe o relaţie pur sexuală.
Flashbackuri din zona de conflict
armat se inserează în viaţa de zi cu
zi, alături de antidotul lor – memo
ria copilăriei. Prima parte din Tri
logia H, Schije este un roman
despre violenţă, conştiinţă, mascu
linitate, memorie şi timp. n

Da! Abia acum îşi dă seama!
Sigur. El e! Îi recunoaşte rânjetul
cu toți dinții la vedere, părul creț,
mâinile, mai ales mâinile – cum
mototoleşte chiar acum țâța uneia
dintre blonde, la văzut mozolind
un pumn de pământ din grădina
Amaliei, în ziua nunții:
— Ţarină bună, fratele meu, ia
zis. Creşte pruna pe ea can para
dis. Ia să vezi tu cum scot io merii
lu’ tacso mare şi bag pruni…
Îl apucă o bucurie nebună.
Sare de pe canapea şi se trânteşte
în genunchi în fața ecranului. Ti
pul din film îşi dă capul pe spate şi
strânge din fălci, cu ochii împă
ienjeniți de orgasm. Chiar şiaşa,
cu expresia feței dezordonată, con
vulsivă, nu încape nici o îndoială.
El e! Na murit! Episodul din Ka
pisa a fost o înscenare. Şia însce
nat propria moarte ca să poată să
fugă din armată şi de Amalia şi de
Celei şi de toți şi toate şi să trăiască
în Qatar cu starurile porno…
— …Cristi… şopteşte Toma im
perceptibil.
Na explodat în mii de bucăți
când a călcat peo mină în Afganis
tan. Explodează acum, pe ecran,
întrun film de căcat, la celălalt
capăt al lumii. Şi no să moară din
asta. Uitel! Trăieşte, e bine mersi
şişi face de cap!
Zgârienorii au rămas în pi
cioare pe fundal, cu ultimele etaje
cuprinse de câțiva nori inofensivi
şi albicioşi. Nu sau prăbuşit. Nu se
vor prăbuşi niciodată. Cristi nu va
muri. Niciodată nu vor exista pre
texte pentru război. În schimb, ne
vom fute fericiți pe canapele de
piele neagră. Orgasmul va veni ca
nişte petale de trandafiri aduse de
vânt, nu ca nişte schije proiectate
de grenade şi mine.
Se afla pe marginea drumului.
Era dimineață. Cinci sau şase să fi
fost. Lumina dimineții în sudul țării,
la sfârşitul lui iulie, e dureroasă,
toată lumea ştie asta. Face lucrurile
să arate exact aşa cum sunt. Uite o
aripă de guguştiuc răsfirată prin
praf. Uite stâlpul de telegraf care se
înfigen cer ca o scobitoare întro

gură imensă, căscată. Toma a înce
put să tuşească peste noapte, a
ținuto pe Amalia trează. Dimi
neața, când ia căutat din nou sânii
pe sub cămaşa de noapte…
— Ai mâinile reci, ia zis ea.
Și sa depărtat de el.
Acum frigul a început săi urce
din palme şi tălpi spre umeri şi
pulpe, săi cuprindă pieptul şi săl
sufoce. Și panica. Panica se dă cu
sania pe gheața asta. Vede oameni
mulți adunați întrun spațiu larg
deschis. O piață întrun oraş,
undeva pe suprafața pământului.
Sunt îngrămădiți unii întralții şi se
mişcă flancați de pancarte cu me
saje patriotice. Bărbați şi femei cu
brațele în aer, cu gurile imprimate
pe fețe, cu ochii îndreptați spre vii
tor, spre un viitor pe carel cheamă,
îl strigă laolaltă, îl vor împreună.
Nimeni nu priveşte în urmă. Se în
dreaptă toți întrun ritm profund
interiorizat, cu paşii desprinşi de
trupuri, alienați de propria anato
mie, introduşi întro mecanică ce
aparține doar maselor. O materie
compactă de țesut uman ce gene
rează un fenomen deopotrivă
amenințător şi relaxant. Să fii o par
ticulă dintro masă organică prinsă în
propriul determinism geocultural.

Să nu ai de ales decât să renunți la
individualitate, să nu mai ai un
nume, să nu mai ai un trecut. Să
generezi clipa de față laolaltă cu
mii de alte particule identice cu
tine ca şi cum, prin fricțiune, ai ge
nera energie.
Ţine în cap imaginea asta. Nuşi
mai aminteşte unde a văzuto, pe ce
canal de televiziune, de curând sau
acum ani de zile, şi nu originea ei îl
interesează oricum, ci faptul că sa
detaşat de reziduurile subcon
ştientului şi sa agățat de clipa de
față ca deun colac de salvare ce a
duso la malul conştiinței şia de
puso aici goală, separată de isto
rie, fără voce. Are impresia că se
vede pe sine în mulțimea de oa
meni, îşi recunoaşte ochii în ochii
unui bărbat, mâna dreaptă în
mâna altui bărbat, fruntea în frun
tea altuia. Apoi impresia asta e şi
ea dizolvată şi între el şi el apar
zeci de fețe de necunoscuți asupra
cărora operează el însuşi la rândul
lui ca agent dispersant.
Imaginea e compozită. Sunt
straturi şi straturi ale aceleiaşi per
spective supraimpuse iar şi iar, ca
şi cum cineva ar fi filmat scena şi
apoi ar fi filmat filmul scenei şi
apoi filmul filmului. n
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De-turismul în Europa
Am urmărit cu îngrijorare pro
testele din această vară. Nu vor
besc de cele pentru Roșia
Montană sau împotriva Guvernu
lui, ci despre protestele de pe
străzile Veneției, Barcelonei, Mal
lorcăi sau Dubrovnikului. Local
nici furioși, discursuri ferme de
politicieni și pancarte și graffiti
pe care mia fost greu să nu le iau
personal – toate pe tema „Turiști,
plecați acasă“.
Sunt crescută întrun oraș în care
cel mai mare „deranj“ turistic este
mirosul de mici din timpul sărbăto
rilor de Sf. Parascheva. Nam citit
nici o strategie de dezvoltare a
orașului în care să nu se menționeze
faptul că, pe lângă investitori, tre
buie să atragem turiști. Așa că
„turiștii“ au devenit un fel de semizei
despre care sper să se pogoare asu
pra orașului și săl vindece de toate
relele, cam așa cum erau „america
nii“ pe vremea comunismului, pen
tru părinți și bunici. Mia venit greu
să înțeleg cum în alte locuri din lume
turiștii sunt considerați o problemă.

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

Protestele cele mai mediati
zate împotriva turiștilor au avut
loc în Barcelona, acolo unde sau
răspândit și graffiti cu mesaje pre
cum „De ce se cheamă sezon de
turiști dacă nui poți împușca?“

sau „Tourismus macht Frei“, cu
vinte care nu mai au nevoie de tra
ducere. Un grup radical sa apucat
de tăiat cauciucuri de biclete, în
timp ce restaurantele de turiști au
fost victime ale unor „atacuri“ cu
confetti. În Veneția au ieșit în stra
dă 2.000 de localnici, pentru a
transmite mesajul că în curând nu
vor mai fi localnici în oraș. Popu
lația Veneției, un oraș micuț care
primește 20 de milioane de vizita
tori pe an, a scăzut în mod constant
de la mijlocul secolului trecut. Un
caz special este partea veche a
orașului croat Dubrovnik, care
servește drept platou de filmare
pentru Urzeala Tronurilor. De
când serialul a devenit faimos,

Localnicii se plâng de faptul că sunt
invadaţi de turiști gălăgioși, lipsiţi de
respect pentru locul unde alţii își duc
traiul zilnic și, desigur, puși pe petrecere
în fiecare zi ca și cum ar fi weekend
numărul de turiști a explodat, în
special cei veniți prin croaziere,
care nu cheltuie aproape nimic în
destinațiile turistice.
Practic, localnicii se plâng de
faptul că sunt invadați de turiști
gălăgioși, lipsiți de respect pentru
locul unde alții își duc traiul zilnic
și, desigur, puși pe petrecere în fie
care zi ca și cum ar fi weekend. Din
cauza lor, prețurile sunt foarte
mari, fiind afectate în special chi
riile în oraș.
În zonele turistice, proprieta
rii de apartamente preferă să își în
chirieze turiștilor locuința cu 100
de euro pe zi decât să o păstreze
pentru un localnic care să îi plă
tească câteva sute de euro pe lună.
În Barcelona, apartamentele sunt
atât de căutate, încât se crease o
rețea de chiriași care semnau con
tracte pe termen lung pe aparta
mente, pentru ca apoi să le sub
închirieze turiștilor la prețuri de
1015 ori mai mari.

Arta şi pubertatea
În „România literară“, nr. 37/25
august 2017, la pagina 21, prezen
tat de Sorin Lavric, debutează vije
lios un tânăr de 26 de ani, pe
numele său Vlad Ghiță, cu eseul
Arta în postmodernitate, subtitrat
Analiză critică.
Din prezentare aflăm că ana
listul critic e absolvent a două fa
cultăți: prima, de Filosofie și Drept,
în Marea Britanie, a doua, de Teolo
gie Ortodoxă, în București, deți
nând șiun masterat în „Istoria și
Circulația Ideilor Filosofice“ (ma
jusculele sunt reproduse fidel din
șapou). „Polivalent și cult, dă impre
sia că nu se va mai opri din elanul

studiului. Săi ținem pumnii, nu
sunt mulți ca el“, scrie Sorin Lavric
la finalul introducerii. Slavă Dom
nului! – am respirat ușurat, după
ceam citit articolul studiosului.
Începutul textului ne pune di
rect în temă, cu frisoane: „Degradarea
artei europene de la clasicismul re
nascentist până la vulgarul póp
art (scris aşa, cu italice şi accent pe
o – nota mea, D.U.) de la sfârșitul
anilor 1950, din care sa ivit în
treaga învălmășeală de mișcări ar
tistice ale lumii contemporane,
este limpede“. Prima jumătate de
pagină este un rezumat al diverse
lor curente artistice, mai toate
atentând (în opinia autorului, ușor

Muzica póp ne poate influenţa în
rău purtarea cu semenii, iar ritmurile
trepidante ale rockului seamănă cu cele
ale dansurilor tribale africane amintindu-ne
de o religiozitate păgână, străină de
etosul creștin eclesial.

ghicită) la frumusețea clasică, pro
pusă de Renaștere. Apoi urmează
condamnarea nemiloasă: „Devian
ța artei contemporane este vădită
în pópart, din care își trag rădă
cina toate mișcările artistice post
moderne. Acest pópart a înlocuit
expresionismul abstract între
preferințele pasionaților de artă
din Europa și mai ales din America,
iar efectele sale nocive ce instigă la
curvie, consum de droguri și com
portament antisocial pot fi zărite
la orice colț de stradă“ (subl. mea,
D.U.). Citesc și mă frec la ochi:
acesta e oare un text oficial prove
nit de la defunctul Consiliu al Cul
turii și Educației Socialiste? O
compilație din articole găsite pe
Wikipedia? Ce profesor ia dat
notă de trecere masterandului?
„Istoria și circulația ideilor filoso
fice“ o fi denumirea departamen
tului de propagandă (moralcreș
tină) al Universității București?
„Muzica póp ne poate influen
ța în rău purtarea cu semenii, iar
ritmurile trepidante ale rockului
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DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
seamănă cu cele ale dansurilor tri
bale africane amintindune de o
religiozitate păgână, străină de
etosul creștin eclesial“, își continuă
tânărul tirada. Nu vreau să intru în
controversă religioasă, deși fraza la
asta instigă, ci mă rezum a decela
cuvintele „ne poate“, dubitație prin
care imaculatul absolvent de Fa
cultate Teologică Ortodoxă își de
molează singur edificiul polemic.
Faptul că enumeră întrun para
graf mai multe titluri de cântece și
albume rock care conțin cuvântul
Satan ori alte denumiri ale „Fiarei“,
neuitând să adauge și numele unor
trupe binecunoscute, pare să tră
deze lipsa de inspirație, de nu
chiar furtișagul. Sympathy for the
Devil, At War with Satan, Number
of the Beast, Black Sabbath etc.
sunt de mult fumate în iureșul câ
torva campanii jihadiste stârnite

Desigur, nici unul dintre orașe
nu dorește să scape de turiști, din
cauza contribuției importante a tu
rismului la buget. Autoritățile caută
mai degrabă soluții pentru a reduce
numărul turiștilor până la o cifră
acceptabilă, fie printrun sistem de
ticketing, fie prin taxe de turism
foarte mari. În Veneția, o inițiativă
intitulată „Detourism“ vine cu pro
puneri mai creative: a creat tururi și
recomandări speciale, care să îi ducă
pe vizitatori prin locuri mai puțin
cunoscute și frecventate de turiști.
Praga a angajat echipe speciale
„anticonflict“, care patrulează zo
nele aglomerate și îi roagă pe turiști
să păstreze liniștea în timpul nopții.
Un pic mai pragmatică, Roma a in
terzis consumul băuturilor alcoo
lice pe timpul nopții.
În acest context, trebuie neapă
rat admirată eficiența autorităților
locale din România: au evitat cu
multă măiestrie aceste probleme.
Felicitări. n

de pastorii unor culte religioase
Occidentale, îndeosebi nordame
ricane, a căror subțirime de au
diență era evidentă și nu sa îngroșat
odată cu „războaiele“ contra rocke
rilor, ba lea adus acestora o ne
așteptată creștere de celebritate.
Evit săi dau lecții de istorie a
muzicii tânărului (posibil viitor)
teolog; nu sunt nici felcer, necum
doctor în ale culturii. Pot săl asigur
însă că legătura muzicienilor cu
Diavolul este considerată certitu
dine încă din Renaștere, fiind atri
buită, între alții, unor Vivaldi, Pa
ganini, Berlioz.
Sublimarea popularei fantas
me întro operă literară stă la înde
mâna curioșilor prin romanul lui
Thomas Mann – Dr. Faustus (se
poate citi șin traducere, fiind ree
ditat nu demult în românește la
RAO). Desigur, și rockul, ca orice
artă cu priză la public, e asaltat de
impostori și exhibiționiști mai abi
tir ca Uniunea Scriitorilor de velei
tari cu pensii infime, încărunțiți în
grafomanie. A le atribui grosso
modo intenții diabolice mi se pare,
simplu zis, o puerilitate. n
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Filmele de groază nu și-au mai revenit
niciodată după „șocurile” produse
de George A. Romero (stânga) și
Tobe Hooper

Vara și-a luat
tributul de horror
În vara anului trecut, a murit Wes Craven, creatorul celebrelor serii
Coșmar pe Elm Street și Scream. Anul acesta s-au dus George A. Romero
și Tobe Hooper. Unul câte unul, maeștrii genului horror trec în neﬁință.

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Seria neagră a debutat anul acesta
cu dispariția lui George A. Romero,
„părintele morților vii“ și punctul de
origine al inepuizabilei manii a fil
melor cu zombi.
Romero, la fel ca alți autori, nu a
reușit să scape niciodată cu adevărat
din umbra marelui său succes:
Noaptea morților vii, un horror com
plet atipic pentru epoca în care a fost
realizat, în 1968, și care a devenit o
operă majoră a cinematografiei în
general.
Night of the Living Dead a fost o
producție independentă a unui mic
studio înjghebat de Romero alături
de câțiva prieteni și, așa cum se în
tâmplă deseori, realizată cu un buget
foarte mic, de numai 114.000 de do
lari. Rezultatul însă a fost peste
așteptări. Filmul lui Romero nu nu
mai că a avut un considerabil succes
de boxoffice, dar a revoluționat fil
mele cu zombi și a avut o influență
covârșitoare asupra a tot ceea ce a
urmat, prefigurând, în horror, atât
subgenul „splatter“, cât, mai ales,
adevărata epidemie de filme cu zom
bi care nu pare a avea un sfârșit.
Creând cel mai persistent mon
stru al horrorului modern – mortul
viu, cadavrul reanimat consumator de
carne omenească –, Romero a in
ventat un horror cu profundă re
zonanță socială.
Este motivul pentru care regi
zorul a văzut totdeauna filmele
cu morțivii ca un prilej de satiră

socială și politică și a deplâns pro
ducțiile actuale care au renunțat la
aceste aspect, concentrânduse nu
mai pe aspectele oribile și explicit
sângeroase ale poveștii.
Impactul lui Night of the Living
Dead a fost atât de puternic încât, în
ciuda încercărilor, George A. Romero
nu a reușit să scape niciodată com
plet din ghearele morților vii. Chiar
înainte de moartea sa, regizorul lucra
la un alt film din seria începută în
1968, Road of the Dead, care ar fi tre
buit să fie „un fel de Fast and Furious
cu zombi“.
Tobe Hooper a fost și în mai
mare măsură omul unui singur film –
un film care a influențat covârșitor
genul horror: The Texas Chain Saw
Massacre, în 1974.
Născut în Texas, Hooper a debu
tat cu o poveste cu fantome în 1969,
Eggshells, după care a urmat terifian
tul The Texas Chain Saw Massacre, cu
familia de canibali conduși de patriar
hul Leatherface, unul dintre cei mai
celebri monștri ai genului. Filmul a ge
nerat mai multe continuări și reluări,
în care Hooper a fost mai mult sau mai
puțin implicat, toate departe de calita
tea originalului.
În afară de această serie, spre
deosebire de un Wes Craven, filmo
grafia lui Hooper a fost mult mai res
trânsă. Sa mai remarcat ca regizor
al succesului Poltergeist, în 1982,
film realizat în colaborare (neoficia
lă) cu producătorul Steven Spielberg.

A mai regizat, cu mai puțin succes,
filmele horror SF Lifeforce și Inva
ders from Mars, adaptarea TV a ro
manului Salem’s Lot de Stephen
King, dar și episoade din serialele
Tales from the Crypt sau Freddy’s
Nightmares.
Realizat cu un buget anemic de
numai 300.000 de dolari (și sfârșind
prin a avea încasări de 30 de milioane),
The Texas Chain Saw Massacre ră
mâne capodopera lui Hooper.
Inspirat de crimele reale ale
ucigașului în serie Ed Gein (model și
pentru psihopații din Psycho și Tă
cerea mieilor), Texas Chainsaw Mas
sacre a fost unul dintre filmele care
au șocat publicul american la înce
putul anilor ’70, „o încarnare extatică
a unei societăți în plină descompu
nere care șia văzut tinerii pierduți
în junglele Vietnamului de nord“,
după cum apreciază „Liberation“,
întrun amplu material dedicat regi
zorului american.
Atmosfera complet bolnavă și
violentă a filmului a avut un efect
total atât asupra industriei cinema
tografice și a genului horror, cât și
asupra altor regizori (Spielberg, Cra
ven, de exemplu; chiar și Kubrick
avea o copie a filmului). A impus
ideea filmului „horror de autor“ și a
prefigurat popularitatea genului
slasher, fiind considerat și astăzi „cel
mai mare și mai influent, dar și cel
mai controversat“ film horror reali
zat vreodată. n
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n La 77 de ani, Tina Turner (foto sus)
este vedeta unui nou musical ce va
avea premiera la Londra, în martie
anul viitor. Este prima oară când
vedeta va urca pe scenă de la ultimul
turneu mondial, din 2000. Noul mu
sical, numit Tina, este construit de
producătoarea Phyllida Lloyd după
același principiu după care a realizat
megasuccesul Mamma Mia!:, o poveste
care avansează grație unor hituri cele
bre, aici semnate de Tina Turner, pre
cum Private Dancer, Simply the Best,
We Don’t need Another Hero, River
Deep MountainHigh sau Proud Mary.
n Autorul faimosului Exorcistul, re
gizorul William Friedkin, revine la
prima sa dragoste, filmul documen
tar, cu The Devil and Father Amorth,
filmând... un exorcism adevărat. Re
gizorul în vârstă de 82 de ani a mers
la Roma pentru a filma un ritual
real, făcut de părintele Amorth,
exorcistulșef al diocezei din Roma,

încetat din viață în 2016. Un prelat
catolic ce avea o părere foarte bună
despre filmul Exorcistul, pe care îl
considera „foarte realist“.
n A încetat din viață John Ashbery
(foto jos), „maestru al poeziei ame
ricane“, după cum îl descrie „Le Fi
garo“. Unul dintre cei mai mari poeți

americani ai ultimului secol, Ashbery
a decedat pe 3 septembrie, la vârsta
de 90 de ani, lăsând în urmă o operă
avangardistă și experimentală, de
seori controversată, recompensată
cu premiul Pulitzer.
n Martin Scorsese a făcut un anunț
surpriză: ar putea produce și realiza
un film dedicat celui mai faimos
dușman al lui Batman, Jokerul. Iar
interpretul acestui rol ar putea fi ni
meni altul decât actorul său preferat
din ultimii ani, Leonardo DiCaprio.
n O petiție inițiată de Thomas Os
termeier, directorul faimosului
teatru La Schaubühne din Berlin, a
strâns deja peste 10.000 de semnă
turi, printre care nume mari ale cul
turii precum Cate Blanchett, Barrie
Kosky, Maren Ade sau Serghei
Loznița. Petiția cere abandonarea
acuzațiilor aduse cineastului rus
Kirill Serebrennikov, directorul Cen
trului Gogol din Moscova. Personaj
critic la adresa regimului Putin,
Serebrennikov a fost arestat pe 22
august la SanktPetersburg, chiar
pe platoul ultimului său film, și
acuzat de deturnare de bani publici.

n Britanicul Ken Follet (foto sus)
revine cu un nou volum, al treilea
în seria Kingsbridge, A Column of
Fire, un roman a cărui acțiune se
petrece în secolul al XVIlea, în pe
rioada domniei reginei Elisabeta. A
Column of Fire va fi lansat pe 14
septembrie concomitent în mai multe
țări. Editorii se așteaptă la un nou
succes, după ce primele două volume
din serie sau vândut în peste 38 de
milioane de exemplare în întreaga
lume.
n Arnon Milchan, mare mogul al
Hollywoodului care a produs filmul
Pretty Woman, a fost anchetat de
detectiv israelieni la Londra, fiind
suspectat că la mituit pe premierul
Benjamin Netanyahu.
n Disney și Lucasfilm au renunțat
la serviciile regizorului Colin Trevor
row, cel care trebuia să realizeze al
nouălea episod din saga Star Wars.
Oficial, despărțirea sa produs din
motiv de „diferențe creative“, dar sur
se din interior vorbesc despre tensiuni
provocate de cererile insistente ale
producătoarei Kathleen Kennedy
de rescriere a scenariului și, probabil,
de imensele presiuni comerciale la
care sunt supuși actualii realizatori
ai seriei.

Ororarea din It și toamna
lui Stephen King
După un dezamăgitor film în au
gust, Dark Tower, Stephen King
vrea să își revanșa în cinema
tografe în septembrie cu o nouă
adaptare a famosului său roman
It, o adaptare ce are premiera și
la noi în acest weekend.
Realizat de Andy Muschietti (autor,
de asemenea, al unui horror apreciat,
Mama), noul It intră în cinematografe
însoțit de cronici foarte bune. În
general, cei care au văzut deja filmul
par să aprecieze mai mult poveștile
eroilor adolescenți ai filmului, pe
tinerii actori care îi întruchipează
și pe Bill Skarsgård, terifiant în rolul
clownului malefic Pennywise, decât

scenele de groază propriuzise.
„Foarte bine jucat și terifiant dar
având în centru o poveste care te
afectează emoțional, It amplifică
oroarea din romanul clasic al lui
King fără ași pierde, în schimb, su
fletul“, este consensul criticilor pe
agregatorul Rotten Tomatoes.
Stephen King însuși, care nu a
ezitat să îl critice pe Stanley Kubrick
pentru adaptarea lui The Shining,
pare mulțumit cu noul It. „Aveam
oarece speranțe, dar nam fost
pregătit pentru cât de bun este fil
mul“, a declarat el revistei „FHM“.
2017 sa dovedit un an al adaptă
rilor după Stephen King, deja campion
în ce privește cărțile transformate
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n Biblioteca personală a lui Samuel
Beckett (foto jos), adică 1.010 de vol
ume, a fost digitalizată în întregime.
Volumele, care provin din fostul
apartament parizian al scriitorului
și din arhive și colecții private, au
fost scanate și pregătite cu mare
grijă, oferind celor interesați posibi
litatea de a studia aceste cărți și de a
descoperi adnotările făcute de Beckett
pe marginea lecturilor sale. Printre
cărțile favorite ale lui Samuel Beckett,
dezvăluie publicația „ActuaLitté“, se
numără operele lui Emil Cioran,
Theodor W. Adorno sau Jacques Der
rida, dar și un număr consistent de
biblii, lucări științifice și dicționare.
Colecția poate fi găsite online pe
siteul Beckett Digital Library, care
oferă gratuit o versiune „demo“ la adresa:
http://www.beckettarchive.org/li
brary/home/welcome. n
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în filme. Dar adaptarea romanelor
din seria Turnul întunecat, magnum
opusul lui King, a fost destul de
dezamăgitoare. It, însă, pare a redresa
situația.
De asemenea, tot în septembrie,
Netflix difuzază un alt film bazat pe
un roman apreciat de Stephen King,
Jocul lui Gerald. n
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Bun găsit!
…și la cât mai multe filme bune în săli! Începem sezonul cu două recomandări. Prima e
Neruda, un nou film semnat de talentatul chilian Pablo Larraín, după Jackie (pe ecranele
noastre din ianuarie 2017).

IULIA BLAGA
FILM
„Dacă filmele mele au ceva în co
mun, atunci e ideea că oamenii
sunt victimele circumstanțelor is
toriei, că sunt obligați să reac
ționeze în moduri pe care nu le
înțeleg“, spune Larraín întrun in
terviu, iar afirmația lui e utilă pen
tru cel care ia văzut filmele (foarte
diferite unul de altul) și care caută
un fir roșu prin întreaga lui filmo
grafie. E interesant de știut și că
inițial acesta nu a vrut să facă Ne
ruda și că la filmat aproximativ
în același timp cu Jackie (Neruda
fiind un proiect mai îndelungat,
pentru care sau strâns bani din
cinci țări latinoamericane). Cele
două filme nu au nimic în comun
în afară de regizor. Jackie era o
construcție armonioasă și rafi
nată despre Jackie Kennedy care
era surprinsă în momentul morții

lui J.F.K. (filmul fiind, de fapt, un
joc de oglinzi în care se reflectă la
turile personalității ei), pe când
Neruda e un biopic postmodern
cu altfel de miză pentru cineastul
pus în fața statuii poetului națio
nal chilian.
De fapt, analiza filmului ar tre
bui să grebleze nivelul metatex
tual, povestea crescând spre un
fals film biografic despre cum a in
fuzat personalitatea lui Pablo Ne
ruda mentalul țării în care a trăit
(un film nerudian, spune Larraín).
Filmul îl preia pe poet din anul
1948, când președintele Gabriel
González Videla începe să perse
cute Partidul Comunist (care îl
ajutase să câștige alegerile), și îl
duce până în 1949, când Neruda
(interpretat de Luis Gnecco) reu
șește să treacă Anzii în Argentina,
după ce bifează mai multe lo
cuințe secrete și luptă din greu cu

Good Time, de Benny și Josh Safdie

imposibilitatea de a duce o viață
de fugar. Trama e polițistă, deoa
rece Neruda e urmărit de un ofițer
de poliție cu nume emblematic,
Oscar Peluchonneau (peluche în
seamnă pluș în franceză) și inter
pretat de mexicanul Gael García
Bernal. Trebuie să treacă ceva timp
până când, din toată această con
strucție foarte decupată și ritmată
(pentru a da filmului textura unui
poem), să deduci că, de fapt, nu Ne
ruda e personajul central, ci poli
țistul, poetul fiind doar un per
sonaj în ficțiunea acestuia. Sună
interesant, dar filmul – deosebit
vizual – nui dă spectatorului
satisfacția de a se crede foarte deș
tept, mai ales că poate înțelege des
tul de repede despre ce e vorba.
Fără îndoială că pentru Larraín a

Dacă filmele mele au ceva în comun,
atunci e ideea că oamenii sunt victimele
circumstanţelor istoriei, că sunt obligaţi
să reacţioneze în moduri pe care nu
le înţeleg.

PUNCTUL PE i
Este știut faptul că, pentru ați asi
gura victoria în alegeri, una dintre
condiții este să faci băi de mulțime.
Să te umpli de clăbuci sociali și să
te clătești cu admirația mulțimii,
astfel încât la final să strălucești ca
o chiuvetă din inox în ziua în care
vine soacra în vizită. Al nostru
domn Iohannis sa trezit că trebuie
să intre în hora asta. Și ce mod mai
bun de a te antrena, decât printre
etnicii tăi, poți găsi? Și uite așa am
început să auzim despre participă
rile lui pe la festivaluri ale sașilor.

Nimic rău în asta, atât timp cât
ești atent unde mergi. Și nici măcar
prea multă atenție nuți trebuie. Doar
să numeri bine numărul de „i“uri.
Acesta este contextul în care domnul
președinte a coborât din mașina
prezidențială, în calitate de oaspete
surpriză, la Festivalul Sașiilor.
Băi, ăsta nui Iohannis? Pfoai,
cine sar fi gândit? Repede, primi
rea! Și imediat sa înfiripat un co
mitet de întâmpinare, care iau
aținut bossului calea, îmbiindul să
guste din tradiționala combinație

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
de slănină cu făină. Probabil nau
avut timp să coacă pâinea, își spuse
dom’ președinte, ușor contrariat de
felul chiorâș în care era privit.
Discursul șefului statului a
fost unul înălțător și tărăgănat.

…e primul film al fraților Benny și
Josh Safdie, doi tineri & talentați
regizori independenți americani,
care ajunge pe marile ecrane din
România. A avut premiera mon
dială în Competiția Oficială a Fes
tivalului de la Cannes 2017 și nu
cred că o să se supere nimeni dacă
o spun că fără o supervedetă de
talia lui Robert Pattinson pe gene
ric ar fi ajuns din nou întro sec
țiune paralelă (cum sa întâmplat
anii trecuți cu alt film al celor doi
frați).
Personal, mă așteptam ca
Good Time să ia Premiul de regie.
E adevărat că e un omagiu adus

cinemaului american al anilor ’70,
dar e un tur de forță executat cu
multă siguranță printro zonă atât
de des circulată cum sunt heist
movieurile. Frații Safdie scriu, de
fapt, o poveste mai complexă decât
odiseea a doi frați care dau greș în
încercarea de a prăda o bancă din
New York. Ei sunt interesați și de
mecanismul psihologic al relației
lor (unul e retardat, celălalt hiper
protector), și de tapiseria socială
realistă a mediului în care trăiesc
(un New York al oamenilor săraci),
și de ritmul necesar unei pelicule
de gen, și de referințele cinemato
grafice de care filmul nu duce lipsă
și pe care le sugerează cu mândrie
(Dog Day Afternoon, de Sidney
Lumet, fiind unul dintre ele). Ro
bert Pattinson întrun rol aproape
de compoziție provoacă o mare
surpriză, după cum și Benny Saf
die, în primul său rol din cinema, e
memorabil. Până la urmă, filmul a
luat la Cannes un premiu neoficial
pentru muzica lui Oneohtrix Point
Never, care impregnează povestea.
Deci, un alt film de văzut. n

Întro germană fără cusur, lea ex
plicat participanților despre cât de
importantă este comunitatea de
sași pentru dezvoltarea României.
Responsabilitate, muncă susținu
tă, corectitudine, salam săsesc.
Carol I, Ferdinand, nimic despre
Carol al IIlea.
La un moment dat i sa părut
că întregul auditoriu îl privește
cruciș, de parcă nu ar înțelege nici
o boabă din spusele sale. Ia certat
părintește pentru faptul că nu
șiau însușit limba maternă, con
diție esențială pentru perpetuarea
tradițiilor sașilor pe plaiul româ
nesc, apoi lea recitit discursul,
preț de cincizeci și șase de minute,
pe românește.

Păi, da, de ce nu ai spus așa de
la început, boss? Bravo, aplauze, om
învățat! Pfii, strașnici oameni sunt
sașii ăștia. Muream și nu știam câte
au făcut și au dres. Cum stau ei în
saci, grupați câte șase și au tradiții
frumoase și Mărginimea Sibiului.
Domnul Președinte a dat mâna
cu mai toți oamenii, a semnat multe
autografe și a plecat cu mașina ben
goasă, nu înainte de a fi făcut câteva
fotografii oficiale, pe care fotograful
oficial urma să le prelucreze pe ici
pe colo, în special în zona ochilor,
fiindcă nu era de dorit ca furnizorii
de știri să preia imagini cu o comu
nitate săsească care privește spre
viitor întrun mod zbanghiu. Pentru
că Carol, pentru că salam săsesc. n

fost greu să ducă două proiecte
grele în același timp (Jackie era și
primul film făcut în Statele Unite)
și, inevitabil, unul urma să aibă de
suferit. Chiar dacă nu e la fel de
pregnant ca Jackie, Neruda e de
văzut, mai ales că din oferta de la
cinematografe 80% e constituită
din prostii.
GOOD TIME

