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La Vie 2017. 
Evadarea din cotidian

RADU CUCUTEANU

La final, după datele centralizate
de organizatori, putem vorbi de un
public ce a numărat 5.000 de oa�
meni, număr care însumează, con�
form informațiilor primite, parti ci� 
panți și expozanți în egală măsură.
Aici trebuie să ne dăm seama de
faptul că expozanții au fost și par �
tici panți, circulând între diversele
atracții oferite la rândul lor. 

Dar să vedem cum a fost. 

OAMENII

În primul rând, la orice festival
contează participanții. Și ăsta a
constituit unul dintre cele mai
mari avantaje ale prezentei ediții
din La Vie. Oameni faini, de cam
toate vârstele. În ultimul timp, una
dintre tendințele încurajatoare la
acest gen de festivaluri este faptul
că distribuția vârstelor celor ce iau
parte este foarte diversă. Lucrul se
verifică și în ceea ce privește La Vie,
plaja vârstelor fiind foarte cuprin�
zătoare. Mulți copii, ca și la prece�
denta ediție, din 2016, care au avut
și un spațiu de joacă special de alt�
fel și pentru care s�au organizat tot

felul de activități, precum ateliere
de împletit, de pictat și colorat ală�
turi de supraveghetorii adulți și
câte altele. Conform datelor organi�
zatorilor, aproape jumătate din pu�
blic (45%, pentru a fi exacți) a venit
împreună cu odraslele. La celălalt
capăt al spectrului, am văzut și
popor care părea să fi trecut de mult
de vârsta de pensie – și nu din cei cu
pensii speciale. Dacă tot am amintit
de acest aspect, interesant este și un
alt fapt: festivalul se pare că nu este
doar „child friendly“, ci mai mult, și�a
găsit nișa în rândurile salariaților.
Aceștia ar fi reprezentat circa 85%
din publicul prezent, ergo doar 15
procente ar fi reprezentat de copii,
elevi, studenți și pensionari. 

În cuvintele organizatorilor,
proporțiile au stat cam așa: 10% din
poporul venit era din segmentul 
18�23 ani, pentru ca marea majori�
tate, adică 60%, să fie reprezentat
de cei de 24�35 ani, iar 30% fiind
între 36 și 60 ani. Cam mare catego�
ria de vârstă în ceea ce privește felia
ultimă, dar asta e. Atmosfera, cum
vă puteți da seama, a fost foarte
prietenoasă și relaxată. Mulți dintre
cei prezenți se cunoșteau între ei, de
unde și valurile de efuziune la sosirea

fiecărui nou grup la festival (spe�
cial pentru transportul publicului,
organizatorii au pus la dis poziție
autobuze care plecau din centrul
Iașilor până la poarta festivalului).
Dacă nu se cunoș teau, nici o pro�
blemă, a fost o ocazie ideală pentru
a închega ami ciții, fie și doar pen�
tru câteva zile. 

MUSIC – 
CONNECTING PEOPLE

Muzica a fost un alt catalizator
foarte important pentru cei pre �
zenți. Ce fel de festival ar fi cel care
să nu fie însoțit de muzică întru
desfătarea celor prezenți? Tolăniți
pe iarbă, răsfirați pe brazdele de
fân, adăpostiți sub corturi, înșirați
la diverse cozi, oamenii s�au bucu�
rat în fiecare zi, de la ora 16 până
târziu în noapte, de muzica revăr�
sată de pe scenă de 18 trupe. 

Cap de afiș au fost Nightlosers
(în prima seară), Maria Răducanu
(sâmbătă) și, în ultima seară, Fan�
fara Transilvania, iar fiecare dintre
aceste nume a atras public nume�
ros. O parte a publicului, în fapt, a
venit La Vie numai pentru anumite
nume prezente pe scenă. 

Cea mai numeroasă prezență,
de altfel, s�a înregistrat la concertul
Mariei Răducanu, după cum afirmă
organizatorii, dar nici celelalte seri
nu au fost lipsite de audiență, ba
chiar dimpotrivă. Cum spuneam, s�a
putut observa cum fiecare nume pre�
zent pe scenă are un public propriu,
dar și curiozitățile celorlalți se făceau
sim țite. Spre exemplu, în timpul con�
certului celor de la Straight From the
Bottle în fața scenei se afla cam toată
lumea care a rezistat până la acea oră,
indiferent de ceea ce îl animase pe
fiecare să ajungă la Vișani.

DE-ALE GURII

Să spun de la început, un lucru l�am
regretat: lipsa mustului din Vie. În
rest, pe partea de gastronomie, au
fost prezente numele la care te
aștepți când vorbim despre un fes�
tival la Iași, oferind o paletă largă
de opțiuni publicului. 

Pe partea mai lichidă a proble�
mei, a fost, evident, vin, la care s�a
adăugat bere artizanală, plus nece�
sarele sucuri și ape. În privința vi�
nului, poate ar trebui reamintit
faptul că și vinul roșu se bea răcit.
Partea cu „temperatura camerei“ se

referă, totuși, la camerele medie�
vale, de castel din piatră, în care
ajungeai până pe la 18°C. E inutil să
amintesc că în nici un caz nu te
aștepți să auzi „la temperatura ca�
merei“ când vorbim despre un vin
roșu luat de pe un raft, la umbră ce
e drept, în câmp, sub un soare ce
bătea spre 30°C. Poate acesta să fie
printre motivele pentru care, din ce
am văzut, s�a băut mai mult bere
decât vin? Vin bun de altfel, cam tot
ce am testat în interes de serviciu
(dar mai sunt mici lucruri de rezol�
vat în ajungerea lui la public. 

ZONA

Loc de poveste, crama Gramma, sa �
tul Vișani și viile aferente reprezintă
o adevărată invitație la a explora
zona și, inevitabil, produsele ei. Și
prin asta mă refer la vin. Ce a reușit
festivalul, printre altele, a fost toc�
mai o deconectare de urbanul care
ne înconjoară zilnic, iar aceasta s�a
văzut foarte clar pe chipurile celor
prezenți vreme de trei zile.

Vivat, crescat, floreat!
Închei cu o mențiune: din ve�

niturile încasate, organizatorii au
luat hotărârea să direcționeze 10%
către Fundația Comunitară Iași,
pentru sprijinirea Proiectului Știin �
țescu. Pentru cei care nu au auzit
de el, acest proiect își propune să
atragă spre formarea STEM un
număr cât mai mare de tineri
interesați. În 2011, doar 25% dintre
ei optau pentru formarea STEM
(Științe, Tehnologie, Inginerie și
Matematică). Din acest punct de
vedere, dezvoltarea tehnologică a
României riscă să fie periclitată,
prin nefolosirea capitalului uman.
„Vrem să ieșim în întâmpinarea
ieșenilor care pot aduce creativita�
tea, curiozitatea și gândirea anali�
tică în educația STEM. Vrem să
conectăm grupurile active de cer�
cetători, dascăli și pasionați de
tehnologie, ca să molipsim tinerii
ieșeni de știință“, afirmă cei din
spatele Proiectului Științescu. n

A trecut și cea de-a doua ediție a Festivalului La Vie. Trei zile, ca-n povești,
a ținut ediția de anul acesta. A fost de trei ori mai mare ca cea prece -
dentă. Și a fost destul de plină, organizatorii afirmând că se așteaptă la 
un public de trei ori mai numeros, pentru care s-au pregătit de trei ori
mai multe evenimente. 
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Mamuții industriali ai Iașului, 
pânză pentru artiștii stradali

CĂTĂLIN HOPULELE

Discuții despre diversitatea artis�
tică a Iașului au existat dintot�
deauna, iar criticile au avut mereu
o serie de teme comune: că nu sunt
sprijinite alte forme de artă în afara
celor clasice, de tip spectacol, dar
mai ales că acestea nu sunt culti�
vate în rândul populației. Efectul
este unul de tip domino, consecin �
țele cele mai importante resimțin �
du�le artiștii care sunt împinși în
anonimat, pe care poate l�ar prefera
de la bun început dacă munca le�ar
fi respectată. Ceea ce, în Iași, până
acum nu prea s�a întâmplat. 

Acest fapt se va schimba sau a
început să se schim be, crede Ale�
xandru Bogdan Paicu, care spune că
Iașul este pregătit pentru manifes�
tări de amploare de inter venție în
artă urbană. „Câtă vreme aceste for �
me sunt și cultivate, Iașul este pre�
gătit pentru ele. Înainte de anii ’80,
intervenția în artă urbană era asu�
mată de artiști care�și scriau numele
pe pereți, era o chestie egocentrică,
artistul voia să se remarce, era o
criză de identitate. Acum, artistul 

intervine cât mai puțin, fără să se
semneze, ca un anonim, îmbună �
tățind spațiul din jur, indiferent că
vorbim de fațada unei clădiri sau de
o stație de autobuz. Sunt foarte multe
lucruri de făcut, este loc pentru toată
lumea“, crede managerul Hubrica. 

TRANSFORMARE COMPLETĂ 
A ZONEI INDUSTRIALE

Al doilea „Gathering“ organizat de
Hubrica a început de joi și își pro�
pune să folosească drept pânze
pentru creațiile celor 50 de artiști
clădirile abandonate și nefolosite,
zidurile de cărămidă, „colțurile ru�
ginite și buruienite“ din curtea
Mol domobila din zona industrială,
în spatele unui pavilion adminis�
trativ, funcțional, închiriat de cei
de la Hubrica, care le�a devenit și
sediu. Vor veni artiști din Iași, din
restul României, dar și din Flo �
rența, Italia, care vor aduce la rân�
dul lor alți artiști. 

„Vehiculăm ideea că ar fi ex�
traordinar dacă am face o demon �
strație că o intervenție minimă, dar
de mână de artist, ar putea să dea

cu totul și cu totul o altă însemnă�
tate vizuală, inclusiv unui zid care
amintește a faliment, ruină și pro�
bleme în general“, explică Alexan�
dru Bogdan Paicu. 

Cum în Iași nu există în viito�
rul apropiat vreun eveniment de
street art care să fie sponsorizat de
autoritățile publice, cei de la Hu�
brica au lansat acest concept de
Gathering la finele lunii august,
când a avut loc și prima ediție.
Cum reacția a fost una nesperat de
bună și din partea artiștilor locali,
dar și a ieșenilor care au mers la
Hubrica pentru a vedea cu ochii
lor cum ia naștere întreaga lucrare,
de peste 500 de metri pătrați, a
doua ediție a fost organizată o lună
mai târziu. 

Au existat mai întâi discuții cu
proprietarii halelor și cu autorită �
țile, astfel încât peste munca artiș �
tilor să nu se ridice peste noap te
un supermarket, și s�a adus în dis �
cuție și ideea ca, după finalizarea
Gatheringului, zona să fie deschisă
și accesibilă publicului. „Spații mari
în care să te antrenezi și să de�
monstrezi ce poți nu au existat în
Iași până acum. Ei s�au declarat
încântați de felul în care se trans�
formă zona, dar este un lucru bun
și pentru artiști;poți să exersezi pe
un sketchbook, în spatele curții,
dar când lucrezi pe o supra față
mare, ai schele, ai timp să te
desfășori; câștigi foarte mult. Este
o invitație și pentru autorități,
pentru că ziduri tot sunt în orașul
ăsta și nouă ne�ar plăcea să conti�
nuăm cu astfel de proiecte“, spune
Alexandru Bogdan Paicu. 

SOLUȚIA PENTRU O NOUĂ
FAȚĂ A IAȘULUI?

Managerul Hubrica nu vede doar
în termeni de artă astfel de mani�
festări. Le vede ca pe un fel de vin�
decare a unor răni care supurează
de ani de zile și care, din multe
puncte de vedere, țin orașul blocat
în trecut. Alexandru Bogdan Paicu
vorbește de intervenții care rege�
nerează, nu care vandalizează, cum
este greșit percepută și exploatată
uneori această formă de manifes�
tare artistică. E un model aplicat în
multe orașe și e o formă de promo�
vare atât a unor zone care nu mai
pot fi utilizate în scopul pentru
care au fost create, cât și a artiștilor
locali. Intervenția de la Moldomo�
bila nu va fi un freestyle complet,
ci se va desfășura sub limitarea
conceptuală Genesis, se va folosi o
singură culoare – roșu, în rest non�
culori: alb, negru, griuri și diferite
combinații între acestea. „Poate fi
o renaștere ca artist, încerci ceva
nou, sau poate fi renaș terea unei
zone în care erau doar câini. In �
tervenția coerentă nu e freestyle
complet. De așa ceva poate benefi�
cia cea mai mare fa țadă de clădire
office sau orice interior de clădire
sau spațiu din oraș – chiar și intră�
rile în gări. Sunt multe idei care se
pot implementa, e simplu și poți
face lucruri faine“, explică manage�
rul Hubrica. 

A existat dintotdeauna o com�
ponentă de street art în Hubrica,
dar se explorează orice formă de
apropiere cu zonele abandonate
ale Iașului, Alexandru Bogdan

Paicu explicând că este cea mai
simplă soluție într�un oraș cu o
mulți absolvenți de arte, arhitecți,
ingineri și graficieni. Și poarta
artiștilor va fi deschisă mereu dacă
Primăria le va solicita să dea viață
unor obiective ale Iașului, precum
mamutul de sticlă pe trei sferturi
nefolosit care este Gara Mare.
„Suntem deschiși spre orice cola�
borare. Nu doar că suntem des �
chiși, ci am face tot posibilul să
facem un call internațional și să
aducem artiști care să se priceapă
să facă chestia asta. Niciodată ci�
neva n�ar trebui să își închipuie că
nu ar exista capacitate artistică sau
disponibilitate pentru a prelua
genul acesta de comenzi – asta nu
este o problemă. Iar intervenția
murală este doar un aspect, dar
mai sunt și altele în stradă care pot
fi interesante – muzică, sculptură,
amestecuri între acestea, chiar și
videomapping. Sunt foarte multe
discipline care pot fi practicate de
tinerii orașului într�un proces în
care să se simtă și ei foarte bine,
dar și orașul să beneficieze.“ n

Artiștii stradali din Iași au ocazia să se atingă de
marile pânze ale orașului, întinse în 20 de zeci
de ani de autodistrugere industrială și lipsă 
de viziune în dezvoltarea capitalei Moldovei.
Asociația de ateliere Hubrica strânge în aceste
zile, de pe 14 până pe 17 septembrie, 50 de
artiști specializați în graffiti, street art, arhitectură,
grafică, ilustrație, pictură, muzică și proiecție
video, cărora le-ntinde în față o pânză de 1.000
de metri pătrați – hale și clădiri abandonate ale
Moldomobila, transformate într-o „junglă
urbană“. Tema creației – Geneza, dar speranțele
organizatorilor merg mai departe de ambițiile
artiștilor. Nu-și doresc doar o renaștere a viziunii
unui artist sau o insuflare de viață în cărămizile
mâncate de timp ale zonei industriale. Scopul
este o (re)naștere a viziunii autorităților locale,
care pot da viață unui oraș ce nu duce lipsă de
artiști stradali și graficieni, cum nu duce lipsă de
clădiri abandonate, mamuți industriali adormiți
care pot fi aduși la viață prin artă. 
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Sunt intervenţii
care regenerează, 
nu care vandali zea -
ză, cum este greșit
percepută și greșit
exploatată uneori
această formă 
de manifestare
artistică. 
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Ca să trec de�un semafor, aștept
vreo patru rânduri de roșu și
verde. Prilej să văd lucruri care�mi
scapă în mod obișnuit. De exem�
plu, o clădire în ruine, din zona
industrială a orașului, în Baza 3.
Probabil, în scurt timp, un viitor
supermarket. Care�mi stârnește
un flashback.

M�am dus cu tata „la servici’, să luăm
salaru’“ împreună. Iar mie tare�mi
plăcea asta. Ne�am trezit pe la vreo
patru dimineața, am mers cu el pe jos
cei opt kilometri până la gară. Timp
în care am vorbit. Nu mai țin minte
tot ce�am vorbit, doar că am râs la un
moment dat, când am trecut prin
dreptul unei case izolate din coada
iazului, pe la jumătatea drumului:

— Ce mai dorm piticii! Dorm 
ne�ntorși! a zis tata.

— Și sforăie groh�groh! l�am
completat eu. 

Acolo locuia o familie de pitici
legumicultori: mama și tata pitic,
băiatul și fata pitic, care veneau
uneori în sat cu o căruță trasă de
un măgăruș, ca să vândă ardei și
roșii. Cum să nu râzi când îți închi�
pui cum dorm ne�ntorși piticii?

Am vorbit nu știu ce și în tren,
nu�mi mai amintesc. De la serviciu
țin minte așa: că tata a măturat
bine�bine o cameră la etaj, într�un
schelet de bloc, și că „tre să aș tep �
tăm mortaru’“. Apoi că cineva a
urlat de jos: „A venit mortaruuuu’!“,
iar tata mi�a zis să�mi găsesc sin�
gur de joacă o vreme, cât îl toarnă
el „cu băieții“. Habar n�am ce�am
găsit. Apoi am fost la masă „cu
băieții“, undeva pe iarbă, la umbră,
în spatele blocului. Iar „un băiat“
m�a întrebat:

— Ce vrei să te faci când o să fii
mare?

Iar eu i�am răspuns:

— Fotbalist! Normal.
Și ei au râs, iar un alt „băiat“ a

apucat o bucată de „hebel“ – tare�mi
plăcea cum sună cuvântul „he bel“ –
și m�a îndemnat să o arunc în aer
și să dau cu capul în ea, dacă vreau
să mă fac fotbalist. Iar eu am luat o
cască de protecție, mi�am pus�o pe
cap, am aruncat în sus bucata de
„hebel“ și am deviat�o în cădere. Iar
băieții nici măcar nu au râs, doar
au rămas uluiți, mi�era destul de
clar că nici unul nu se gândise la
așa ceva. Iar „un băiat“ mai vârstnic
a zis cu uimire:

— Nu degeaba se laudă tac�tu
că ești deștept! Sigur o să ajungi
fotbalist!

Pe urmă tata a mai muncit
ceva la etaj, eu m�am mai jucat nu
știu ce, nu știu cât. Apoi m�a luat de
mână, am coborât la „bărăci“ și l�am
căutat printre oameni pe „dom’ in�
giner“. Iar tata i�a spus:

— Dom’ inginer, îs cu copilu’.
Am turnat mortar, am sclivisit scă�
rile – tare�mi plăcea și cum sună „a
sclivisi“, deși n�am înțeles nicio�
dată exact ce însemna asta – și ne
ducem oleacă mai devreme, să
luăm salaru’.

— Bine, măi, a zis dom’ inginer
și m�a mângâiat pe cap. Duceți�vă,
dar vezi că nu se mai dă salaru’ pe
Copou, ci în Baza 3.

Și�am mers în Baza 3 cu tramva�
iul. Și�am tot vorbit, dar nu țin minte
ce. Și�am urcat la ultimul etaj, pe�un
hol lung, lângă o ușă. Nu era nimeni.
Tata a zis că nu�i sigur dacă are voie
acolo cu mine, că nu știe cum e „cu
salaru’ în Baza 3“. Mi�a arătat un
geam deschis, m�a aburcat pe el, 
m�a trecut dincolo și mi�a spus că mai
bine să aștept tăcut pe acoperișul clă�
dirii, până vede el care�i treaba. 

M�am plimbat pe acoperiș, m�am
uitat atent la izolația din carton și

mi�am lăsat degetele amprentă în
mai multe pete de smoală. Apoi tata
a apărut și el pe acoperiș și mi�a zis:

— Treaba�i bună! 
— Da’ salaru’? l�am întrebat.
— Ni�l dau, nu�ți fă tu griji! Da’

tre să�l mai așteptăm, că e ocupată
doamna contabilă – Irimia, parcă.
Mă știu cu ea de când am lucrat la
Doi Băieți.

Am așteptat nu știu cât, ne�am
plimbat pe acoperiș, timp în care
tata mi�a explicat cât de proastă e
izolația, cum „o să ploaie“ prin ea la
prima ploaie. Pe urmă a plecat și 
s�a întors în cadrul geamului cu un
plic în mână. L�a rupt cu dinții, a
numărat banii de două ori, cu de�
getul dat pe limbă, și a zis:

— Îs toți, nu ne�au tras în piept
hoții ăștia. Doar i�am lăsat eu de�o
ciocolată lu’ doamna contabilă, că
e femeie de treabă și m�a luat în
față, că�s cu tine... Hai să�i fituim!

Am coborât scările clădirii din
Baza 3 – ruina pe al cărei acoperiș
îmi lăsasem odată amprentele în
pete de smoală – și�mi amintesc că
atunci tare�mi mai plăcea cum
sună „a fitui“. n

Zi de salar’
FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Scumpe domnule McEwan, mă fac
vinovat în fața dumneavoastră de o
groaznică nedreptate. Acum un de�
ceniu, încă tânăr, am citit Pe plaja
Chesil. Cred în continuare că fina�
lul acelei cărți este tot ce s�a scris
mai exact, dar și mai frumos în
ches tiunea încheierii unei iubiri.

Aflat într�o dispoziție de gesturi
sufletești largi am început atunci
să citesc Amsterdam, carte care 
v�a adus și mai multe onoruri, pre�
mii, glorie literară. Am simțit dacă
nu o dezamăgire, atunci o scădere
a intensității textuale față de Pe
plaja Chesil. 

V�am citit biografia pe inter�
net și am regretat că nu v�am cu�
noscut în perioada Ian Macabrul.
Mi�ar fi plăcut să continuați să
scrieți macabru – se potrivește cu
concepția mea despre lume, dar
asta nu are nici o importanță. 

Important e că n�am perseverat în
ceea ce vă privește. 

Cazul era clasat din două 
cărți: un roman excepțional, unul
așa�și�așa, un mare scriitor contem�
poran, cu succes comercial, care, în
chip nedrept, nu va fi nobelizat. Vă
scriu toate acestea ca să vă expun
întru totul limitele mele. Intrând
zilnic în librării, am mai văzut și că
ați devenit foarte faimos în țara vag
europeană în care trăiesc, ceea ce 

întotdeauna mă indispune grozav,
am prejudecăți care nu mă lasă să iu�
besc prea mult scriitorii faimoși, așa
că m�am gândit că vă veți descurca
foarte bine și fără lecturile mele. 

Situația ar fi rămas probabil ne �
schimbată, dar deunăzi un prieten
aproape nonagenar mi�a făcut un ca �
dou: Legea copiilor, cartea dumnea�
voastră – nouă, dar nu cea mai nouă.

Am mare încredere în cuvin�
tele prietenului meu născut în In�
terbelic, așa că v�am citit în regim
de urgență, cu toată responsabili�
tatea de care m�am simțit în stare. 

Concluziile sunt următoarele:

nu m�a tulburat judecătoarea Fio �
na Maye, nu m�a tulburat nici mă �
car faptul că sistemul juridic
bri tanic e foarte atent la nuanțe,
nu m�a tulburat nici măcar poezia
tânărului Adam, poet în toată pu�
terea cuvântului!, poetul învățând
să cânte la vioară, poetul refuzând
sângele care i�ar fi dat dreptul în
continuare la viață, nu m�a tulbu�
rat nici măcar prezența lui Dum�
nezeu în afacerile interne ale
poetului, și nici măcar deznodă�
mântul înduioșător al romanului
dumneavoastră. 

Domnule McEwan, nu ideile
care compun această carte, nici
măcar cuvintele cu care ați scris�o.
Nu ele m�au scos din minți. Din
minți m�a scos ritmul. 

Ritmul textului dumneavoastră,
care bate ca o inimă atunci când 

trebuie să bată ca o inimă, ritmul tex�
tului dumneavoastră care crește când
personajele se prăbu șesc în golurile
din ele, ritmul textului dumneavoas�
tră – atât de grav, fără să fie exagerat,
în ches tiunile administrative. 

Domnule McEwan, rămân la
concluzia cu care v�am abordat: nu
veți mai scrie niciodată pagini cât în�
cheierea de pe plaja Chesil, acolo nici
măcar dumneavoastră nu mai puteți
ajunge. Îmi este limpede acum, și nu
este nici o tragedie la mijloc.

Dar puteți încă să dați – și iată
că și dați – un lung șir de capodo�
pere, și o faceți cu ușurința celui
care scrie chiar cu ritmul respira ției.
Domnule McEwan, ce vreau să vă
spun este că sunt nespus de fericit
că v�am regăsit. Acum, chiar acum,
voi deschide telefonul și voi adresa
mulțumirile de rigoare prietenului
meu. După ce voi citi Legea copiilor,
mi�a spus, trebuie neapărat să încep
Coajă de nucă, ceea ce bineînțeles că
voi face deîndată. Așa că veți mai
auzi vești de la mine, domnule 
McEwan – între noi nu e totul lămurit.

Dar nu vreau să las să treacă
acest gând fără să vi�l relatez: dacă
închid ochii, îl pot vedea pe zeul
care stă deasupra capului dum�
neavoastră când scrieți – puțin
nebun, bolnav de luciditate, scan�
dalos de talentat, dar foarte uman,
cum sunt, totuși, uneori zeii. n

Romanul Legea copiilor (traducere din limba

engleză și note de Dan Croitoru) a fost publicat

la Editura Polirom în anul 2015.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către 
Ian McEwan

Intrând zilnic în librării, am mai văzut 
și că ați devenit foarte faimos în țara vag
europeană în care trăiesc, ceea ce
întotdeauna mă indispune grozav, am
prejudecăți care nu mă lasă să iubesc
prea mult scriitorii faimoși.



Actualul ministru al Educației,
Învățământului, Școlarizării Pa�
triotice sau cum s�o mai numi mi�
nisterul care are grijă să satisfacă
cererea de muncitori necalificați
în Europa a mai trântit o propu�
nere năstrușnică: aceea de a plăti
profesorii de la colegiile cu ve�
chime (de peste 150 de ani sau
cam pe�acolo) după o grilă de sa�
larizare diferită – mai exact, cu
salarii mai mari. Ce�i drept, ideea
nu i se poate imputa exclusiv dom �
nului ministru, fiindcă, după cum
a declarat chiar Domnia Sa, ea 
a venit de la Ecaterina Andro�
nescu însăși, această Susănica
Gâdea a educației post revo lu �
ționare, care a pus pe butuci 
și ce mai rămăsese din școala 
românească.

Dacă ar fi propus salarizarea dife �
rențiată a profesorilor în funcție
de rezultatele elevilor sau ale șco �
lii, propunerea ar mai fi avut o 

oarecare logică. Una strâmbă, dar
măcar inteligibilă: la cutare liceu
nouăș’ ceva la sută dintre elevi
promovează an de an examenul de
bacalaureat, la altul nici zece la
sută nu reușesc asta, așadar profe�
sorii de la primul liceu merită niște
salarii mai mari. S�ar recompensa
performanța, nu vechimea. Deși
nici așa nu ar fi foarte echitabil.
Oare e drept să plătești un salariu
mai mare unor profesori de la co�
legii – de obicei – mari, cu elevi se �
lectați pe sprânceană, adesea din
familii înstărite, și să�i defavorizezi

pe profesorii din liceele și școlile
mai prăpădite, din orășelele depo�
pulate sau de prin sate? Profesorii
care izbutesc să obțină rezultate
mediocre acolo, în zonele sărace și
uitate ale României, unde educa�
rea copiilor a devenit iarăși un act
de eroism, ca în secolul al XIX�lea,
sunt măcar la fel de valoroși pre�
cum cei ce scot absolvenți de baca�
laureat pe bandă în colegiile pres�
tigioase din centrul Bucureștiului.
Un partid care promovează egali�
tatea socială și susține categoriile
defavorizate ar trebui să știe măcar
atâta lucru.

E drept că în declarația minis�
trului accidental nu de vechime 
s�a vorbit, ci de tradiție. Dar dacă
vrem să discutăm deschis despre
succesele unor absolvenți de școli
„cu tradiție“, care de multe ori –
mai ales în marile centre urbane –
sunt asimilabile școlilor „de fițe“,
hai să recunoaștem că ele nu se
datorează exclusiv profesorilor
din școală. 

Știți ce zic: majoritatea elevi�
lor din școlile renumite fac me �
ditații în particular, sunt pregătiți
suplimentar de alți profesori, pe
banii părinților – și e greu de spus

cât din reușita lor se datorează
școlii și cât meditatorilor de casă.
Azi, ca și înainte de 1989, medita�
torii suplinesc de fapt lipsurile
școlii oficiale.

Bănuiesc că, pe undeva, lipsa
de legitimitate pe care o simte
elita politică românească de azi –
și pe bună dreptate – îi face pe
membrii ei să admire instinctiv tot
ce are ștaif, blazon, tradiție. Adică
tocmai ceea ce le lipsește. Simt ei
că trebuie să prețuiască ce li se
pare nobil: un titlu aristocratic, 
un lustru de vechime, o diplomă 
de doctorat, un rang universitar.
Chiar dacă acoperirea lor în reali�
tate e cvasi�nulă.

Și�apoi școlile românești nu
sunt mărci de whisky, să le crească
valoarea odată cu trecerea anilor.

În Timișoara una dintre cele mai
bune școli – unii zic că cea mai
bună – este Liceul de Informatică
„Grigore Moisil“, care de ani buni
are sistematic o promovabilitate la
bacalaureat de peste 95%, iar
absolvenții săi au cariere de suc�
ces, nu neapărat în România. Li�
ceul a fost înființat în 1971, deci
nici vorbă de tradiție, în viziunea
domnului ministru sau a magistra�
lei doamne Andronescu. 

Pe de altă parte, tot în Timi �
șoara una din școlile cu tradiție
(pe care am absolvit�o și eu când �
va) este actualul Colegiu Silvic
„Casa Verde“. Înființat ca școală de
pădurari hăt demult, în 1885, de
auto ritățile austro�ungare, acest
colegiu trece printr�o perioadă
mai grea: de câțiva ani procentul
de elevi care obțin diploma de ba�
calaureat oscilează între 1% și 5%.
E totuși o școală cu vechime, cu
tradiție, și – spre deosebire de li�
ceul „Grigore Moisil“, o școală din
beton construită de comuniști –
ar merita o grilă de salarizare mai
generoasă. 

Și�atunci ce recompensăm, tra �
diția sau performanța? Sau, cum
ziceam, faima, tată? n
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Azi, ca și 
înainte de 1989,
meditatorii
suplinesc de fapt
lipsurile școlii
oficiale.

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Ca țară arătăm tot mai urât, iar
partea proastă e că începe să dis�
pară speranța. Aproape zilnic mai
vezi câte o trăsnaie, puține lucruri
se mai fac temeinic, iar cei cu ca �
pul pe umeri se gândesc probabil
dacă mai are rost să rămână pe
aici sau să plece unde văd cu
ochii. A trecut mai puțin de un an
de la alegerile din noiembrie, 
dar s�au întâmplat atât de multe,
încât senzația e că a trecut o viață.

E tot mai greu să ții pasul cu șme �
cheriile partidului lui Dragnea. Nu
poți sta în permanență cu ochii pe
Parlament, pe „Monitorul Oficial“, pe
amendamente de tot felul sau pe dis�
cursurile interminabile ale minis�
trului Tudorel Toader. E prea mult,
e obositor, oamenii mai au și altceva
de făcut decât să stea de veghe 365
de zile pe an, 24 de ore din 24. 

Lehamitea s�a reinstalat trep�
tat, revolta din iarna trecută cu
OUG 13 nemaifiind posibilă în vii�
torul apropiat. Ai senzația că PSD
acționează sub consilierea unui

psiholog. Nu se mai trage cu barda
ca în ianuarie 2017, strategia e alta.
Se lucrează pe zece fronturi, dar fi�
nalul e aproape. Iar din păcate
arată groaznic.

Te revolți, dar simți neputința.
Ai ieși în stradă, dar cine se mai
teme de o manifestație de cinci sau
zece mii de oameni? Cu cine să mai
ieși în stradă și pentru ce?

La 27 de ani de la Revoluție, Ro�
mânia nu mai are nici un plan major.
Vrem autostrăzi, dar visul e tot mai
departe. Vrem o Justiție dreaptă, dar
forțe apărute de peste tot întrețin
ceața. Penalii râd la televizor, iar
instituțiile care împart dreptatea
încep să cadă una după alta.

Economia crește pe hârtie,
dar nu se fac investiții, în timp 
ce mediul privat se chinuie în
continuare. 

Partidele arată tot mai rău, ni�
meni nu mai vorbește de reforme in�
terne. Cine să reformeze PSD? Ci� 
ne are curaj să se ia la trântă cu
Dragnea? Îl vedem ieșind la bătaie
pe Victor Ponta, dar ce credibilitate
de opozant are un asemenea om?
Cine să preia ștafeta în PSD și cum?
Gabriela Firea, Olguța Vasilescu, Ro�
vana Plumb? Sau poate Nicolicea? 

Nici în zona opoziției nu există
clarificarea necesară. Este PNL mai
solid cu Ludovic Orban? Cum se
explică faptul că în multe județe li�
beralii fac opoziție de catifea sau se
comportă la fel ca pesediștii? Dacă
mâine PNL preia puterea, are o
garnitură capabilă să conducă Ro�
mânia? Credeți că va grăbi ritmul

construcției de autostrăzi? Nici
vorbă. Singurul câștig ar fi acela că
liberalii n�ar răsturna masa, adică
n�ar rade Justiția. Dar e suficient
pentru a fi votați masiv?

Și zona media arată rău. Pro�
babil că mai jos de atât nu se poate.
Trusturile au fost cumpărate de
oameni cu interese, jurna liștii sunt
plătiți prost, răsar tot felul de 
site�uri dubioase.

Ofensiva e vizibilă în toate
zonele societății. Nu se mai vor �
bește de reformă, ci doar de su �
praviețuire. 

De câteva zile s�a deschis noul
an școlar. Aceleași discursuri plic�
tisitoare, nimic clar, concret și la
obiect. Avem un ministru certat
cu limba română și deputați care
fac postări pe Facebook cu greșeli
gramaticale de clasa a doua. In �
com petența se manifestă de sus
până jos, în funcții acced perso�
naje dubioase, care într�o lume
normală ar fi încadrați la munci�
tori necalificați. 

S�a tot spus că e vorba de un
plan de scoatere a României din
Uniunea Europeană și o reapro�
piere de Rusia. Greu de presupus
că există așa ceva. Dar asistăm la 
o luptă între cei care vor să îm�
pingă România în rândul țărilor
civilizate (tabăra asta e tot mai
puțin numeroasă, mulți aleg calea

străinătății) și forțe care vor să ne
țină în loc, cu instituții slăbite și cu
o societate obosită care nu înțe �
lege de ce la noi multe merg pe 
de�a�ndoaselea.

Cele două Românii convie �
țuiesc tot mai greu, pentru că Ro�
mânia urii, minciunii și imposturii
crește de la o zi la alta.

N�ar fi exclus să asistăm chiar
la scene de violență. Un astfel de
episod s�a petrecut joi seară la
B1TV, când sociologul Mirel Pa�
ladă, fost purtător de cuvânt al lui
Pon ta, l�a lovit cu pumnul pe sena�
torul Mihai Goțiu. Conflictul a
avut loc în pauza de publicitate,
când Paladă a tăbărât cu pumnii
pe senatorul USR. Soros, multi �
națio na le, unguri etc. 

Și mai dezgustător este că unii
aprobă gestul lui Paladă. Bătălia e
pe față, sângele atrage rânjete, în�
trebarea e noi ce facem? Trei ani
până la următoarele alegeri e prea
mult, iar România ar putea să
arate diferit de cea pe care o ve �
dem azi. Deja arată altfel față de
noiembrie 2016.

Semnalul e clar, decizia ne
aparține. Rămânem cu riscul să
fim bătuți și umiliți sau ne salvăm
unul câte unul? Pactizăm cu Ro�
mânia lor sau plecăm pentru a
spera că ne vom întoarce cândva în
România noastră? n

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

România lor vs.
România noastră

Faimă, tată!

Lehamitea s-a reinstalat treptat, revolta
din iarna trecută cu OUG 13 nemaifiind
posibilă în viitorul apropiat. 
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Interviuri uitate – interviuri 
de arhivă: Stan Golestan,
George Enescu
Asemenea multora cărora George Enescu le este drag, pentru mine
imaginea sa se leagă de vocea melodioasă, extrem de expresivă, uneori
cu inflexiuni dramatice, alteori, din timp în timp, sunând aproape ca o
alintare, păstrată mărturie în cele douăzeci de emisiuni radiofonice
realizate la începutul anilor 1950 de criticul francez Bernard Gavoty.
Puțini din cei ce ascultă aceste emisiuni, de un farmec unic și care în -
deamnă în continuare la ascultarea lor, țin cont de faptul că atât George
Enescu, cât și realizatorul interpretează în fapt un scenariu scris în pre -
alabil, în comun, după multe consultări pregătitoare și împănat cu câteva
exemplificări muzicale, totul în așa fel încât să fie respectat formatul celor
circa 20 de minute ale programului radio. Fără discuție, nu este vocea
„obișnuită“, felul curent de a vorbi al maestrului.

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată“ 
(Hermann Scherchen)

Ceea ce se știe prea puțin este că
vocea „de zi cu zi“ a lui George 
Enescu a fost și ea imortalizată de
un alt realizator de emisiuni radio,
în aceeași perioadă de început a
anilor ’50. Numele realizatorului,
Robin Livio, astăzi aproape cu totul
uitat, a fost în epocă mult mai
puțin cunoscut decât cel al lui Ga�
voty, dar cu siguranță mai apro�
piat, mai familiar lui George Enes� 
cu și celorlalți artiști și muzicieni
de origine română trăind în emi �
grație la Paris. Și aceasta deoarece
era cel al unui intelectual orginar
și el din România.

Robin Livio a fost numele de
autor adoptat în Franța de Ruben
Levy, născut într�o familie de evrei
sefarzi, în 1917, într�o localitate „de
pe malurile Dunării“ – potrivit
informațiilor furnizate de o pagină
documentară de blog. Puțin con �
formist, talentat la limbi – vorbitor
curent de ladino și franceză, plus
de română –, în mare măsură au�
todidact, cel care avea să ia numele

Robin Livio se făcea cunoscut, la 20
de ani, ca scriitor, regizor și actor
în trupa teatrului evreiesc la Bucu �
rești. Avea să sufere persecuțiile
antisemite în anii de război, depor�
tat într�un lagăr de muncă; revine
apoi la București, unde își reia
activitățile de regizor de teatru și
operetă, până când este avertizat
de un prieten, după preluarea pu�
terii de către comuniști, că urma să
fie arestat pentru vederile sale po�
litice. Ruben Levy reușește să fugă
din România și, după o traversare
aventuroasă a Europei postbelice,
ajunge în Franța, unde, bun cunos �
cător al limbii, va fi angajat de
autorități pentru a lucra ca inter�
pret în lagărele de tranzit.

Ulterior avea să�și croiască
drum în lumea intelectuală pari �
zia nă, lucrând ca ziarist, actor de
ocazie pe scenele pariziene și într�un
film regizat de Jean Louis Barrault,
autor de șansonete, director pen�
tru scurtă vreme al unei reviste
umoristice ș.a.m.d. Viața de refu�
giat i se stabiliza la începutul ani�
lor ’50, când o întâlnește pe vii� 
toarea lui soție, Yvonne, și când
obține un renume oarecare ca rea�
lizator al unui program special
pentru postul de radio France
Inter, cu titlul generic: Parisien,
d’ou vient tu ?.

Pentru această serie de emi�
siuni, Robin Livio, împreună cu
Georges Beaume, a intervievat, în �
tre alții, actori și muzicieni români

stabiliți și deveniți celebrități la
Paris și a evocat numele altora
legați de viața pariziană, cum a fost
cel al lui Dinu Lipatti. 

Complet uitată, dacă nu cu
totul necunoscută de muzicologii
români și specialiștii enescieni, o
emisiune a lui Robin Livio, difu �
zată în octombrie 1953 și păstrată
în arhivele franceze, îi are ca pro �
tagoniști pe compozitorii Stan Go�
lestan și George Enescu. 

Pe Stan Golestan, contempo�
ranul ceva mai vârstnic și apropiat
al lui Enescu –s�a născut în 1875 –,
Livio îl introducea citând o carac�
terizare a unui autor francez în tr�un
comentariu la una din com pozi �
țiile sale, Pe culmile Carpaților:
„Operă curioasă, lucrată cu tenaci�
tate în teroarea a ceea ce a fost
spus deja. Acest artist entuziast,
acest român al Franței, a cărui
figură le este familiară de aproape
o jumătate de secol tuturor celor
îndrăgostiți de muzică, cu chipul
său febril și neliniștit, cu profil de
poet, de statură înaltă, drapată de
capă fără spadă, face parte din is�
toria artelor Parisului“. 

Și Robin Livio adăuga: „— Acest
portret, cu corecțiile ușoare, pe
care timpul i le�a adus, este de ac�
tualitate pentru Stan Golestan, cel
ce se află în fața mea: «De unde
veniți?». 

— Din Vaslui, mic sat, din Mol�
dova profundă – răspundea com�
pozitorul – unde imaginea care vi

se înfățișează, asemenea unor co�
voare întinse pe dealuri, cu schim �
bări de culoare, verde, verde�des�
chis, verde�închis, este de�o varie�
tate infinită, ceea ce îi face atât pe
cei maturi, cât și pe cei mai tineri
să se minuneze.

— Știu că din acest Vaslui
natal ați adus cu D�voastră un
obiect care, într�o măsură, v�a de�
terminat cariera.

—Acest obiect este un mic
fluier, sculptat de prietenul meu în
lemn de tei. Acest fluier de lemn
care mi�a servit la Paris de ghid în
arta mea.

— Fără să fi părăsit Parisul în
cei șaizeci și ceva de ani, ați culti�
vat tot timpul aceeași sursă de
inspirație românească pentru ope �
ra dumneavoastră.

— Cauza – spunea compozito�
rul � este dorul, acest cuvânt ce nu

poate fi exprimat, nostalgia înră �
dăcinată în inima mea. M�am gân�
dit întotdeauna la muzica ro mâ� 
nească, așa cum copilul care cânta
la fluier se gândea la instrumentul
lui. Era obiectul lui de fiecare zi și
m�am gândit la el ca un muzician de
țară, chiar dacă am trăit în Franța.

— La începuturile dumnea �
voastră, la Paris, Stan Golestan…

— Am avut mari maeștri, ca
Vincent d’Indy, cu care am lucrat
mai mult de zece ani la Schola [Can�
torum]; pe Albert Roussel, un alt
maestru, neobosit, care lăsa in spi �
rației sale libertate com pletă. Iar un
altul, în plus, care mi�a fost și mai
prețios în momentul în care am ple�
cat de la Schola, a fost Paul Dukas,
care m�a ghidat cu sfaturile sale cu
totul unice. Într�una din zile, mi�a
spus: «Este inutil să scrii mult. Calea
cea mai bună este să spui puțin, dar
să spui ceva definitiv»“. n

Atât în acest meloman scris de pe
culmile Toscanei, fără acces la bi -
blioteca mea muzicală. Mai mult
 despre interviul lui Robin Livio 
cu George Enescu în numărul viitor
al „Suplimentului de cultură“.

Operă curioasă,
lucrată cu tena -
citate în teroarea 
a ceea ce a fost
spus deja.

Stan Golestan în tinereţe

Vedere trimisă din România 
de Stan Golestan în 1921
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Sunt convinsă că administratorii
de la Théâtre de la Huchette au
înțeles perfect, după lunile de
corespondență din partea mea și
răspunsuri binevoitoare ale lor,
ce înseamnă perseverare diaboli�
cum. Am parafrazat celebra ma�
ximă antică întrucât se potrivește
perfect situației pe care urmează
s�o descriu. 

În februarie, micul teatru din car�
tierul latin a celebrat 60 de ani de
suită neîntreruptă de prezentare
în tandem a pieselor lui Eugen Io�
nescu, Cântăreața cheală și Lecția,
montate în premieră absolută în
anii ’50 de Nicolas Bataille, respec�
tiv Marcel Cuvelier. Spectacolele
de�acum legendare s�au născut cu
greu în mici teatre unde avan�
garda, azi istorică, încerca să se im�
pună, la un deceniu după război.
Nu era așteptată tocmai cu brațele
deschise, inerția unei receptări de
tip conservator îi punea suficiente
piedici în producție, în principal fi�
nanciare, dar și privind interesul
publicului care, prin plata biletu�
lui, ar fi putut întreține menți �
nerea lor în repertoriu. Scoase
destul de rapid de pe afișele teatre�
lor unde avuseseră premiera abso�
lută (Les Noctambules și de Poche),
La Huchette le�a preluat, la ideea
unui critic teatral care a intuit
importanța lor, și a sugerat acest
trouvaille, iar de atunci ele se joacă
continuu pe scena mignonă. Cu
alți actori, firește, peste 200 de�a �
tunci încoace, uneori din genera ție
în generație în aceeași familie –

printre ei, Marie Cuvelier, fiica 
regizorului Marcel Cuvelier, și
Serge Noël, fiul scenografului Jac�
ques Noël –, cu o lungă listă de
așteptare pentru doritorii de�a
intra în distribuție și de�a prelua
un rol sau altul. 

Locul acestor spectacole patri�
moniale e acolo, pe malul stâng al
Senei, unde le�am văzut și eu, chiar
de mai multe ori, refăcând seară de
seară o importantă lecție de me�
morie a teatrului contemporan.
Intenționam, totuși, să marcăm și
la Iași, în Festivalul Internațional
de Teatru pentru Publicul Tânăr
2017 (5�12 octombrie, ediția a X�a,
consacrată Orizonturilor, al cărei
curator sunt) aniversarea celor
șase decenii unicat în istoria arte�
lor recente. 

„BON EXPOSITION!“

Știam că, în 1963, Marin Karmitz
făcuse o filmare la Cântăreața
cheală, iar apoi, vreme de câteva
luni bune, m�am străduit să dau de
urma filmului. Mi�a fost alături In�
stitutul Francez din Iași, partene�
rul FITPTI încă de la prima ediție
(2008). Director era atunci Jose
Maria Queiros, mare iubitor și cu�
noscător de teatru, cu sprijinul că�
ruia reușisem să aduc, în 2011,
trupa lui Joël Pommerat, Compa�
nia Louis Brouillard, cu senzațio �
nala Scufița roșie; acum, cu același
generos sprijin, edităm în FITPTI,
pentru prima oară în România,
Trei texte de teatru pentru publi�
cul tânăr, sumarul incluzând trilo�
gia Cenușăreasa, Scufița roșie,
Pinocchio (traduceri de Georgeta
Cristian, Mihaela Michailov, Ioana
Moldovan). În prezent, directorul
IFI e Vincent Lorenzini, iar minu�
nata Raluca Vârlan�Bondor a rezis�
tat stoică la nenumăratele mele
insistențe, a trimis e�mailuri, a dat
dovadă de zel și promptitudine, in�
clusiv în timpul concediului. A afla
cine are filmul și drepturile de 
difuzare a devenit o adevărată 
întreprindere detectivistă. Cei de
la Hu chette, administratorul Les

Comédiens Associés, asociația sub
forma căreia funcționează teatrul,
mi�a zis ca au întâmpinat aceeași
dificultate în primăvară, când au
vrut să proiecteze filmul. Nimeni
nu mai știe pe unde s�o afla. Am
apelat la generosul George Banu,
care m�a pus în legătură cu Jean
Noël Hazemann, care a vorbit cu
Marie France Ionesco. Contactarea
moștenitorilor lui Marin Karmitz
nu ne�a ajutat din nou, nu ei dețin
drepturile. INA, CNA�ul francez,
are pe site�ul lor un fragment de
vreo 10 minute, m�am gândit că ei
știu unde�o fi restul. Nu știau.

Trebuie să recunosc că m�a sur�
prins cum în Franța, o țară așezată,
foarte culturală, se poate să se fi
pierdut un film de patrimoniu. Nu
mă îndoiesc că se află pe undeva,
așezat în vreun ungher de arhivă.
Doar că, de la un punct încolo, n�am
știut pe unde să mai duc căutările.

Am revenit și insistat la Hu�
chette, care mi�au propus final�
mente, probabil ca să nu�i mai bat
la cap, un documentar realizat de
Remi Prosper despre activitatea
teatrului lor. Și, pentru că o expo �
ziție cu afișele princeps Cântăreața
cheală și Lecția ar fi dat foarte bine
și mai voiam să fac și asta, i�am
rugat să fie de acord și să aibă
bunăvoința să mi le expedieze. Mi
le�au trimis. Gonzague Phelip, di�
rectorul Teatrului de la Huchette,
mi�a urat cordial „Bon exposi�
tion“. În felul acesta, Cântăreața
cheală și Lecția vor avea momen�
tul lor de tinerețe fără bătrânețe,
la 60 de ani, în cadrul FITPTI (9
octombrie, ora 13, IFI). Doar e un
Festival Internațional pentru Pu�
blicul Tânăr! n

FITPTI 2017 – 
Jurnal de insider

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

M-a surprins cum în Franţa, o ţară
așezată, foarte culturală, se poate să 
se fi pierdut un film de patrimoniu.
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INTERVIU CU SCRIITORUL TUDOR GANEA 

„Cu Miere şi Cazemata am tras două
sprinturi pe distanţe scurte. Acum
mă pregătesc pentru maraton“
Cărțile lui Tudor Ganea – Cazemata și
Miere, ambele apărute la Editura Poli -
rom, în colecția „Ego. Proză“, în 2016, 
respectiv 2017, în preajma verii (obser vați
tiparul, de la titlurile formate dintr-un sin-
gur cuvânt până la perioada de publi-
care) – sunt ca niște carusele: te învârt în
spații și timpuri, te trec de la un „film“ la
altul, de la un personaj la altul, de la un
registru literar la altul, te ame țesc puțin,
te contrariază pe alocuri, te fac să cauți
referințele. Și, aidoma caruselului, 

întotdeauna te bucură. La final simți că a
meritat toată călăto ria, de la un capăt la
altul – fie grație poveștilor, fie datorită
personajelor, sti lului (mai ales oralității,
dar nu nu mai), oniricului ori fantasticului
inserat în real etc. Cam la fel sunt și inter-
viurile cu scriitorul Tudor Ganea, arhitect
de profesie. Dacă anul trecut, pe vremea
aceas ta, tot în paginile „Suplimentului de
cultură“ apărea un interviu cu el despre
Cazemata și începuturile sale într-ale li -
teraturii, acum aveți în față un altul, în

care am discutat despre Miere, recentul
său roman (sau microroman, cum îi
place autorului să-l numească), despre 
descoperiri și micile bucurii ale unei zile
obișnuite, despre scris și luat în serios,
despre proiectul literar viitor, despre fes-
tivaluri literare – desigur, și despre FILIT
(Festivalul Internațional de Literatură și
Traducere de la Iași), ediția a V-a, care va
avea loc anul acesta între 4 și 8 octom -
brie – și despre multe altele. Sperăm 
să vă facă plăcere să-l citiți. 

INTERVIU REALIZAT DE 
ELI BĂDICĂ

Ce descoperiri mișto ai făcut
vara asta?

Sunt vechi, domnule! La mine, 80%
din citit este, de fapt, recitit. Rar gă�
sesc o piele apetisantă de prozator
nou în care să�mi înfig chelicerele.
Am mulţi prieteni�scouteri care�mi
tot recomandă noi talente. Eu joc
cu bătrânii. Şi rău fac. Să nu faceţi
ca mine. Echipa trebuie întinerită,
jocul regândit. Asta e din cau za
marii mele metehne: când mă ata�
şez de un autor, nu mă las până nu
îl citesc integral. Apoi, simt nevoia
să mă întorc şi reîntorc la el. Devin
dependent. Trebuie să�mi iau cu
orice preţ doza anuală de Kafka,
Salinger, Steinbeck, Cortazar, Ce �
hov, Hemingway, Capote etc. Pe
linia asta, dacă aş fi fost antrenor
de fotbal, probabil aş fi jucat şi azi
cu Hagi la mijloc.

Dar mai am şi eu scăpări. Des�
coperiri mişto de vara asta: Bogdan
Alexandru�Stănescu – Copilăria
lui Kaspar Hauser, Mihai Radu –

Extraconjugal, Jim Crace – Casa
Molimei şi un microroman superb
al lui Truman Capote – Alte gla�
suri, alte încăperi.

Pe lângă premiile care ți-au
fost acordate pentru Cazemata
(„Tânărul prozator al anului
2016“, acordat în cadrul Galei
Tinerilor Scriitori, şi Premiul
pentru Debut în cadrul Premii-
lor „Observator cultural“, edi-
ţia 2017), ai fost la câteva festi-
valuri românești – cum ar fi
Festivalul Internațional de Lite-
ratură de la București –, iar
anul acesta și la Festivalul 

European al Romanului de De-
but (Budapesta). Cum ai ajuns
acolo? Ți-a plăcut? Cu ce

povești faine te-ai întors?

La FILB am ajuns cu metroul. La
Budapesta cu un Airbus. M�au che�
mat organizatorii şi eu am venit. Nu
pot să scap vreo ocazie de a�mi etala
emoţiile în public. De ruşine, mi se
pune un nod în gât şi microfonul îl
simt cum se transformă într�un ţur�
ţure de gheaţă. La festivaluri e fain

să�i asculţi pe alţii cum vorbesc atât
de frumos despre literatură. Sin�
gura diferenţă, în cazul meu, faţă
de momentele în care eram specta�
tor, esta că acum mai mormăi şi eu
din când în când câte ceva neinte�
resant. În rest, stau şi�mi ciulesc cu
mare plăcere urechile la ceilalţi in�
vitaţi care sunt mult mai pricepuţi
decât mine în a face declaraţii de
dragoste literaturii.

Poveste funny, dar care mi�a
lăsat un gust amar în gură – şi care dă
măsura pieţii de carte româneşti –, 
s�a întâmplat la Budapesta: am
ieşit cu ceilalţi 16 debutanţi euro�
peni în oraş şi, din vorbă�n vorbă, a
început să se discute despre numă�
rul de exemplare în care au fost ti�
părite cărţile lor. Mi se apropia
rândul şi se făcea mişto de slovac
cum că ieşise cu „doar“ 3.000 de
exemplare. Moment în care am si�
mulat că trebuie să mă duc la toa�
letă şi am evitat astfel răspunsul,
care m�ar fi trimis în coada topului.
Am avut noroc: când m�am întors
de la baie, schimbaseră subiectul.
Probabil îmi intuiau răspunsul și
au lăsat�o moartă. Francezul – Oli�
vier Bourdeaut – ieşise în 300.000
de exemplare. Eu de 300 de ori mai
puţin. This is Sparta!

Ai fost invitat și la cea de-a V-a
ediție a Festivalului Internațional
de Literatură și Traducere de la

Când mă ataşez de un autor, nu mă 
las până nu îl citesc integral. Apoi, simt
nevoia să mă întorc şi reîntorc la el. 
Devin dependent.
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Iași (FILIT). Cum te aștepți să fie
experiența?

E o mare onoare să fiu invitat la cel
mai mare festival de literatură din
ţară (şi, din câte am citit, cam cel
mai mare din partea asta de Eu�
ropă) şi ţin să mulţumesc pe
această cale organizatorilor. Au�
tori de Nobel, super�prozatori,
poeţi de poeţi şi spuma traducăto�
rilor vor fi acolo. Abia aştept să
vin, mai ales că nu am văzut Iaşul
până acum.

Cum ți se pare că a fost primită
Miere, prin comparație cu de-
butul tău? Ce fel de reacții ai
primit, ce mesaje ți-au fost scri-
se, ce lucruri ți-au spus oamenii
la o bere?

În trei luni de la lansare, Miere a
avut vreo 12�13 cronici pozitive,
una aşa şi aşa şi una negativă. Anul
trecut pe vremea asta, Cazemata
strângea numai vreo 2�3 cronici
(fiind vorba de un debut, a avut ne�
voie de o perioadă mai lungă de in�
cubare). Părerile sunt împărţite şi
mi�e imposibil să fac o medie care
să încline balanţa într�o zonă anu �
me față de ce anume a plăcut mai
mult la acest al doilea microro�
man: unora le�a plăcut stilul, al�
tora povestea, unora trimiterile,
altora dialogurile, unora descrie�
rile onirice, altora personajele etc.
Sunt unii cărora nu le�a plăcut
nimic din toate astea. Ar fi culmea
să fiu supărat pe ei. Ba dimpotrivă:

o cronică negativă, atunci când nu
miroase a radere răuvoitoare (când
totul pute și e greșit de la A la Z în
cartea recenzată), te aduce cu pi�
cioarele pe pământ, îți dă două
palme și�ți arată unde ai greșit și ce
să nu mai faci pe viitor. 

În interviul nostru anterior, de
anul trecut din perioada aceas-
ta, spuneai despre Cazemata că
este „magmă pură, neprelucra-
tă“. Miere cum ar fi, în acest
context?

Miere tulbure, nepasteurizată.

Mi se pare foarte fain cum îți
construiești romanele. De la ce
a pornit Miere și cum l-ai rosto-
golit narativ? I-ai făcut scheme
detaliate?

Înainte să�i scriu prima frază, am
umplut vreo două caiete studenţeşti
cu tot felul de scheme, bucle, des�
crieri, personaje, unghiuri de atac,
referinţe, planuri narative (unele
dintre ele le�am introdus în roman
exact aşa cum sunt scrise în aceste
caiete – le găseşti în scena întâlnirii
personajului cu creatorul său).

Totul se surpă, însă, când mă pun pe
scris. Mă ia valul. Eșuez pe ţărmuri
neştiute. Spre deosebire de Caze�
mata – care, ca şi Miere, are un pi�
cior al fundaţiei sprijinit pe o
analogie biblică –, aici am ascuns
mult mai multe referinţe (istorice şi
literare) şi am lucrat mai adunat, pe
trei planuri narative distincte, care
se unifică în partea a doua a cărţii.
Dezvălui un singur exemplu în acest
sens: în prima parte a romanului
există o trimitere clară la unele clă�
diri istorice care se dărâmă, proiec�
tate de arhitectul Horia Creangă –
nepotul lui Ion Creangă –, care a
făcut planurile uzinelor Malaxa,
unde este antrenat apicultorul ce
vorbeşte într�o moldovenească à la
Ion Creangă. M�am jucat puţin şi am
condimentat multe fragmente cu
astfel de referinţe. Pe de altă parte,
am împins în grotesc relaţia perso�
naj�creator, atât de bătută în cuie de
postmoderni, la modul ironic, fireşte
(am exagerat voit tarantinonian în
acest sens), şi am încercat să aduc în
discuţie acea zonă „chorală“ a pre�li�
teraturii, spaţiul vag unde abia în�
cepe să se închege toposul – raiul
scriiturii pentru orice autor. Am în�
cercat să pun carne pe o fantomă.
Mireniul este o metaforă pentru
acest spaţiu sită, trama netermi nată.

Ce scene destinate inițial Mierii
nu și-au mai făcut loc mai târ-
ziu, dar ți-au rămas în minte?

Voiam să mai umflu palierul oniric
cu încă două�trei scene, dar am zis
că deja este prea mult şi tinde să
devină greţos. Sunt conştient de
faptul că proza mea este supracon�
centrată şi abundă în scene onirice
condensate într�un număr redus
de pagini. Aş zice că scriu un fel de
esenţă de proză fantastică ce tinde
să îşi înece cititorul cu aroma ei
prea puternică şi folosită în doze
prea mari pentru dimensiunile
unui microroman. Şi nu�mi pare
rău. Ăsta a fost experimentul pe
care mi l�am asumat dintr�un bun
început cu ambele romane (în
Miere mai mult decât în Cazemata):

cât mai mult în cât mai puţine 
pagini. Fără „burţi“, fără ca pi tole�
obeze în care să mă odihnesc, fără
respiro, totul e pe fast şi ars la foc
mare. Cu Miere şi Cazemata am tras
două sprinturi pe distanţe scurte.
Sunt două curse încheiate. Acum
mă pregătesc pentru maraton.

Tatăl tău a fost pilot de vână-
toare. Ai în Miere un personaj
cu aceeași meserie și câteva pa-
saje descriptive foarte bune le-
gate de acest lucru. Te-ai sfă-
tuit cu tatăl tău în punctele în
care intrai în impas?

Tatăl meu mi�a livrat discursul tehnic
din capitolul doi. L�am rugat să�mi
scrie cu lux de amănunte despre ziua
în care a urcat până în stratosferă cu
MIG�ul 21, ce vedea din carlingă şi ce
manevre se fac la aterizare.

Şi tata, la fel ca mine, este o fire
nostalgică, aşa că ne�am amintit cu
plăcere de timpul petrecut în colo�
nia militară de la Borcea – unde
am trăit într�o microcomunitate,
izolaţi de restul lumii, timp de 6
ani eu şi vreo 10 el şi mama, chit că
erau multe neajunsuri. Mi�aduc
aminte de o întâmplare de atunci
când, într�o iarnă cumplită, nemai �
având cu ce să�şi încălzească apar�
tamentele din viluţele tip – dotate
cu sobe –, piloţii au ieşit din colo�
nie şi au tăiat salcâmii de pe mar�
ginea drumului ce ducea spre
pis tă, lucru pentru care erau gata�
gata să fie daţi afară din armată (îi
turnase careva). Vremuri grele...

Am mai spus-o, îmbraci fabulos
spațiile cu sensuri. Până acum,
au trecut prin pana ta Constan -
ța, Delta, Balta Brăilei, Bucu -
rești, Gruiu. Sper că n-am uitat
nimic. Ce locuri urmează? Cum-
va, sunt sigură că deja ai o nouă

„victimă“.

Hai să dau din casă şi să�ţi spun că
de data asta am să mă restrâng la o

singură clădire, un spital. Dacă în
Cazemata şi Miere am mixat cu
precădere spaţii exterioare, având,
să zicem, o abordare urbanistică –
de reamenajare distopică a terito�
riului naţional –, acum mă ascund
în labirintul arhitecturii de inte�
rior şi încerc să ţes o poveste stra�
nie care fierbe pe holurile, sălile de
operaţie şi subsolurile unui insti�
tut de endocrinologie.

Să ne imaginăm că Miere ar
avea o etichetă așa cum au pro-
dusele alimentare din magazi-
ne. Ce ar scrie pe eticheta asta,
ce conține?

Miere: microroman copt repede, la
foc mare.

Conține: un motocultor, o es�
cadrilă de MiG�uri 21, un cutremur
devastator, o mare care apare și dis�
pare, o conspirație a apicultorilor,
un București post�apocaliptic, un
sat rămas singur pe fața pământu�
lui și o drezină ce leagă două lumi.

Ai pornit de la proză scurtă,
afirmând de-a lungul timpului
că ai aruncat multe povestiri
până să ajungi să publici. Cu
toate acestea – sau grație aces-
tora –, ai scris două romane
până acum – care au pornit de
la proze scurte. Ai în minte și 

un volum de povestiri?

Da. Mă gândesc de ceva vreme la un
volum de povestiri ultra�veriste de �
spre oamenii străzii. Am şi scris două.
Sunt foarte dark şi minimaliste în
esenţă. Încă pipăi, sondez terenul, nu
ştiu ce o să le lege sau dacă vor avea
şi alt numitor comun în afară de per�
sonajele marginale. E ciudat cum eu,
care am scris numai proză scurtă
timp de 15 ani (peste o sută de poves�
tiri), am debutat cu două microro�
mane. Încurcate sunt căile literaturii.

Cum mai stai cu autocritica? Ce
te-a învățat scrierea acestui al
doilea roman?

Sper să mă îmblânzesc şi să nu mă
mai grăbesc. Să învăţ să rescriu. Nu
ştiu să rescriu. N�am răbdare. Ori tai
tot, ori las aşa cum a ieşit din prima.
Încă sunt un mistreţ pe cale să se do�
mesticească. Dau cu râtu�n taste şi
fac mizerie mare în fişierul Word.
Următorul roman îl coc la foc mic, îl
las să crească încet. Ăsta�i planul. Voi
încerca să ies din pubertatea literară
şi din exploziile hormonale din Ca�
zemata şi Miere, chit că m�am simţit
atât de bine scriindu�le şi au fost
apreciate atât de critică, cât şi de pu�
blicul larg. Şi dacă nu�mi va plăcea să
înot în apele de cristal ale maturizării

literare, mă voi în�
toarce instant în apele tulburi din Fa�
leza Nord, însă cu un alt stil de înot
(fluture, cel mai probabil, că până
acum am înotat numai broască).

Ce te sperie în toată chestiunea

asta cu literatura?

Mi�e frică să nu o iau prea în serios.
Nu�i semn de sănătate mintală
atunci când te iei în serios. Mo�
mentan nu o fac. Sper să rămân
așa, să nu mă tâmpesc.

Sunt încă mulți cititori înfocați
care nu vor să audă de literatu-
ra română contemporană, fie
din pricina sechelelor lăsate de
școală, fie pentru că au citit câ-
teva cărți care nu le-au plăcut
și nu au mai revenit. Ce le-ai
spune acestora pentru a-i atra-
ge spre literatura autohtonă?

Le�aş spune să renunţe la păreri
preconcepute, să intre într�o libră�
rie şi să aplice regula de 10% din
numărul de pagini citite din totalul
acelei cărţi. Nu pierd mai mult de
câteva zeci de minute şi nici un leu
dacă nu le place. E un început safe.
Cine ştie, s�ar putea să le placă leo�
parzii ascunşi prin literatura ro�
mână contemporană. Sau poate n�o
să le placă. Încercarea contează.

Care sunt micile tale bucurii ale
unei zile obișnuite? Ce te sur-
prinde, ce te fascinează?

Sunt un om al dimineţilor şi al se�
rilor. Iubesc să mă trezesc şi să mă
uit în tavan preţ de o oră. Atunci e
momentul în care mi se aşează în
cap lucrurile şi sunt cel mai opti�
mist. A doua perioadă care mă fas�
cinează vine simetric, la apus.
Când se lasă seara peste Bucureşti,
obişnuiesc să beau un pahar de vin
roşu (de Gruiu, făcut de mine şi de
tata, all natural!) şi să mă uit la rui�
nele halelor de lângă blocul meu.
Şi�mi place. n

Sunt un om al
dimineţilor şi al
serilor. Iubesc să
mă trezesc şi să
mă uit în tavan preţ
de o oră. Atunci e
momentul în care
mi se aşează în
cap lucrurile şi sunt
cel mai optimist.
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IULIA BLAGA

În 2014, tatăl Ancăi Damian, care
era o persoană foarte tonică și care
fusese declarat sănătos chiar în
acea zi, își pierde viața în împreju�
rări ciudate, căzând pe scări la o
petrecere cu foștii colegi din ba rou. 

Este demarată o anchetă, care e
mușamalizată însă repede, nici fa�
milia – cu excepția fiicei – nedo�
rind ca ea să continue. Cineasta,
însă, a continuat inves ti gațiile pe
cont propriu, ele transformându�se
pe urmă într�un scenariu scris îm�
preună cu Lia Bugnar. Principala
modificare față de realitate e că
fiica a fost înlocuită de un fiu (in�
terpretat chiar de băiatul cineas�
tei, Anghel Damian). „Când am
început să scriu, am ficționalizat –
de pildă, tata n�a divorțat de ma �
ma și n�a avut alt copil, dar deta�
lii ca mersul la doctor sau an� 
cheta procuraturii sunt inspirate
din realitate. Am dorit o poveste
în care tatăl să se reflecte în fiu și
invers“, a spus Anca Damian la o
discuție cu presa din 11 septem�
brie. Dovada că subiectul e încă

foarte delicat e faptul că, vorbind
despre motivațiile sale („o întoar�
cere la origini și o căutare a rădă�
cinilor și a raportului cu tre� 
 cu tul“), cineasta abia și�a stăpâ�
nit lacrimile. 

Pe ecran, fiul vine de la Bucu �
rești când află că tatăl său a murit
subit și decide să mai rămână după
înmormântare, descoperind deta�
lii neclare pe care le pune cap la
cap, raportându�se la personajele
secundare sub influența șocului
pierderii. Unul dintre aceste perso�
naje e tânăra soție a tatălui (inte�
pretată de Cristina Florea). „Pentru
mine, moartea și sexul sunt legate,
sunt la pachet – așa am construit
relația cu mama vitregă de care
fiul e atras, deși o detestă, el in�
trând atât de mult în pielea tatălui
încât își depășește limitele morale
stabilite.“ Un alt personaj fictiv e
fosta iubită a fiului (interpretată
de Olimpia Melinte), un alt reper
în jurul căruia fiul își construiește
propria ficțiune care să dea un
sens morții tatălui. 

UN PROIECT CU TOTUL INEDIT

Dacă Anca Damian nu consideră că
a făcut filmul ca pe o formă de tera�
pie, Anghel Damian crede că filmul
l�a ajutat în travaliul de doliu. „Bu�
nicul a fost o figură pu ternică în
viața și în copilăria mea. Evident că
raportarea la un bunic e diferită de
raportarea la un tată, de aici și efor�
tul de a găsi cheia justă. În momen�
tul în care vrei să transpui cine ma� 
tografic o poveste cu rădăcini atât
de puternice, exis tă întotdeauna
acest izvor interior care iese la su �
prafață și pe care l�am simțit pe tot
parcursul fil mărilor. Am ten dința
să îngrop adânc suferințele, dar fil�
mul mi le�a ridicat la su pra față.
Totuși, nu cred că un film poate
exorciza o suferință atât de mare;

este doar e o etapă a doliului.“

Personajul tatălui e interpretat
aproape în contre�emploi de Vlad
Ivanov, pe care eram obiș nuiți să�l
vedem strălucind în roluri nega�
tive. Vlad Ivanov nu consideră că
partea sa e una se cundară și le�a
povestit jurna liștilor detalii de
atmosferă din morga rezervată
doar pentru el, unde a apărut în
ziua filmării un cadavru nepre �
văzut. „Mi�au spus că mai e cineva,
dar să stau liniștit, nu în același
frigider cu mine.“ Semn că Eros și
Thanatos sunt la pachet e că în Per�
fect sănătos, Vlad Ivanov are și prima
scenă erotică din filmografia sa.

Pentru coscenarista Lia Bug�
nar a fost vorba de un proiect cu
totul inedit: „Am avut un demers
non�narcisist. Mi�am dorit să fie
Anca în regulă, pentru că mi�am
dat seama că subiectul e delicat și
personal, și că m�am nimerit ca
musca�n lapte. N�aș fi scris în viața
mea scenariul ăsta care nu�mi
seamănă – eu poveștile crâncene
exorcizându�le în teatru mai mult
prin senzații. A fost un exercițiu in�
teresant de scriitură – una e să te
alinți și să scrii ce știi că�ți iese, și
alta să furnizezi unui om, care are
și o rană deschisă, materialul de
care are nevoie. Ce recunosc în
film e un soi de adevăr din felul în
care oamenii vorbesc și rela țio �
nează – înrest e universul Ancăi“.

Întrebată de „Suplimentul de
cultură“ cum a lucrat cu propriul
fiu pe un subiect atât de sensibil,
cineasta a răspuns: „L�am luat pe
Anghel pentru că am vrut pe
cineva care să mă joace pe mine.
Până la 14 ani am fost ca vasele co�
municante, ne reflectam unul în
altul, după care am încercat să�i
dau independență. Când lucrezi cu
fiul tău, ai avantajul că îl cunoști
extraordinar de bine, dar există
undeva, organic, și un risc. Lui Vlad
pot să�i spun orice, pot să mă supăr
pe el, dar cu propriul copil, dincolo

de raportul profesional, poți trage
o linie netă“. Anghel Damian, în
schimb, a dat mai mult din casă:
„Riscul major l�am descoperit în
timpul filmărilor. Profesional, sun�
tem diferiți:Anca gândește vizual și
încearcă să transmită visceral ce
dorește de la tine, pe când eu sunt
mult mai rațional în abordarea
unui rol. De aici un soi de clash
între stilurile noastre de lucru, care
sunt ca apa cu focul. A fost o per �
manentă bătălie între a găsi punc�
tul de mijloc. Când lucrezi cu cineva
apropiat, orice conflict devine suma
conflictelor din copilărie și până
acum. Cred că mai degrabă mama a
încercat să se îndepărteze de su �
biectul de familie, pe când eu m�am
apropiat mai mult de el“.

ATMOSFERA DE TRISTEȚE
PERMANENTĂ, DE
PERPLEXITATE ȘI DE FURIE
ESTE FOARTE BINE REDATĂ

Fostul ministru al Culturii (și fostul
superior al lui Anghel Damian din
minister) Corina Șuteu a venit și ea
la proiecția & conferința de presă,
anunțând cooptarea unor ambasa�
dori care să promoveze filmul –
scriitoarele Magda Cârneci și Svet�
lana Cârstean, sau criticul de teatru
Monica Andronescu. Pentru Corina
Șuteu, Perfect sănătos e un film de
artă, care trebuie să ajungă la pu�
blicul lui, în vreme ce Magda Câr�
neci s�a arătat impresionată de

lentoarea poveștii și de faptul că
începe ca un film polițist și se ter�
mină cum nu te aștepți. Criticul de
film Magda Mihăilescu a găsit în
linearitatea și în lipsa de aderență
a eroului asemănări cu Străinul
lui Camus. 

Corina Șuteu i�a trimis filmul și
psihanalistului american Andrew
Solomon, care, după ce l�a văzut, i�a
răspuns: „Am fost captivat până la
final. Imaginea este minunată. Po�
vestea pare puțin lugubră, dar e fru�
mos interpretată. Personajele sunt
foarte puternice, deși n�au multe
replici, iar atmosfera de tristețe per�
manentă, de perplexitate și de furie
sunt foarte bine redate“. 

Amprenta pe stilul vizual al
filmului și�a pus�o Oleg Mutu.
„Pentru mine e filmul cel mai sim�
plu și mai curat pe care l�am făcut,
eu fiind mai barocă vizual. E stilul
lui Oleg aici. În concept a existat
acea cameră care caută și care e
asociată cu prezența tatălui, plus
ideea de dublu pe care o discu�
tasem, dar lumina e a lui Oleg,
toate transparențele acelea, spații �
le…“ , a spus Anca Damian. Monta�
jul nonlinear a fost ideea mon� 
teu rului Cătălin Cristuțiu.

Perfect sănătos îi mai are în
distribuție pe Adrian Titieni, Ioana
Flora, Alin Florea și Cuzin Toma și
este o coproducție România/ Fran �
ța produsă de Aparte Film în co �
producție cu Arizona Films Dis� 
tri bution. n

ANCA DAMIAN LANSEAZĂ „CEL MAI SIMPLU“ FILM AL EI

Perfect sănătos
și perfect personal
Noul film al Ancăi Damian, Perfect sănătos – pe ecrane din 
15 septembrie 2017 – promovează un gen de cinema care
lipsește din oferta autohtonă obișnuită, lucrând în același timp
pe o rană încă deschisă. Această dramă psihologică plasată în
Cluj-Napoca, orașul natal al cineastei, se inspiră din realitate. 

Când lucrezi cu
fiul tău, ai avantajul
că îl cunoști extra -
ordinar de bine, dar
există undeva, or -
ganic, și un risc. Lui
Vlad pot să-i spun
orice, pot să mă
supăr pe el, dar cu
propriul copil, din -
colo de raportul
profesional, poți
trage o linie netă. 
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Reguli de bună purtare la tropice
DESIRÉE HALASEH

Una dintre cele mai frecvente în�
trebări pe care le primesc de când
m�am mutat în Asia e inevitabila:

și cum ziceai că e vremea acolo în
perioada x? Pe motiv de variație
emoțională, dar și pentru a mă
distra în scop educativ pe seama
viitorilor aventurieri certificați în
Fenomene de risc climatic și hi�
drologic, am pregătite o serie de
răspunsuri menite să�i tămădu�
iască pe curioși pe veci de aseme�
nea dileme – sau cel puțin pe
timp îndelungat:

Vremea e ultimul lucru care ar
trebui să te preocupe într�o călă�
torie de regăsire a sinelui/ într�o
zonă grav afectată de malarie/
musonul după secetă e mană ce�
rească, plus că un dans în ploaie e
mai bun decât două ore de cardio
la sala de fitness din cartier/ lo �
țiunile de protecție solară se gă�
sesc chiar și în lumea treia, uneori
la preț redus/ două tricouri de
bumbac, un polar și o haină ușoa �
ră de ploaie e secretul oricărui
backpacker serios care migrează
de la Oceanul Indian în Rezerva �
ția Naturală Annapurna din Ne �
pal, la bază. Pentru toți ceilalți
există Decathlon. 

Ce vreau să zic? Că ai să su �
praviețuiești și poate în schimb ai
să�ți dezvolți capacitatea de a te
adapta la circumstanțele drumului.
Averse (încă nu mi�a trecut năduful)
insuportabile, critice, in  confortabile
sau dimpotrivă. Neaș  teptat de line,
primitoare și cumsecade. 

Pe lista lucrurilor asimilate
într�un an de călătorii notăm după
cum urmează:

ADAPTEAZĂ-TE CONDIȚIILOR
LOCALE SAU SUPORTĂ
CONSECINȚELE

Fie ploaie, fie vânt, responsabil de
starea ta de spirit tot tu vei fi. Ex�
clusiv, irevocabil și definitiv. Re�
petă după mine: doar eu pot ges�
 tiona felul în care mă simt în se�
cunda asta. Este alegerea ta. Alege
să te plângi, să bați din picior și să
pretinzi că toate ți se cuvin și toți
au datoria sfântă să te mulțu �
mească: localnici, nori, musoni,
soarele și luna. Greșit. După noapte
vine zi și după nori iese soarele. Cel
puțin dacă nu ești în Norvegia în
decembrie. Sau în Londra în afara
lui august, am auzit că s�au pome�
nit și după�amiezi întregi de in �
termitențe însorite ale proverbia�
lei vremi londoneze. Întreabă�te
nu ce poate fi mai rău, ci ce poate fi
mai bine decât atât și relaxează�te.
Nimeni n�are chef de companioni
posaci, posomorâți și mof turoși. Fă
un serviciu celor de lângă tine, par�
tenerilor de drum sau gazdelor
tale și zâmbește. Mâine va fi mai
rău. Dar cine știe?

UN TROLLER DE 35 KG FACE
VIAȚA FOARTE GREA

Regula numărul unu: dacă nu�l
poți căra în spate, nu îl lua. Șansele
ca drumurile să fie perfect asfal�
tate și prietenoase cu roțile de
plastic ale trollerului tău s�ar pu �
tea să fie 50�50. Șansele să ajungi
în ultimele minute de îmbarcare la
avion, autobuz sau tren cresc pe
măsură ce călătoriile devin tot mai
dese (deh, duse sunt zilele când
fiecare cetățean cu scaun la cap
pleca de maxim 1+1/2 ori pe an
într�un concediu la mare distanță
de casă și aștepta cu sufletul la
gură să înceapă pregătirea baga�
jului cu minimum o lună înainte
de plecare).

AZI POATE ÎNSEMNA 
MAI TÂRZIU, MÂINE 
SAU NICIODATĂ

Regula numărul doi: îți plac orare �
le fixe, orele exacte și ești de părere
că lumea toată trebuie să se adap �
teze la programul tău de acasă? Cel
mai eficient mod în care poți con�
trola cu exactitate toate eveni�
mentele posibile și imposibile din
călătoria ta e să te angajezi la
secțiunea prognoze astrologice ale

săptămânii curente din cotidianul
local sau să o anulezi cu totul. Alt�
fel nu te aștepta ca wi�fi�ul să func �
ționeze acum, autobuzul să mear gă
mâine, bagajul pierdut să ajungă
săptămâna viitoare, supa rece să�ți
apară reîncălzită pe masă în ur �
mătoarele 10 minute, pana să fie
reparată de primul mecanic fără
autorizație pe următorii 100 m sau
ca vederile cu inimioare și urări de
numai bine să ajungă vreodată în
căsuța poștală a bunicii verișoru �
lui șefului tău.

PRIMUL PREȚ EGAL 
JUMĂTATE SAU MAI PUȚIN

Pentru numele lui Dumnezeu, în �
vață odată să te joci. Să fii puțin
mai rupt de rigiditatea mersului la
hypermarket cu mini�camionul�
căruț de cumpărături, unde uiți
desigur să zâmbești sau să mul �
țumești. Distrează�te un pic. Nu o
să doară, promit. Măcar cât să iasă
de o poveste bună cu vânzătorul de
inele din fortul bazar al țiganilor
din Rajasthan. S�ar putea să te
alegi cu un ceai, un dram de hașiș
sau un nou prieten bijutier care să
te învețe că aia e tinichea și ăla e
argint, ăla e zirconiu și ăsta e lapis�
lazuli. Unde mai pui că prețul va
scădea brusc la cote acceptabile,
ba chiar de chilipir. Încearcă. 

O INVITAȚIE LA MASĂ NU
ÎNSEAMNĂ CĂ VOI FI JEFUIT,
ÎNȘELAT, UCIS SAU ÎNECAT

Sunt lucruri pe care aș fi vrut să le
știu înainte să vin în India. Cum ar
fi faptul că amici care „știu mai
bine decât oricine“ că aici e pericu�
los, murdar și că sărăcia e un
atribut indispensabil al oricărui
bun indian nenorocit de stele,
karma sau americani de fapt nu au
pus nici un pas pe subcontinent, ba
chiar s�au documentat aproximativ
vag dintr�o sigură sursă, și aia a
altui amic virtual din social media.
Instalarea prematură a terorii 

culturale este o boală și trebuie
tratată ca atare: cu un mare mul �
țumesc, dar lasă�mă să încerc pe
pielea mea și la revedere, te pup, pa.
Data vii toare când cineva te invită
să�i cunoști familia, să bei un ceai
la colț sau să te întâlnești la o masă
în oraș, încearcă să faci uz de pu �
țină intuiție, mai multă tole ranță
etnică și mai puține preju decăți
fals induse de oameni care nu au
ajuns vreodată în locul cu pricina.

ACCESUL LA APĂ POTABILĂ 
E UN PRIVILEGIU ÎN UNELE
PĂRȚI ALE LUMII

Conform unui studiu făcut de
UNICEF în 2016, femeile din toată
lumea petrec zilnic 200 milioane
de ore pentru a căra apă de la surse
care se află la mai mult de 30
minute depărtare de casă. O gă �
leată are în medie 20 litri. Acum
faci tu un calcul? Folosește cât ți se
oferă, un pic mai puțin, urmează

un curs de permacultură, fă un
stagiu de voluntariat într�o pădure
tropicală care a crescut în ultimii
15 ani pe un perimetru de 50 acri
de deșert și pământ roșu, respectă
pământul pe care pășești și lasă
orice loc mai bun decât atunci
când l�ai găsit. n

Fie ploaie, fie
vânt, responsabil
de starea ta de
spirit tot tu vei fi.
Exclusiv, irevocabil
și definitiv. 

Adăpost de soare la marginea Oceanului Indian

Yoga peste tot
La plimbare pe scuter prin cartierul
francez din Pondicherry 

Mike, voluntar la Sadhana Forest – mare proiect de reîmpădurire și conservare 
a apei din sud-estul Asiei (Auroville, Tamil Nadu) – care ne explică cum putem 
folosi apa mai eficient: trei vase de câte 5 l fiecare în care se spală cu cenușă, 
apoi se clătesc și se reclătesc minimum 50 de vase. Ulterior, apa rezultată e
folosită la irigarea grădinii
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– FRAGMENT –

Posedarea demonică şi tămă �
dui rea spirituală

Anterior cuceririlor arabe, mulţi
oameni din Orientul Apropiat se
con vertiseră la creştinism, mai cu
seamă începând din secolul al IV�lea,
când acesta a fost declarat religia de
stat a Imperiului Roman. Încă din
anul 300, creş tinismul devenise o
forţă demnă de toată atenţia în
oraşele principale din estul bazinu�
lui mediteranean, de la Antiohia la
Alexandria, iar la sfârşitul acelui
secol se putea socoti religia ma �
joritară a Imperiului Roman, o
nouă religie de masă. Tămăduirea
miraculoasă şi îndeosebi alungarea
demonilor prin ritualuri de exorci�
zare ocupau un loc important în
noua comunitate de credincioşi. În
secolul al III�lea, când botezul adul �
ţilor era frecvent, exorcizarea „dras �
tică“ a celor sănă toşi făcea parte din
preliminariile ritului res pectiv. La
scară mai largă, misionarii creştini
folosiseră, începând din primii ani ai
religiei, exorcizarea demonilor şi
tămă duirea celor pose daţi drept do �
vadă a puterii cuvân tului lui Hristos
asupra duşmanilor nevăzuţi cu care
se confruntau oamenii. Aceste pre �
tenţii erau acreditate din abun denţă
în Scripturi, căci Iisus alungase de�
moni şi�i tămă duise pe orbi, şchiopi
şi bolnavi în numeroase ocazii. Unii
clerici creş tini susţineau că au moş �
tenit ace leaşi puteri, ca şi oamenii
evlavioşi care au ajuns să fie priviţi
drept sfinţi.

Astfel, în Imperiul Bizantin,
ideea de tămăduire spirituală şi
cea de posedare demonică au ajuns
să aibă o fundamentare fer mă şi să

fie larg ac ceptate. Unii au avansat
ipoteza că această evoluţie s�a da�
torat pătrunderii gândirii păgâne
în creştinism, în urma convertiri�
lor în masă din secolul al IV�lea.
Existenţa demonilor şi puterea tă �
mă duirii religioase au fost exami�
nate la scară largă, iar aceste
credinţe nu se regăseau nicidecum
doar la oamenii de rând – le adop�
tau chiar şi cei puternici şi relativ
educaţi. Demonii nevă zuţi se aflau
pretutindeni şi pretu tindeni erau
răspunzători de prăpăd şi nenoro�
ciri. Datorită numeroaselor prece�
dente biblice, nebunia era deo se 
 bit de uşor înţeleasă prin prisma
posedării demonice, iar pacienţii
se înghesuiau ori erau târâţi la al�
tarele şi mănăstirile tămăduitoare.

Practicile de felul acesta nu au
dispărut nici după cucerirea arabă.
Majoritatea populaţiei din Orien�
tul Apropiat a rămas creştină cel
puţin încă două�trei secole (şi o
minoritate consistentă, chiar şi
după aceea). În acele cercuri, în �
cercările de a�i vindeca pe nebuni
printr�o diversitate de intervenţii
de natură religioasă au persistat.
Între timp, la musulmani, cum Co�
ranul nu spunea aproape nimic
despre aceste chestiuni, islamul nu
se putea lăuda cu o tradiţie com �
parabilă a tămăduirii prin religie.

Mahomed, în calitate de profet
al lui Allah, primise textul Coranu�
lui de la Dumnezeu, dar, spre deo�
sebire de Iisus, nu este zugrăvit ca
având puteri divine. Mesagerul
Domnului nu�i vindecă pe bolnavi,
nici nu alungă demoni, nici nu învie
morţii. După moartea lui însă, s�a
ajuns treptat să se creadă că făcuse
totuşi minuni. Au fost mobilizate
hadith, adică legende religioase –

compilate, se spunea, din mărturiile
credincioşilor care vă zu seră şi au �
ziseră ei înşişi faptele şi spusele Pro�
fetului –, spre a se crea o bază pen�
 tru vindecarea profetică, unul din�
tre obiectivele acesteia fiind să ex�
plice nebunia şi să ofere remedii
pentru ea. Pe lângă rugă ciuni şi
incantaţii, între remedii se numărau
tratamente fizice mai viguroase, nu
tocmai diferite de cele propuse de
medici: deschiderea venelor pentru
a se lua sân ge, purga ţii şi cauteriza�
rea capului cu fierul încins – exista
credinţa populară că djinnii se fe�
resc de fier, ceea ce ar putea explica
popularitatea ultimei tehnici.

Reinterpretările acestor hadith
au dus treptat la o schimbare. Spre
sfârşitul Evului Mediu, şi Mahomed
era considerat făcător de minuni şi
apăreau „sfinţi“ islamici capabili de
fapte mai modeste ale harului divin.
Arabii credeau fără doar şi poate în
spirite şi demoni. Într�adevăr, djin�
nii sunt invocaţi adesea în primele
părţi ale Coranului şi constituie un
subiect abordat frecvent în arta
islamică, iar istorisirile despre ei
abundă în literatura populară şi în
broşurile religioase. Ideea că nebu�
nii erau chinuiţi de diavol sau pose �
daţi decurgea de aici, ca explicaţie
pentru comportamentul şi sunetele
ciudate scoase de ei.

Ca să împrumutăm o expresie
arabă, „al�junun funun“ – nebunia
este de multe feluri. Într�un sens lite�
rar sau mistic, junum poate fi folosit
chiar ca formă de laudă, exprimând
o alterna tivă la judecata îngustă,
calculată. Şi în per sană, cuvântul
pentru „nebun“, di vaneh (derivat din
div şi aneh – ca un demon sau pose�
dat de demoni), cuprindea ambele ti�
puri de sens (iar div are rădăcini

adânci în mitologia per sană şi în cea
in diană). Însă vorbitorii de arabă ar
putea să se refere la nebunie în sen�
sul mai îngust al formelor sale medi�
cale şi juridice între buinţând cu� 
vântul majnun, folosit adesea pentru
„alienat mintal“, cu conota ţii deosebit
de negative. Şi tocmai acest ter men,
majnun, însemnând în sensul cel mai
literal „posedat de djinn“, a fost ales
ca nume al unuia dintre marii eroi
romantici ai literaturii islamice,
Qays, a cărui iubire obsesivă pentru
Layla sfârşeşte tragic.

Există numeroase versiuni ale
poveştii lui Layla şi Majnun. Pove�
stea îndrăgostiţilor bătuţi de soar tă
în deamnă la comparaţii cu tragedia
de mult mai târziu Romeo şi Julieta
a lui Shakespeare, iar rezonanţa ei
culturală este şi mai mare. Poate cea
mai faimoasă versiune a fost lungul
poem epic scris de Nizami, poet per�
san de la sfârşi tul secolului al XII�
lea, însă povestea a fost reluată la
nesfârşit, în formă muzicală şi în
picturi, precum şi în poezie şi proză.
Elementele standard sunt prezente
de fiecare dată: Layla şi Majnun se
îndrăgostesc. El devine obsedat de
obiectul afecţiunii sale şi�şi pierde
cu totul simţul perspectivei şi al
cuviinţei (de aici, schimbarea nu�
melui din Qays în Majnun). În mod

ironic, tocmai această obsesie îl
mână să renunţe, de dragul iubitei,
la individualitatea lui şi să între �
prindă acţiuni extreme, care fac ca
familia Laylei să�i respingă încer �
cările de a o lua de soţie, căci căsă �
toria cu un nebun ar însemna să�şi
dezonoreze casa. n

Andrew Scull 
O istorie culturală a
nebuniei. De la Biblie la
Freud, de la casa de nebuni
la medicina modernă
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din volu mul
O istorie culturală a nebuniei. De la Biblie la Freud, de la casa de nebuni 
la medicina modernă, de Andrew Scull, traducere de Anacaona Mîndrilă-
Sonetto, care va apărea în curând în colecţia „Plural. M “ a Editurii Polirom.

CARTEA 

Istoria lui Andrew Scull, una ex�
trem de ambițioasă, începe încă
din Antichitate și merge pînă în
prezent, fiind la fel de generoasă
și în privința spațiului geografic
pe care îl acoperă. Alături de
civilizația europeană, în carte se
regăsesc lumea islamică cla sică și
modul cum se raporta aceasta la
nebunie, țări asiatice precum
China sau America și obsesia ei
pentru psihanaliză. Ca în orice
veri tabilă istorie cul turală, remar �
ca bile sunt varietatea domeniilor
în care se mișcă această istorie a ne�
buniei – de la religie și artă la filo�
sofie și antropologie sau psihologie
și me dici nă –, ca și nenumăratele
per sonalități care figurează aici cu
teoriile ori biografia lor– de la Hi�
pocrate la Charcot și Freud ori de
la Avicenna la Vincent van Gogh 
și Salvador Dalí.
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În ultimele 12 luni am devenit
mult mai pesimistă decât îmi stă
în fire. Inundată de poze cu
mafioți în ii și năframe, cu corupți
în straie sfinte strălucitoare, de
ură scuipată din spatele unui tri�
color împotriva a tot ce nu�i
strămoșesc, de știri despre epide�
mii de boli eradicate acum câteva
zeci de ani – mi�a fost greu să
gândesc altfel. Din fericire, mi�am
regăsit optimismul pentru ome�
nire într�un context cel puțin ciu�
dat: fotografiile și poveștile
animalelor de la uraganele de
peste ocean.

Printre numeroasele povești ale
uraganului Harvey, cea care ur�
mează este preferata mea. Într�un
azil de bătrâni din Texas, apa in�
trase în imobil și toți pacienții erau
scufundați cel puțin până la brâu,

haine și obiecte pluteau libere prin
cameră, iar o pisică se urcase pe un
scaun să nu o ajungă apa. Fotogra�
fia a devenit virală, ziarul local a
scris despre azil și despre ope �
rațiunea de salvare a bătrânilor.
După publicarea articolului, jur�
nalistul a început să primească e�
mailuri, zeci de e�mailuri cu un me �
saj care, în linii mari, era același:

„Felicitări pentru articol, bună
treabă jurnalistică, săracii bă�
trâni, dar pisica, PISICA a fost sal�
vată?“. Pisica, Bozo, da fusese sal �
vată, iar ziarul a fost nevoit să 

revină cu un articol special despre
acest subiect. Bozo a fost doar unul
dintre numeroasele animale de
casă pentru care oamenii au făcut
eforturi extraordinare de salvare.
Atât în timpul uraganului din
Texas, cât și al celui care a afectat
Florida, au circulat fotografii și
filme cu oameni plecând cu aproa �
pe nimic din casă, dar având în
brațe câini, pisici, cuști de păsări,
de iepuri sau alte animăluțe.

Nu este doar o impresie faptul
că atașamentul față de animalele
din jurul nostru crește. Un studiu
realizat de o agenție imobiliară din
America pe cumpărătorii tineri de
apartamente sau case arată că
prima achiziție imobiliară a fost
mai degrabă influențată de nevoia
de spațiu pentru câinele personal
decât de nevoia de spațiu după că�
sătorie sau chiar existența unui
nou�născut. Mai ales în cazul pro�
prietarilor de câini, închirierea
spațiului de locuit este o problemă,
iar cumpărarea unui imobil pro�
priu îi scutește de efortul de a găsi
locuri unde este permisă creșterea
animalelor. Același studiu arată că
42% dintre tinerii care nu dețin
case își consideră prietenul necu�
vântător drept unul dintre factorii
cheie în decizia cumpărării.

Dar să zic și unde voiam să
ajung. Câinii și pisicile pot să ne

salveze de întregul val al cons pi �
raționismului anti�vaccin. Proprie�
tarii de animale trebuie să le vac� 
cineze, iar nebunia anti�vaccin a
ajuns anul acesta până și la vacci�
nele veterinare. Da, până și în cazul
animalelor de casă există „părinți“
cărora le este frică să le vaccineze
pentru a nu se îmbolnăvi de au�
tism sau de bolile�introduse�de�
conspirația�marilor�corporații�far�
maceutice�ca�să�le�controleze�răs�
pândirea. Din fericire, acești anti�
vaxxeri au testat limita in ter ne�
tului: totul până la câini și pisici.
Răspunsurile contra acestei noi ne�
bunii au fost copleșitoare. În cazul
câinilor, mai ales, turbarea este un
risc major în lipsa vaccinului și
reacția puternică a fost cauzată și
de riscul foarte mare de îmbolnă�
vire a oamenilor. S�ar pu tea ca
aceste argumente în favoarea vac�
cinării patrupedelor să fie în sfârșit
portița de intrare spre discuțiile re�
zonabile pe acest subiect.

Pe lângă toate acestea, mai
există o bucățică de optimism în
mine. Donald Trump este primul
președinte american care nu are
nici un animăluț de casă pe lângă
el. Poate acesta va fi, în sfârșit, ar�
gumentul care îi va cauza declinul
în ochii susținătorilor, dacă toate
celelalte nu au funcționat. Totul
până la câini și pisici. n

Câinii și pisicile 
sunt vaccinul de 
care avem nevoie

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Înainte să plece „la odihnă“ în An�
glia, Radu Lupaşcu (concertmaes�
trul site�ului artasunetelor.ro),
mi�a pasat adresa unei librării
bucureştene de pe bulevardul
Magheru, al cărei nume, din pă�
cate, nu�l reţin. E ceva cu „anti�
ques“, dacă nu greşesc; şi n�aş
vrea să dau informaţii eronate, fi�
indcă librăria chiar merită o bună
reclamă. Nu ştiu cine sunt patro�
nii, nici dacă au dever sau ba.

De câte ori am fost acolo, incinta
mi s�a părut doldora de cumpără�
tori. Absolut firesc:preţul articole�
lor de vânzare e mai mult decât
accesibil, ba aş zice că este incredi�
bil pentru piaţa noastră de profil.
Ce�i drept, cărţile sunt în limba en�
gleză (n�am cercetat dacă toate;
posibil să fie şi�n alte graiuri), tipă�
rite (unde altundeva e mai ieftin?)
în China. Asta nu le face mai puţin
interesante sau neatractive, iar
cine e dornic să se informeze ori

să�şi completeze bagajul cultural
are ocazia să o facă fără teamă că
volumul achiziţionat se va dezlipi
la prima răsfoire. Mă refer exclusiv
la albumele din aria muzicii rock,
generos ilustrate, pe care le�am
foiletat fără milă toată vacanţa,
dar şi la masivul tom ce adună în
peste 1000 de pagini, hârtie volu�
metrică, proza lui James Joyce. Am
cumpărat doar patru titluri, de�
ocamdată. Nu din cauza preţului
sau lipsa banilor, ci (pot fi crezut
pe cuvânt?) din cauza comodităţii
ce m�a împins acolo do tat numai
cu o geantă de umăr complet neîn�
căpătoare, în care înghesuisem şi
alte lucruri.

Primul album, pentru care 
m�am şi dus la librărie, este A Pho�
tographic History of The Rolling
Stones, semnat de Susan Hill, apă�
rut la editura Parragon, 2012. E o
adevărată comoară pentru fanii
„celei mai mari trupe de rock din
lume“, cum – perfect motivat –

sună sloganul publicitar. Textul
propriu�zis de „istorie“ e structurat
în cinci capitole, scurte şi cuprin�
zătoare, descriind etapele impor�
tante din traseul grupului. Rândurile
care însoţesc fotografiile alb�negru
şi color (n�am numărat câte sunt
pe cele 250 de pagini) adaugă amă�
nunte necesare şi picante, atracţia
oricărei biografii mai mult sau mai
puţin convenţionale. Curiozitatea
omului contemporan pentru semenii
săi mai norocoşi e un fapt psiholo�
gic incontestabil, iar biografia ilus�
trată pe acest interes mizează.
Materialul, selectat fără îndoială
dintr�o cantitate incomensurabilă,
satisface atât pătimaşii genului, cât
şi pe esteţii fo tografiei, pentru care
anumite cadre pot avea caracteris�
tica unei capodopere, fiind luate de
maeştri recunoscuţi ai acestei arte. 

Al doilea album se numeşte
Pink Floyd – The Illustrated Bio�
graphy şi e semnat de Marie Clay�
ton, la Transatlantic Press, 2010.

A(d)vertismentul din josul copertei
cartonate enunţă perfect:A unique
collection of 200 classic, rare & un�
seen photographs. Nimic despre
textul autoarei, o bijuterie de infor�
maţie, expresivitate şi competenţă
în istoria trupei care, dacă nu e cea
mai mare din rock, sigur e cea mai
influentă şi inovatoare. Cuvintele
mele nu pot adăuga nici o strălucire
sclipitoarei apariţii, din care am
cumpărat trei exemplare şi pentru
prieteni, toate împreună costând
mai puţin decât un album similar,
editat de Omnibus Press în 1994, ti�
părit şi broşat (prost) în Singapore.

Al treilea album, semnat de
Jerry Ewing, este Metallica – The
Story of Heavy Metal’s Biggest
Band, Carlton Books, 2015. Deşi „ne�
oficială şi neautorizată“, biografia

conţine pe circa 100 de pagini,
rare photographs and memora�
bilia, chestiune în care departa�
mentul de marketing al trupei
are o lungă şi de succes expe�
rienţă. De remarcat nota perso�
nală dată textului de jurnalistul
australian, a cărui carieră de co�
mentator al rockului garantează
lectura suculentă. 

Ultima semnalare vrea să pună
presiune pe editura Polirom. În�
demnul de a traduce cartea lui
Mark Blake – Pigs might Fly – The
Inside Story of Pink Floyd, Aurum
Press, 2013, vine firesc, după reuşita
cu biografia lui Keith Richards. n

Lecturi de vacanţă
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Hollywood, asaltat
de Silicon Valley
Cetatea americană a filmului are rivali periculoși, înarmaţi cu cele mai noi
tehnologii: Netflix, Amazon, Apple, Snapchat, YouTube vor să concureze cu
marile studiouri.

Cifrele dovedesc acest nou război,
spune „Slate“: Apple a anunțat în
vară că vrea să investească 1 miliard
de dolari în anul care vine în seriale;
Amazon a băgat 4,5 miliarde în
conținut video în 2017; suma totală
investită de Netflix în filmele și seri�
alele produse este estimată la 6 mi �
liarde. Numai din aceste numere se
poate trage concluzia că Silicon Valley
nutrește ambiția de a deveni noul
Hollywood.

Este o situație care, conform „Slate“,
a fost prefigurată încă din 2012, când
fotografiile de la nunta lui Mark
Zuckerberg, fondatorul Facebook,
au rivalizat în presa clasică cu cele
de la nunta vedetelor Ryan Reynolds
și Blake Lively sau Justin Timberlake
și Jessica Biel. A fost dovada (alături
de filme biografice precum Jobs sau
The Social Network) că Silicon Valley
începe să exercite o fascinație aidoma
celei exercitate înainte de Hollywood.
„Se pare că subiectul tehnologiei nu
mai este un subiect care ține strict
de tehnologie. Tehnologia devine
noul Hollywood“, comenta, la vremea
respectivă, „The New York Times“.

Este evident de mulți ani că, pe
mă sură ce noile tehnologii se între �
pătrund tot mai profund cu lumea
în care trăim, „eroii“ din Sillicon
Valley, patronii și inventatorii acestor
noi tehnologii, devin vedete aidoma
starurilor cinematografiei. Deseori,
cele două tipuri de vedete își unesc
destinele, glosează „Slate“, în alianțe

„demne de Urzeala tronurilor“: ac�
torul Joseph Gordon�Levitt și Tasha
McCauley (CEO al firmei Fellow Ro�
bots), Talulah Riley sau, mai nou,
Amber Heard, și Elon Musk (Tesla)
sau Venus Williams și Alexis Oha �
nian, cofondator al Reddit. Ohanian
este și unul dintre puținele persoane
care nu face parte din lumea actorilor
și a sportivilor invitată la popularul
talk�show al lui Jimmy Kimmel.

Numai că lucrurile au început să
se schimbe sau, cum zic, cei din Si �
licon Valley, să evolueze, atunci când
uriașa diferență dintre cele două
lumi a început să dispară. Până acum,
fabricații de hardware (Apple, Ama�
zon), creatorii de rețele sociale (Face�
book, Twitter, Snapchat), creatorii
de platforme de streaming (Netflix,
YouTube) aveau nevoie de Holly�
wood, care furniza conținut pentru
aceste minuni tehnologice, de la
filme și emisiuni și până la om�
niprezentele trailere. Dar, cum pu �
blicul a început să migreze covârșitor
spre rețelele sociale sau spre platforme
de streaming, mogulii din Silicon
Vallery au decis să facă pasul decisiv
și să investească masiv în conținut.
Avantajele erau evidente, aveau deja
platforme de streaming extrem de
performante, intuitive și capabile
să distribuie conținut video de înaltă
definiție, dar și fonduri considerabile.
Fiindcă, așa cum spunea Sumner
Redstone, patronal Viacom, „conținu �
tul este rege. Difuzarea este prințul“.

O AMBIȚIE FĂRĂ LIMITE

Amazon, prin Amazon Studios, a în�
ceput să fie comparat cu studiourile
Paramount, după ce a produs câteva
seriale de mare succes (de exemplu
Mozart in the Jungle) sau filme pre�
cum The Man Who Killed Don Quixote
al lui Terry Gilliam sau a achiziționat
producții ca Manchester by the Sea
sau The Neon Demon. 

YouTube investește și el în emi�
siuni difuzate gratuit, create de 
ve dete precum Kevin Hart sau Ellen
DeGeneres și produce conținut
pentru serviciul prin abonament
You Tube Red. Facebook a lansat
și el în SUA funcția „Watch“, iar în
joc intră și Snapchat.

În fine, Apple a anunțat recent
producția primului serial, Vital Signs,
o poveste semi�autobiografică sem �
nată de Dr Dre.

Pe de altă parte, există giganții
strea mingului, Netflix care, apre �
ciază „Slate“, dovedește „un apetit
de căp căun și o ambiție fără limite”.
Încă din 2011, de la anunțul lansării
serialului House of Cards, Netflix
a devenit un concurent extrem de
serios pentru marile studiouri. Pe
mo delul House of Cards (buget

consistent, o mare libertate lăsată
creatorilor), Netflix și�a creat un
portofoliu de seriale reușite (Orange
is the New Black, Stranger Things,
Black Mirror etc.), la care se adaugă
o politică agresivă de achiziție, ca și
producții cinematografice proprii,
precum Beast of No Nation sau Okja.
Practic, Netflix vrea să ocupe teri�
toriul filmelor independente și al
celor cu un buget me diu, teritoriu
părăsit de Hollywood în favoarea
blockbusterelor. Are de partea lui
peste 100 de milioane de abonați în
întreaga lume și se laudă că valorează
de 1,5 ori mai mult decât un con�
glomerat precum 21st Century Fox.

Ambițiile Netflix sunt afirmate
lim pede de noul sediu Netflix, o clădire
de 30.000 de metri pătrați „ce se ridică
în mijlocul Hollywoodului: ambiția
de a deveni cel de�al șaptelea mare
studio din cetatea americană a fil�
mului. Noua țintă a Netflix pare a fi
Disney: compania a angajat�o pe
Shonda Rhimes, regina serialelor
Disney/ ABC“ și a achiziționat editura
de benzi desenate Millarworld, al
cărei „părinte“, Mark Millar, a creat
multe serii populare, deja adaptate
la cinema, precum Wanted, Kick Ass
sau Kingsman. 

În fața acestor atacuri, Holly�
woodul reacționează. Deocamdată,
Disney și�a retras filmele de animație
difuzate pe Netflix pentru a crea pro�
pria platformă de streaming, anunțată
pentru 2019. O strategie care pare
să dea idei și altor mari studiouri
de la Hollywood. 

Numai că, spun specialiștii, Silicon
Valley nu este încă Hollywood. Iar
cele șase mari studiouri de la Hol�
lywood au văzut de�a lungul istoriei
lor de un secol mulți rivali periculoși
prăbușiți în pulberea falimentului.
Pentru că economia pe care se ba �
zează Hollywoodul este o economie
fragilă care a pus deseori în dificul�
tate și marile studiouri. Iar, oricât
de agresiv este acum Netflix, veni�
turile lui (spre deosebire de Apple
sau Amazon) se bazează numai pe
numărul de utilizatori ai platformei.

O poveste cu „va urma“. n
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citate de thebookseller.com. „Libră �
riile aduc o contribuție incredibilă
la avuția britanică în ciuda multelor
greutăți cu care se confruntă“, a co�
mentat Tim Godfray, CSM al Book�
sellers Association. „Sperăm ca acest
raport să încurajeze Guvernul să ia
măsuri prin care să protejeze libră �
riile și să le ajute să prospere.“
nFaimosul interpret al lui Hercule
Poirot, actorul britanic David Suchet
(foto sus), revine pe micile ecrane
în rolul unui proprietar de ziar în �
tr�o nouă pro ducție BBC1. Este vorba
despre o miniserie de șase episoade
intitulată Press, care prezintă po �
vestea a două ziare, un „broadsheet“
liberal și un tabloid, care își revin de
pe urma unui scandal provocat de
interceptarea ilegală a unor telefoane.
Premiera seriei este programată
pentru anul viitor.
n Postul SyFy vrea să facă o serie
TV bazată pe nuvela SF/ horror
Zburătorii nopții de George R.R.
Martin. Nuvela a mai fost adaptată
o dată, sub forma unui film de serie
B, în 1987, cu mult timp înainte ca

Martin să scrie primul volum din
seria Urzeala tronurilor.
n În acest timp, realizatorii seriei
Urzeala tronurilor au decis, se pare,
să filmeze mai multe finaluri alter�
native pentru ultimul sezon din
serie pentru a păstra secretul adevă �
ratului final.
nRifful piesei Enter Sandman a tru�
pei Metallica a fost inspirat de muzica
trupei Soundgarden, a explicat chi�
taristul Kirk Hammett. „Nu sună a
Soundgarden. Soundgarden mi�a in�
spirat rifful, clar, dar am creat ceva
complet diferit“, a spus Hammett.
Declarația a fost făcută la vernisajul
expoziției It’s Alive: Clas sic Horror
And Sci�Fi Art, care conține colecția
particulară de pos tere și obiecte
provenind de pe platourile filmelor
horror clasice. Hammett este un mare
fan al genului horror și deține o apre �
ciabilă colecție de gen care, spune
el, l�a inspirat mu zical. „Colecția mă
duce într�un loc în care am nevoie
să fie. Printre monștri mă simt cel
mai confortabil și mai creativ“, a de�
clarat chitaristul trupei Metallica. n

n După concedierea lui Colin
Trevorrow, J.J. Abrams (foto sus) a
fost ales să regizeze cel de�al nouălea
episod al seriei Star Wars. J.J.
Abrams a regizat și episodul șapte,
Trezirea Forței, un uriaș succes
planetar. Este o alegere confortabilă
(apreciază revista „Premiere“) pen�
tru producă toarea seriei, Kathleen
Kennedy, care a concediat până
acum patru regizori care lucrau la
diferite producții din seria creată
de George Lucas.
n Robert de Niro sare în ajutorul
insulei Barbuda, devastată de ura�
ganul Irma, care a afectat 95 la sută
dintre locuințe și a lăsat fără adăpost
aproape 60 la sută din populație.
Robert de Niro a investit într�un
complex hotelier din arhipelag.
n Actorul Jonathan Rhys Meyers
(The Tudors – foto jos) se reîntoarce
într�o clinică de dezalcoolizare, după
ce a apărut în stare de ebrietate,
sâm bătă, pe aeroportul din Dublin.
Actorul în vârstă de 40 de ani a luptat
toată viața cu dependența de alcool.

n Postul History a comandat un
nou sezon, al șaselea, din popularul
serial Vikings. Producția acestei noi
serii de 20 de episoade va începe în
toamnă. Sezonul cinci va avea pre�
miera pe History pe 29 noiembrie.
n Două debutante în literatură au
ajuns pe lista scurtă a premiului
Man Booker Prize 2017, ce conține
numele a trei femei și trei bărbați,
inclusiv al americanului Paul Auster,
anunță Reuters. Aceste scriitoare
aflate la primul roman sunt Emily
Fridlund, din SUA, cu romanul His�
tory of Wolves, și britanica Fiona
Mozley, cu Elmet. Mozley este o tânără
care lucrează cu jumătate de normă
într�o librărie din York.
nSoprana Kiri Te Kanawa (foto jos)
și�a anunțat retragerea din lumea
operei la vârsta de 73 de ani. „Nu
vreau să îmi aud vocea! E la timpul
trecut“, a declarat ea.
n Conform ultimelor dorințe ale
lui Terry Pratchett, un hard disk ce
conținea operele nepublicate ale
faimosului scriitor britanic a fost

distrus. Prietenul lui Pratchett, Neil
Gaiman, declarase la momentul
dispariției acestuia, în 2015, că
Pratchett îl rugase ca, după moartea
sa, orice proiect avea în lucru să fie
dus, împreună cu computerul său,
aruncat în mijlocul unei șosele și
distrus cu compresorul.
nScenaristul Len Wein, unul dintre
creatorii popularelor personaje de
benzi desenate Wolverine și Swamp
Thing, a încetat din viață la vârsta
de 69 de ani, în urma unor probleme
cardiace.
n Romanciera Amélie Nothomb,
(foto jos)care tocmai a lansat noua
ei carte, Frappe�toi le cœur, a fost
hărțuită de o fană cu probleme 
psihice care s�a înființat la casa scri�
itoarei, înarmată cu un cuțit și o fu�
nie. Aceeași femeie i�a spus scri�
itoarei că se va sinucide în fața ei.
nLibrăriile din Marea Britanie con�
tribuie cu 1,9 miliarde de lire sterline
anual la economia engleză și plătesc
de 11 ori mai multe taxe decât cor �
porația Amazon, arată statisticile
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Aici voi spune de la început că e
foarte greu să scrii despre un film
când știi că rana lui e încă deschisă
pentru cei care l�au făcut. L�am per�
ceput, chiar dacă autoarea neagă, ca
pe un travaliu de doliu, ca pe încer�
carea de a da un sens și de a accepta
moartea neașteptată a tatălui. De
aceea alter�ego�ul cineastei, inter�
pretat chiar de fiul ei, Anghel Da�
mian, caută să alcătuiască un sce� 
nariu care să dea logică morții ve�
nite ca un trăsnet și pe care trebuie
s�o asocieze, cel puțin la început, cu
o mână criminală, pentru că altfel
tatăl nu putea muri, așa, perfect să�
nătos fiind și fără ca cei dragi să fi
avut timp să se pregătească.

Dar în același timp am avut
senzația că cineasta a încercat să
facă un film de gen – cu Eros și
Thanatos în cantități egale, un
thriller psihologic vorbit șoptit și
cu o anume stilistică a oglinzilor
șamd, și că a încercat să nu fie
ceva prea personal, să nu se ex�
pună prea mult. Tendința de a
juca safe nu dă filmului un aer
prea original (chiar dacă materia�
lul e cât se poate de real), nici
dpdv vizual, unde împreună cu di�
rectorul de imagine Oleg Mutu ci�
neasta se joacă cu ideea de re�
 flecție și de dublu (una din ideile
filmului fiind aceea că fiul se re�
flectă în tată și invers). 

Există, mi se pare, o anume
ambiguitate a cineastei în raporta�
rea la propriul film, ca și cum
relația ei cu trecutul ar fi în conti�
nuare nerezolvată, de aici tendința
de a privi prin intermediul alt �
cuiva, încercând să obțină niște re�
zultate, chiar și de substituție.
Poate această detașare a făcut ca
primul draft de scenariu să fi fost
scris de Lia Bugnar la indicațiile ei.

Ce încerc să spun e că văd Perfect
sănătos ca pe un act terapeutic, în
care contează mai mult felul în
care s�au așezat lucrurile pentru
autori decât ce crede publicul des�
pre film – o fi bun? n�o fi bun?
cum joacă Ivanov? se aude bine?
etc. Dacă l�aș fi văzut fără să fi știut
nimic despre el, aș fi spus că e fil�
mul cuiva care încearcă să plângă
și nu poate, pentru n�a ajuns încă
în punctul în care plânsul începe
să dreneze suferința. E un film în�
grijit și bine lucrat, dar nespecta�
culos. Există un contrast nelucrat
între detalii psihologice și detalii
sociale de multe ori stridente
(taximetriștii jucați de Codin Mati�
ciuc și Cuzin Toma sau șeful de
restaurant interpretat de Alin Flo�
rea), dar dialectica lor nu e atât de
elegant construită încât să înțelegi
imediat că stridența e în ochii
eroului care caută clou�uri și vi �
novați. E un film parcă neterminat,

neșlefuit, nedus până la capăt toc�
mai pentru că doliul n�a luat sfâr �
șit odată cu filmul. Habar n�am. Mi
se pare interesant (și mă opresc de
la a psihanaliza) și că, tocmai cu un
film atât de intim, Anca Damian e
reținută în a broda foarte mult din
punct de vedere vizual. Nu e un
reproș în asta. 

Deci e un film nu despre moar �
te, ci despre doliu, făcut chiar di�
năuntrul lui, din plină amorțire și
ceață. Poate că acum Anca Damian
l�ar face altfel.

POPCORN EUROPEAN

Renegades e, în schimb, entertain�
ment european făcut după rețetă
americană. Dacă n�ai ști că e co�
produs de Luc Besson (e copro duc �
ție Franța/ Germania) și că e co� 
scris de Luc Besson, prea puțin ți�ar
fi păsat, oricum, nu�i așa? Din mo�
ment ce e film de acțiune și e vorbit

în engleză, ce mai contează! Deci,
cum să zic, lăsați orice spe ranță
dacă intrați în sală. Besson, așa
cum ne�a obișnuit de mult timp,
pune ștacheta jos. Dacă aveți chef
de un film de acțiune de serie B, a
cărui acțiune se petrece în timpul
războiului din fosta Iugoslavie,
unde bărbații sunt desemnați prin
mușchi și femeile prin fuste mini,
iar detaliile de atmosferă devin co�
mice (frumoasa croată nu vrea să
plece cu iubitul american în țara
lui pentru că vrea să�și facă fun �
dație acasă), Renegades e filmul!
Dacă nu, nu. n

Bun, ceea ce ați aflat din presă este că:
în Elveția există o firmă care produce
roboți umanoizi, îi zice ABB, ca să fie
ușor de memorat. Și firma asta l�a pro�
dus pe YuMi. Probabil că, tot din mo�
tive de marketing, s�au gândit că ar
merge o denumire nipono�chineză, 
fiindcă noi, ăștia mai bătrânii, am

crescut cu visul unei mașini teleghi�
date asiatice și, acum, când situația fi�
nanciară ne permite să ne cumpărăm
un umanoid, tindem să acordăm în�
credere diodelor și tranzistorilor ninja.

OK, ai construit chestia cu vag
aspect de neanderthalian. Ce anu me
îl pui să facă? La început s�au gândit
că ar putea face clătite și alte treburi
de masterchef electrocasnic. Randa�
mentul era de șaizeci și trei de bucăți
pe oră, cu tot cu spălatul tigăii. Doar
că, deși pare greu de crezut, după
cinci teste, YuMi a început să arunce
clătitele care încotro și să izbească,

nervos, tigaia de marginea aragazu�
lui. Des fă�i carcasa, pune�i amper�
metrul, nimic. Totul era în pa ra�
 metri normali. Concluzia a fost că,
din cauza tehnologiei avansate, ro�
botul ajunsese să aibă păreri exis �
tențiale și nu se regăsea pe sine în
postura de bucătar.

Bun, păi ce facem cu investitorii?
Hai să îl punem să opereze pe creier.
Evident, mai întâi pe șoareci de labo�
rator. Să fie robotul care revolu �
ționează neurochirurgia. Dar YuMi
nu a vrut să revoluțio neze nici măcar
măcelăria, având în vedere că s�a apu�
cat să caute creierul prin dreptul sto�
macului de șobolan. Băi, băiatul ăsta
chiar nu are chef să facă nimic practic
în viața lui? Înseamnă că e artist!

I�au adus imediat șevaletul și
trusa de vopsele. El a făcut diodele
mari, a schițat un zâmbet metalic și 
s�a apucat să mixeze culorile, obți �
nând un fel de căcăniu trist, culoarea
unei balegi de cal uitate de istorie la
umbra unui nuc. Cu care a schițat cea
mai simplă casă, din aia de făceau co�
piii fără să ia pixul de pe caiet. A făcut

pasul în spate și i�a privit întrebător
pe criticii săi de ocazie. Ca să nu�i ră�
nească sentimentele, l�au aplaudat
frenetic, deși era evident că cariera
sa de pictor se sfârșea înainte să în�
ceapă. Totuși, ceva le trecuse deja
prin cap. 

Precizia cu care desena prost
aducea izbitor cu gestica unui dirijor
de mare orchestră.

La teatrul toscan din Pisa, or�
chestra filarmonică a orașului Lucca
îl acompaniază pe Andrea Bocelli, în
timp ce, de la pupitrul său, dirijorul
YuMin își închipuia că desenează pe
fețele violoniștilor multe case căcă�
nii. Voi n�aveți decât să faceți ce
vreți, dar eu așa ceva nu cumpăr.
Pentru a da inutil din mâini prin
casă, soția mea are deja soț. n

Perfect amorțit

Maestre, vals!

Mie nu mi s-a părut că Perfect sănătos ar fi un
film camusian, shakespearian sau cehovian (așa
cum s-a spus la conferința de presă), ci că
încearcă să-și găsească un făgaș și un rost în
același timp cu eroul și cu autoarea lui, Anca
Damian. Cu câteva pagini mai în față puteți 
citi declarațiile echipei și detalii despre 
povestea filmului. 

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Renegades e
entertainment
european făcut
după reţetă
americană.
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