BABILONIA
VESELĂ
În cea de-a noua zi a
Decameronului, tinerii
participă la o transă
dionisiacă. Cu mijloace
diferite, Radu Țuculescu
inaugurează o lume
asemănătoare în
Măcelăria Kennedy.
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CUPLAȚI CENTURILE DE SIGURANȚĂ:
URMEAZĂ OSCARURILE!
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DAN LUNGU: „IAȘUL CULTURAL
NU-ȘI REVINE. NU SE SIMT ENERGII,
NU EXISTĂ O VIZIUNE“
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CUM A INTRAT
ROMÂNIA ÎN
ANUL CENTENAR?

Într-un interviu pentru „Suplimentul de cultură“,
Dan Lungu identiﬁcă principalele probleme cu care
se confruntă sectorul cultural din punct de vedere
administrativ și legislativ și trage un semnal de
alarmă cu privire la lipsa de direcție în privința unei
strategii culturale a orașului Iași. PAGINILE 8-9

În teorie există o structură
dedicată Anului Centenar.
În practică, singurele
informaţii concrete sunt
cele postate pe Facebook
în onoarea secretarului
de stat Paul Cotîrleţ.
PAGINILE 2-3
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COORDONATORUL PROGRAMULUI CENTENAR ȘI-A RATAT CARIERA ÎN FOTBAL, ACUM RATEAZĂ ANIVERSAREA MARII UNIRI

Cum a intrat România
în Anul Centenar?
Unui român curios îi este aproape imposibil, în acest
moment, să aﬂe din surse publice care este programul
manifestărilor pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri.
Pentru a găsi cele câteva informații care există – și acelea
incomplete –, trebuie să aibă răbdare, să sape pe internet

ROMÂNIA DEZBINATĂ
Oricine ar da, prima oară, o raită
pe siteul Ministerului Culturii în
căutare de răspunsuri. Doar că, la
capitolul „Noutăți“, nu vom găsi
prea multe informații despre cum
va arăta Anul Centenar, deși a tre
cut deja o lună din acesta. Va
putea citi, în schimb, „discursul
susținut de ministrul Culturii și
Identității Naționale, domnul Lu
cian Romașcanu, în cadrul Sim
pozionului «Cultura română la
ceas aniversar – Centenarul Ma
rii Uniri» organizat de Academia
Română cu prilejul Zilei Culturii
Naționale“.
„Un an complicat, care ne gă
sește întro atmosferă opusă celei
din urmă cu un veac. Dacă atunci
(în 1918 – n.r.) întreg poporul
român șia concentrat energia în
vederea înfăptuirii idealului na
țional al Unirii, astăzi societatea

în care trăim pare mai dezbinată
ca niciodată, clivajele sale fiind
tot mai pronunțate“, lea comuni
cat academicienilor între timp
fostul ministru.
Desigur, nu există nici o in
formație relevantă în site. „Vă pro
pun astăzi, de la această tribună,
ca Anul Centenar să fie un exem
plu de colaborare între principa
lele instituții de cultură ale statu
lui român.“ O frumoasă declarație
de intenție din partea unui minis
tru cu termen foarte scurt de va
labilitate.

© desteptarea.ro

RĂZVAN CHIRUȚĂ

și să pună cap la cap date preluate din comunicări parazitate
de limba de lemn. În teorie, în cadrul Ministerului Culturii și
Identității Naționale există o structură dedicată, Departamentul Identitate Națională – România Centenară, iar anul
trecut Guvernul a aprobat înﬁințarea Fundației Centenar.

COBORÂREA ÎN SOCIETATE
Românul patriot, sau doar curios,
nu dezarmează și merge mai de
parte. Adică, la siteul Departa
mentului de Identitate Națională –
România Centenară. Pe această
pagină au fost afișate doar două
butoane. Apăsând unul, aflăm că
a avut loc o sesiune de depunere
de proiecte în 2017, care sa înche
iat însă în septembrie. Nici un

Paul Cotîrleţ, în campanie electorală pe stadionul din oraşul natal Moineşti

cuvânt despre proiectele care au
câștigat și de ce. Nu aflăm nici mă
car cine a făcut parte din comisia
de selecție.
Aventurândune să apăsăm
cel deal doilea buton, aflăm că, de
fapt, fiecare român interesat ar

29 proiecte aprobate prin Acces Centenar
Unele proiecte pentru aniversarea celor 100 de ani
care au trecut de la Marea Unire sunt deja active. În
sesiunea din septembrie 2017 a programului Acces
Centenar, prin care sau selectat propunerile trimise
anul trecut, au fost aprobate 29 de proiecte de către
o comisie de evaluare condusă de Ioan Cristescu, di
rectorului Muzeului Literaturii Române din Bucu
rești. Alte 55 au fost respinse.
Cel mai mare punctaj la obținut proiectul „Ur
bingo Centenar“, al Asociației Cartierul Creativ Ca
rolina din Alba Iulia. Urbingo Centenar este descris
ca „un joc urban și un ghid alternativ dedicat cartie
relor istorice din Alba Iulia, prin care participanții
sunt invitați să exploreze și să descopere partea ne
văzută a orașului, având la dispoziție o hartă și un set

de cărți de joc“. Fără restricții de vârstă. Proiectul este
deja activ, primind finanțare de la Ministerul Culturii
și Identității Naționale.
Al doilea proiect aprobat a fost expoziția „Războ
iul celor de acasă“, „o rememorare a perioadei 1914
1919 dintro perspectivă umană și emoțională, și care
aduce în atenție trăirile celor care au participat pe
viu la ceea ce atunci era cea mai teribilă tragedie pe
care o văzuse omenirea“.
Expoziția sa desfășurat în perioada 26 octom
brie – 5 noiembrie 2017.
Al treilea proiect finanțat a fost cel al Asociației
Colectiv A, cu „Editing History“. Suma maximă care
putea fi solicitată pentru fiecare din aceste proiecte
a fost de 50.000 de lei. SDC

putea să depună în continuare un
proiect legat de aniversarea celor
100 de ani de la Marea Unire pen
tru sesiunea care va demara în fe
bruarie. Proiectele vor primi cel
mult 100.000 de lei finanțare ne
rambursabilă de la statul român.
„Aniversarea Marii Uniri trebuie
să iasă din cercul strâmt al insti
tuțiilor politice și să coboare în
societatea românească.“
ȘEDINȚELE DE LUCRU
ALE LUI COTÎRLEȚ
Adevăratul spectacol se desfășoa
ră însă pe Facebook. Pagina ofi
cială a Departamentului Identi
tate Națională este construită
mai degrabă pentru a edifica per
sonalitatea secretarului de stat
Paul Cotîrleț, magicianul Cente
narului. „În ultimele două zile,
domnul Secretar de stat Paul
Claudiu Cotîrleț – Ministerul Cul
turii și Identității Naționale – a avut
mai multe ședințe de lucru cu

reprezentanți ai instituțiilor de
stat, ai companiilor și organiza
țiilor“, ne anunță oficialii institu
ției pe 18 ianuarie. 18 ianuarie
2018!
Mai consemnăm: „Domnul
Paul Claudiu Cotîrleț, Secretar de
Stat – Ministerul Culturii și Iden
tității Naționale, a continuat seria
de ședințe de lucru privind pro
iectele, tematicile și inițiativele de
celebrare a Centenarului Marii
Uniri“, scrie și pe 9 ianuarie.
„Domnul PaulClaudiu Co
tîrleț, secretar de stat și coordo
nator al Departamentului Identi
tate Națională, a avut o întâlnire
de lucru la inițiativa vicepremie
rului Marcel Ciolacu, cu secretarii
de stat din ministerele Tineretu
lui si Sportului, Turism, Cercetă
rii și Inovării, Comunicațiilor și
Societății Informaționale, Minis
terul Educației Naționale, Ro
mânilor de Pretudindeni [sic!]
la Palatul Victoria, pentru a dis
cuta despre stadiul implementării
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Abordare de amator
„Improvizaţia și amatorismul par să fie cuvintele
care caracterizează activitatea ministrului Culturii.
Ignorând munca echipei care a lucrat un an de
zile în cadrul departamentului Centenar, la sfârșitul
lunii august a fost anunţat un call de proiecte pentru
finanţarea unor activităţi organizate de ONG-uri

proiectelor ministeriale comune
privind celebrarea Centenarului
României, la nivel național si lo
cal“, ni se arată pe 21 decembrie.
Am citat verbatim din comunicat.
MINISTERUL APĂRĂRII
„ATACĂ“ CU 48 DE PROIECTE
Dincolo de aceste raportări dem
ne de telejurnalele de dinainte de
1989, nu există nici o informație
concretă despre proiectele care se
vor desfășura, totuși, în Anul Cen
tenar, având în vedere că deja a
trecut o lună din acesta.
Paul Cotîrleț, secretarul de
stat despre care am aflat dintrun
interviu acordat publicației Pres
sone.ro că sa apucat de politică
pentru că sa ratat ca fotbalist,
ne transmite abia pe 19 ianuarie
2018 ce are de gând să facă de
acum încolo.
Totuși, din postările de Face
book amintite, românul patriot,
sau doar curios, își poate face,
dacă e atent și încăpățânat, o idee
despre cum au de gând autori
tățile să marcheze cei o sută de
ani de la Marea Unire. Printre
postările encomiastice la adresa
lui Paul Cotîrleț, aflăm că Institu
tul Național de CercetareDezvol
tare MedicoMilitară „Cantacuzi
no“ a făcut propuneri „în vederea
evocării profilului marelui Can
tacuzino, fondatorul imunologiei
românești și care a participat
la realizarea cauzei naționale,
promovând recunoașterea Marii
Uniri de la 1918 în contextul
internațional“.
Departamentul discută în
cheierea unui acord cu trustul
media Digi, pentru un parteneriat
de promovare a mesajului Cente
nar și a istoriei naționale, prin
realizarea de documentare, re
portaje, emisiuni locale și națio
nale pe parcursul întregului an
2018. De asemenea, instituția vrea
să ajute o sută de comune din
toate regiunile țării săși promo
veze valorile și patrimoniul cultu
ral local, potrivit paginii de Face
book menționate.
Nu aflăm, deocamdată, care
vor fi comunele, pe ce bază vor fi

din zona culturală pe tema Centenar. Proiectele
trebuiau depuse într-o lună de zile și implementate
până la 1 decembrie (2017 – n.r.). Cred că o asemenea abordare spune destul de multe despre
seriozitatea demersului. Nu mulţimea proiectelor
reprezintă o problemă, ci calitatea lor, obiectivitatea juriului și criteriile de alocare a fondurilor și
nu în ultimul rând impactul pentru români“, avertiza
istoricul Liviu Brătescu în „Suplimentul de cultură“
încă din octombrie anul trecut.

selectate și cum va avea loc
această promovare.
Și Ministerul Apărării Națio
nale a trimis către Departamentul
Identitate Națională nu mai puțin
de „48 de proiecte centenare“. Nu
ni se detaliază care sunt acestea.
Departamentul Identitate Na
țională abia își caută identitatea
și ideile pentru anul aniversar,
deși normal ar fi fost ca, la acest
moment, lista să fie gata, publică,
iar fondurile alocate. În schimb,
tot pe Facebook citim că „propu
neri de proiecte centenare au
fost discutate de către coordona
torul Departamentului Identi
tate Națională și în cadrul întâl
nirilor organizate la inițiativa me
diului bisericesc (IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului) și a re
prezentanților din domeniul ar
tistic Rona Hartner“. Așa stă scris,
nu este vorba despre o eroare de
corectură a redacției noastre.
UNDE E FUNDAȚIA?
Guvernul Mihai Tudose a apro
bat, în noiembrie 2017, un memo
randum pentru înființarea unui
alt organism care să se ocupe de
proiectele finanțate de stat pen
tru aniversarea celor o sută de ani:
Fundația Centenar. Doar că această
organizație nu există în acest mo
ment. Din cercetările noastre, nu
a fost înscrisă în registrul oficial
ONG, nu are un site și nu se știe
cine o va conduce. SDC

„Cu Centenarul se chinuie guvernele României din 2015 încoace, iar MCIN derulează în
prezent un program «de importanţă naţională»
asupra căruia are un control limitat, care nu e
bugetat clar și transparent, nu are proceduri, nu
are o viziune clară, nu are responsabili de conţinut,
a trecut prin vreo patru variante organizaţionale
până acum, deși e foarte în buza demarării. E
foarte politic și nu e ușor de gestionat“, a susţinut
tot atunci și criticul Iulia Popovici. SDC

Paul Cotîrleț comemorează
Centenarul Marii Uniri
Conducătorul Departamentu
lui Identitate Națională – Ro
mânia Centenar, practic epi
centrul tuturor manifestărilor
prin care România marchează
o sută de ani de la unirea din
1918, cu un buget de 32 de mi
lioane de euro, are 29 de ani și
a preluat funcția de secretar
de stat în noiembrie 2017.
Paul Cotîrleț este fiul chi
rurgului Adrian Cotîrleț, ma
nagerul Spitalului de Urgență
din Moinești, județul Bacău.
Familia sa deține și singurul
spital privat din zonă, potrivit Secretarul de stat Paul Cotîrleţ alături
Pressone. A absolvit secția Re de actriţa Rona Hartner
lații Internaționale și Studii
Europene a Facultății de Istorie din Universitatea București și este
doctor în istorie cu teza Politică, fotbal și diplomație în Peninsula Bal
canică. 18961933.
A fost șef de cabinet al senatorului Niculae Bădălău (actualmente
președinte executiv al PSD), iar în vara lui 2017 − fiindcă primarul din
Moinești fusese ales senator − a candidat din partea PSD pentru pri
măria orașului său natal. A pierdut în fața candidatului ALDE.
„Pentru Departamentul pe carel coordonez, Departamentul Iden
titate Națională, a contat legătura directă cu cele două evenimente de
la început pe care le comemorăm. Adică, cu Marele Război și cu Unirea.
Deci, proiectul trebuia să aibă o linie roșie, dacămi permiteți să spun
așa, o legătură cu cele două evenimente. Odată ce acest prim lucru era
îndeplinit, se trecea la următoarele. Contau partenerii, modul de im
plementare, suma de bani... Și aici am avut oarecare probleme, deoa
rece noi leam solicitat foarte clar ca suma de bani să fie cât mai reală“,
a explicat Paul Cotîrleț, întrun interviu pentru Pressone, despre cum
se face selecția proiectelor pentru Centenar. SDC

Fără specialiști independenți
„Tabloul general referitor la întreaga abordare a Centenarului cuprinde desfiinţări de instituţii (Departamentul
Centenar de sub autoritatea Primului Ministru), înfiinţarea
altora peste noapte, fără nici o consultare cu societatea
civilă (Fundaţia Centenar), lipsa de transparenţă în selectarea unor proiecte ce au primit bani pentru acţiuni
desfășurate în 2017, în limitele ridicolei sume de 100.000
lei, formarea unui juriu după criterii necunoscute și rămas
anonim“, se arată în Cartea neagră a guvernării PSD. 2017,
anul pierdut pentru România, prezentată de către PNL.
Liberalii susţin că, în ciuda spectacolului organizat
la Teatrul Naţional din București pe 26 noiembrie 2017,
în cadrul căruia trebuia să fie anunţat programul de
manifestări pentru 2018, nu se cunoaște nici în acest

moment ce conţine programul, care este finanţarea
asigurată și cine a făcut selecţia proiectelor propuse.
„Lipsa de transparenţă a fost însoţită de neimplicarea
unor specialiști independenţi, a uniunilor de creaţie etc.
în procesul de evaluare și de selecţie. În condiţiile în
care ministrul Culturii anunţase imediat după preluarea
mandatului prezentarea unui calendar naţional de
activităţi pentru anul 2018 până la sfârșitul lunii noiembrie, iar angajamentul nu a fost respectat, ideea unei
demisii ar fi fost un gest firesc și de bun simţ“, se arată în
documentul citat.
Liberalii deplâng situaţia în care se află astăzi Muzeul
Naţional de Istorie a României (MNIR), care cel mai probabil se va închide tocmai în Anul Centenar, și acesta
pentru că nevoia unei consolidări se impune de urgenţă,
în condiţiile în care multe dintre exponatele legate de
Marea Unire deja nu mai sunt accesibile. SDC
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Concordia
se prăbușește
Temerea principală legată de programul Centenarului a fost până de
curând că va fi marcat printr-un exces de naţionalism și evenimente folclorice, dar în momentul de faţă nu
se conturează nici măcar însăilarea
câtorva spectacole de acest gen.
Președintele Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), Șerban
Sturdza, a atras atenţia asupra faptului că unul dintre cele mai importante simboluri ale unirii românilor,
clădirea hotelului Concordia din
capitală, este în pericol să dispară.
„Sărbătorim un secol de la Unirea
României în același mod păgubos
care a ajuns să ne caracterizeze:
de ochii lumii și de dragul burţii. (...)
Clădirea din București în care s-a
făcut Unirea dintre Moldova și Ţara
Românească stă, însă, să se dărâme
de ani buni. Aceiași aleși care se
dănţuie la Iași nu dau două parale
pe ea. Ca pe mai nimic din ce înseamnă Patrimoniu. RUȘINE“, a scris
Șerban Sturdza pe pagina sa de
Facebook.
Imobilul de pe strada Smârdan
din centrul Capitalei stă să cadă.
„Arhitecţilor, istoricilor și minorităţii
intelectuale care a rămas conștientă li se adumbrește ușor fruntea
când trec pe lângă fostul hotel Concordia. Însă foarte puţin. Și le trece
repede. RUȘINE!“, a adăugat președintele OAR București. SDC

2042 de proiecte
la nivelul țării
Cele mai multe evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri finanţate de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale vor avea loc la Baia
Mare, potrivit secretarului de stat
Paul Cotîrleţ. „Judeţul e pe primul
loc la proiectele înregistrate la Minister, în număr de 114. Pentru 89
s-a solicitat finanţare și au fost acceptate toate, iar 25 de proiecte
au fost depuse cu titlu de informare
a acţiunilor“, a precizat demnitarul,
potrivit Agerpres. Valoarea totală a
proiectelor finanţate va fi de 5 milioane de lei.
Tot Paul Cotîrleţ a mai anunţat
că Ministerului Culturii și Identităţii
Naţionale a înregistrat un număr de
2.042 de proiecte în toate judeţele
ţării, dar nu a dat detalii despre stadiul în care se află acestea. SDC
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Scrisoare (de dragoste)
către Nora Iuga
Pornind de la cărțile Berlinul
meu e un monolog (Cartea Ro
mânească, 2010) și Harald și
luna verde (Polirom, 2014).
Scumpă doamnă, am început să
vă scriu chiar pe 4 ianuarie, în
ziua în care ați împlinit o fru
moasă vârstă, cum spun toate cli
șeele (pentru că este adevărat).
Probabil nu vă amintiți numele
meu, dar neam întâlnit.
Neam întâlnit în vara anului
2007 (uite că deja sunt mai bine
de zece ani de atunci), lucram la
un cotidian central. Vam vizitat
întro chestiune urgentă: trebuia
să dezbatem starea echipei de fot
bal Rapid. Auzisem că sunteți a
Giuleștiului, așa că am urcat întrun
tramvai și am venit la dumnea
voastră, în Titan. Locuiați – țin
bine minte – la etajul al șaselea.
Priveați un copac (nu mai țin minte
ce copac era acela) care vă creștea
sub geam. Scriați pe atunci (și
probabil că tot astfel scrieți și

acum sau cel puțin mie astfel
îmi place să visez) pe un fel de vo
cabular cum aveau școlarii seco
lului trecut. Neați povestit (eram
doi) că scrieți acolo o scrisoare
lungă, lungă – tot ce vă trece prin
cap.
Neați mai povestit despre
un fotbalist grăsuț, pe nume Pa
raschiv. El spărgea poarta ca un
berbece. Și neați mai povestit și
despre un altul, grațios ca un ba
lerin, poreclit ba Pamela, ba Mag
dalena.
Neați vorbit chiar și despre
mirosul de urină cu care va în
tâmpinat stadionul Giulești și
despre adorabilele înjurături ale
peluzei. Am avut, așadar, o întâl
nire foarte frumoasă. Ba mai mult:
am plecat din Titan năuciți de
frumusețea acestei întâlniri.
În anii care au urmat am
continuat să vă citesc poemele și
nu de puține ori a trebuit să mă
opresc și sămi dau palme, ca Ion
Luca Caragiale în timp ce asculta

un Beethoven. Cum poate să scrie
Nora!, îmi spuneam atunci, folo
sind, fără pic de rușine, chiar nu
mele (dacă nu supranumele) dum
neavoastră mic. Așa îmi ziceam,
așa vă ziceam – fără doamna în
față, fără Iuga în încheiere.
Dar abia acum, târziu, tot îna
intând prin ani pe globul pămân
tesc, aflândumă, ca să fim stricți
geografic, pe drum între Alghero,
Sardinia, Italia și Madrid, Spania,
vam citit jurnalul berlinez.
Berlinul meu e un monolog a
fost o carte care ma topit. Mam
aprins, mam aprins ca un îndră
gostit!, citind despre culorile pe
care (doar dumneavoastră!) le
vedeați când priveați zăpezile de
altădată: „zăpezi așezate în cupe
ca înghețata de fructe și oamenii
locului care nu le mai văd pentru
că se gândesc la ziua de mâine,
mereu la ziua de mâine și din azi
nu mai rămâne nimic niciodată“.
Și prea puține au fost rându
rile care nu miau smuls (la mine

2.

— Ce mai faceți, dom’ Florin?
mă salută vecinul.
— Peaici. Mă obișnuiesc cu
frigul.
Pare cumva bucuros că mă
vede, dar și altcumva supărat.
— Da’ ce mai băgat în spe
rieți, dom’ Florin! Miai tras o
spaimă!
— De ce?!
— Păi, ai plecat deacasă fără
mașină, nu?
— Am fost în Israel, cu avio
nul...
— Păi, eu știam că matale
pleci deacasă cu mașina. După
vreo două zile, am tot văzut ma
șina acasă, acoperită de zăpadă,
nici o mișcare, am intrat la griji...
Am mai chemat niște vecini, a
adus unul o scară, am sărit gardul
șiam intrat la matale în curte, neam
învârtit în jurul casei, neam uitat
pe geam... Mă temeam să nu fi
pățit, Doamne ferește, ceva.

Sorămea ia făcut cadou ma
mei un smartphone.
— Aaa, ce bine, zice tata, dea
cu’ nu tre’ să mai plătești cartelă
sau abonament.
Prilej cu care îmi dau seama
că el credea – și e cumva logic –
că nu mai plătești convorbirile la
telefoanele astea scumpe și smart.
Tre’ să meargă de la sine, numai
să le ții bateria încărcată.
3.
Am fost foarte viteaz. Și, mai
ales, înțelept. De ce să mă duc eu cu
autobuzul la serviciu după prima
ninsoare serioasă, dacă am mașina
mea, cu care rup prin zăpadă? Am
urcat, am plecat, am mers o sută de
metri și mam blocat pe uliță, la
poarta unui nene care nu șia cură
țat drumul, la 50 de metri de strada
mare. Trei ore mam chinuit să o
aduc la locul ei. După care miam

CULEGĂTORUL DE HARFE
în cap, firește) adevărate urlete de
încântare. Prea puține au fost
rândurile în care nu ați lăsat să vi
se vadă crezul poetic, dacă nu
toată poezia lumii.
Astfel îmbătat, am trecut la
romanul Harald și luna verde. Nu
vă ascund: nu credeam că puteți
scrie așa un roman. Vă știam poe
tă până la cele mai subtile nuanțe,
așa că mă temeam– pur și simplu –
că nu veți putea spune o poveste
folosinduvă de armele prozatoru
lui. Mam înșelat – amarnic mam
înșelat. De aceea, vinovat, vin în
fața dumneavoastră și vă cer în
durare și iertare. Ați scris și acest
roman așa cum vați scris toate
cărțile – cu sufletul la vedere,
atingând deplină stare de grație
poetică.
O ultimă precizare și închei:
în ciuda fragmentului anterior,
sunt împotriva împărțirii literatu
rii în genuri literare. Nu cred că ele
ar trebui să existe. Dar, de dragul

pățit, eram de douăzeci de ani în
mormânt. Maicăta e panicoasă...
Tu ai noroc că semeni cu mine!,
mă asigură tata.

Început de an
1.

ANDREI CRĂCIUN

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
luat o zi de concediu. Dar impor
tant e că am fost foarte viteaz, iar
afară a fost frumos.
4.
Au venit părinții la noi și iam
împărțit frățește: mamai la soră
mea, tata e la mine. Ca de obicei,
când nu sunt împreună, fiecare
dintre ei nu pierde prilejul să se
plângă de cum e celălalt. De fapt,
drept să zic, se plâng cam la fel
unul de altul și când sunt îm
preună.
— Maicăta se frăsuiește și se
tot frăsuiește, prea îi pasă de toată
lumea și pune la suflet tot. Eu,
dacă puneam la inimă tot ceam

5.
Superștire: Valeriu Argăsea
lă, fost arbitru de fotbal, preșe
dinte FCSB, va publica o carte de
poezii la Editura Tracus Arte. Re
porterii de televiziune, călare pe
el. A anunțat că o va „lansa chiar
și public“. Și a declarat că „fiecare
poezie are povestea ei“. Am găsit
și niște versuri online:
Aș vrea de azi să fiu milionar,
Să merg doar la cămașa și
costum,
Să nu am viața zilnic un coșmar,
Iar lumea să mă judece postum...
Oare cât mai durează până
ajunge membru al Uniunii Scrii
torilor?
6.
Primul sport de care mam
îndrăgostit, privind la televizor, a
fost tenisul. Dintrun motiv pe
care – pariez! – nici un om dintro
mie nu lar putea ghici: copiii de

convențiilor, sunt gata să vă aplaud
și ca romancieră.
Așa că vă aplaud și vă aplaud
și vă aplaud, cu mâinile împreu
nate firește ca întro rugăciune,
cum se tot spune încă de pe vre
mea puilor de prepeliță abando
nați, și cu speranța, deloc secretă,
că muzica acestei împreunări va
ajunge până la dumneavoastră, la
etajul șase, în Titan.
Scumpă doamnă, dacămi
îngăduiți: rămâneți aceeași, ră
mâneți imprevizibilă și minuna
tă și – mai ales – continuați să
scrieți.
Vă iubesc. SDC

mingi. Nu mă interesau jucătorii,
îmi puneam doar vag problema ce
caută ei precis peacolo, îmi închi
puiam că rolul lor e secundar, să
arunce mingi pentru copiii ăia
care stau ghemuiți lângă fileu sau
smirnă undeva în spate. Îi urmă
ream cum pândesc mingea și țup!
pe ea, bănuind că ăstai marele
câștig al jocului de tenis... Ceva mai
mărișor, mă uitam la schi slalom –
atât cât puteai vedea pe vremea
lui Ceaușescu; probabil la știri, nu
mai țin minte unde, dar sigur am
amintirea asta deatunci –, crezând
că toată șmecheria e să nu atingi
sau să nu dărâmi steagurile în
fipte în zăpadă. Mă și miram cât
de proști sunt schiorii, unu’ nu
reușea să treacă fără să atingă
steagurile, ca să câștige... Și până
hăt la final de generală, nam
înțeles nici cât negru sub unghie
ce e ăla „opsai“ sau „hopsai“ în fot
bal, mă gândeam că asta tre’ să
țipi din răsputeri pe teren, atunci
când ești în vreo încurcătură, gen
când îți dă un băiat gol sau țiai
luat o minge șutată în față ori
între picioare... Miam amintit as
ta, zapând între Eurosport și Digi
Sport. SDC
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O mare, și gogonată, și eﬁcientă minciună
Este PSD un partid comunist?
Sau, mai exact, este continuato
rul structurilor comuniste de di
nainte de 1989? Iată o întrebare
cu răspuns complicat: cel mai
onest răspuns ar fi „Da și nu“.
Da, fiindcă există o linie de conti
nuitate clară: baza FSNului și,
mai apoi, a PSDului era alcătuită
în mare parte din oameni cu
funcții relativ importante în apa
ratul de partid de dinainte de
1989. Și nu doar la nivel central.
În primii ani de după revoluție,
deși mai puțin vizibili, diverșii
primari, consilieri și lideri locali
din întreaga țară erau tot activiști
de partid reciclați – adică nu
membri PCR obișnuiți, din marea
masă de treipatru milioane, ci
personaje cu funcții de conducere
și de răspundere politică. Iar oda
tă cu trecerea timpului, ei au fost
înlocuiți încetîncet de oameni
mai tineri, care au crescut sub pul
pana lor, întrun grup închis de li
deri mai mici sau mai mari, însă

modelați conform aceleiași ma
trici „comuniste“.
Ghilimelele își au rostul lor,
iar aici putem porni discuția de la
partea de „Nu“ a răspunsului. E un
„Nu“ mai strict, care ține de felul
în care a fost aplicată ideologia
comunistă în România, de forma
pe care a luato sistemul presu
pus egalitarist ce a purtat numele
de comunism.
În realitate, nici una dintre ță
rile așanumite comuniste nu a
reorganizat structura socială con
form ideologiei marxiste (și nici
măcar marxistleniniste). Și când
scriu asta, nu vreau nicidecum să
reiau mantra stângiștilor radicali,
popularizată cu obstinație și azi,
cum că de fapt comunismul a fost
un sistem bun, însă greșit aplicat.
Nici vorbă. Adică da, sistemul a
fost greșit aplicat în România, la
fel ca și în URSS, Cehia, Bulgaria,
Albania, Coreea de Nord, Cuba –
dar nici nu se putea altfel. În sine,
comunismul e o utopie ce contra
zice trăsăturile fundamentale ale

umanității și, ca sistem politico
social, este inaplicabil în orice
realitate istorică –, dovadă și eșe
cul său în toate teritoriile unde
puterea a fost deținută de comu
niști autodeclarați (inclusiv în
China populară). Ideologia comu
nistă a fost cea mai mare și mai
eficientă metodă de manipulare a
secolului XX, fiindcă, spre deose
bire de nazism, își ascundea ca
racterul malign sub masca genero
zității și grijii față de un concept
abstract numit propagandistic
„omenire“. Pus în practică, comu
nismul ca ideologie poate fi con
centrat întro zicere răutăcioasă,
dar ilustrativă: „O să salvăm ome
nirea, chiar dear fi să piară toți
oamenii“.
Însă ea, ideologia, a fost folo
sită cu succes ca justificare pen
tru preluarea puterii și obținerea
controlului absolut asupra statu
lui și a cetățenilor. Prin orice mij
loace, evident, de vreme ce scopul
era atât de generos. Binele cu dea
sila, ba chiar ceva mai ticălos:

Noul Partid
Anul a început prost pentru PSD,
în ciuda faptului că Liviu Drag
nea stăpânește partidul, lucru
demonstrat la reuniunea Comi
tetului Executiv al partidului, în
care Mihai Tudose a fost scos în
șuturi din funcția de premier.
Paradoxal, vestea că Dragnea sa
înșurubat și mai tare la vârful
PSD ar trebui să îngrijoreze
marea masă a socialdemo
craților. Pentru că se vor prăbuși
la un moment dat cu tot cu lide
rul lor. Iar căderea va fi una cu
efecte catastrofale pentru PSD.
Mai poate fi întors Liviu Dragnea
din drumul înfundat pe care a
luato? Nici vorbă. Liderul PSD va
continua să greșească, pentru că
pe de o parte îi e teamă de con
damnare, iar pe de altă parte e în
curajat de cei din imediata sa
apropiere să meargă până la capăt.
PSD nu mai este azi partidul
socialdemocrat așezat, pe care îl
știam la un moment dat. Com
parațil pe Dragnea cu Năstase. Sau
chiar cu Ponta. Și Năstase, dar și

Ponta au fost vehement contestați
la vremea respectivă, dar nu sa
pus problema deraierii României.
Năstase poza în zbirul național,
însă colinda marile capitale euro
pene, în căutare de sprijin, în timp
ce Ponta făcea prostii cu duiumul
în țară, dar navea tupeul să se ia
la trântă cu oficialii europeni.
Pentru Dragnea, Europa se termi
nă la Alexandria, iar CExul parti
dului bate orice telegramă sosită
din capitala Belgiei.
Uitațivă la reacția critică a
Comisiei Europene din această
săptămână la adresa guvernan
ților de la București, dar mai ales
la răspunsul oferit de Dragnea și
Tăriceanu. Nau înțeles nimic ofi
cialii europeni, spun liderii PSD și
ALDE, de parcă Bruxellesul nar
ști exact ce se petrece în țară cu le
gile Justiției.
Vom avea un an 2018 infernal
din punct de vedere politic. Legile
Justiției sunt departe de a fi adop
tate, dar PSD nu e dispus să cedeze
nici un milimetru. În plus, modifică
rile ce vor fi aduse Codului Penal și

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Codului de Procedură Penală sunt
adevărate bombe care probabil vor
exploda până în primăvară.
Ne putem aștepta inclusiv la
schimbarea din funcție a Codru
ței Kovesi din fruntea DNA, chiar
dacă acest lucru va duce probabil
la o ieșire masivă în stradă a ro
mânilor.
PSD dă semnale tot mai clare
că va merge înainte, însă partidul
nu va putea rezista încă un an în
acest ritm. Nu cred că votanții PSD
pot rămâne indiferenți la ceea ce
se întâmplă, cu toată propaganda
deșănțată la care asistăm de mai
bine de un an. Sunt oameni care
au rude plecate la muncă în stră
inătate și care se tem că ruptura
României de Europa ar putea în
semna mai puțini bani primiți din
Italia, Spania sau Germania.
PSD a intrat deja în criză de
timp, pentru că potrivit calendarului

răul cu dea sila, prezentat drept
bine comun.
Cazul României nu e nici cel
mai grav, nici cel mai reprezenta
tiv, dar e cel care ne interesează.
Din 1947, când comuniștii au pre
luat oficial puterea în stat, și până
în 1989, nomenclaturiștii partidului
sau folosit de ideologia comu
nistă pentru a deveni stăpânii ab
soluți ai țării. Partidul unic, eco
nomia centralizată, colectivizarea
forțată, totul a fost făcut pentru ca
o elită politică – altfel de duzină –,
susținută de marea putere a URSS
și de un aparat de represiune
crunt, să controleze întreaga Ro
mânie, să devină stăpânii absoluți
și discreționari ai țării. O rețea de
mici și mari stăpânitori, care mes
tecau clișee din scrierile clasicilor
marxismleninismului fără să le pri
ceapă foarte bine, dar folosindule
ca pe un fel de semne de recunoaș
tere a apartenenței la clasa condu
cătoare, a condus țara spre sărăcie
și foame, perpetuând decenii dea
rândul marea minciună.

Aici intervine și una din ma
rile diferențe dintre capitalism și
comunism: cel dintâi era așa cum
se spunea că este, cu bunele și re
lele lui, pe când cel deal doilea
era o ficțiune ce ascundea felurite
forme de totalitarism și nu era mai
deloc așa cum se spunea că este. O
minciună susținută cu tărie, până
în pânzele albe, și care a făcut
epocă. Nu una foarte bună, după
cum se știe.
Și – cum sper să povestesc
săptămâna viitoare – deaici, din
această minciună, crește mărețul
arbore genealogic ce leagă PCRul
de PSD și de clasa stăpânitoare a
României contemporane. SDC

din Kiseleff povestea cu Justiția
trebuia rezolvată până la finalul
anului trecut. De asemenea, vor
apărea nemulțumiri generate de
nerespectarea propriului pro
gram de guvernare. Măririle sala
riale anunțate pentru acest an nu
vor fi la nivelul așteptat, iar dacă
vor exista, vor fi înghițite rapid de
inflație, cursul valutar o ia la vale,
iar ratele la credite vor deveni tot
mai mari.
PSD sa confruntat până acum
doar cu protestele pe tema Justi
ției, dar în acest an am putea asista
la o radicalizare sindicală, pe fon
dul promisiunilor neonorate.
Este conștient PSD de ceea ce
se petrece în societate? Dacă ne
uităm la declarațiile liderilor so
cialdemocrați, am zice mai de
grabă că nu. Pot înțelege Codrin
Ștefănescu sau Olguța Vasilescu
că societatea civilă sa trezit și că
zona activă nu mai este dispusă să
înghită tot ce aude la partid? Sunt
oameni care șiau dobândit inde
pendența financiară, nu depind
de politicieni și călătoresc prin
toată lumea.
Că este vorba despre o cinci
me de electorat sau mai mult are
mai puțină importanță, dar Noul
Partid va influența tot mai mult

politica românească și va roade
credibilitatea unei formațiuni
care nu înțelege că România nu
înseamnă doar Teleorman, Olt,
Giurgiu sau Vaslui.
Noul Partid nu va sta cu mâi
nile încrucișate nici în perioada ur
mătoare, indiferent de promisiuni
sau, dimpotrivă, de amenințări.
Mai e ceva. PSD se amăgește
cu sondajele de opinie. Toți cei
care în ultimul an au ieșit în stra
dă, în frig, pe ploaie, când aveau și
altceva mai bun de făcut, se vor
răzbuna mai devreme sau mai
târziu. Dar mai ales la vot. Și nu e
vorba doar de cei 70.000 sau
100.000 de manifestanți de sâm
băta trecută. Oamenii ăștia care
au acumulat atâta furie au înțeles
că adevărata bătălie se va da la
urne. Au și ei familii, părinți, co
legi de muncă, prieteni. Vor fi ca o
armată, pe care azi PSD o ia la
mișto, o minimalizează.
Iar furia se va vedea la vot,
inclusiv la următoarele alegeri
parlamentare. Problema e cât de
mare va fi dezastrul ce va trebui
îndreptat, pentru că întradevăr
aici există un risc. Dar, din punct
de vedere electoral, PSD nu poate
evita pedeapsa pe care o merită.
Și va fi a naibii de cruntă. SDC
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Cu violonista estonă Mari Poll despre
muzica lui Enescu și ultimul ei CD
Un disc care are ca piesă de
rezistență o sonată pentru vioară și
pian de George Enescu, nominali
zat pentru Premiul celui mai bun
disc al anului 2018 în Estonia (Es
tonia Music Awards 2018) nu este
ceva obișnuit. Citind anunțul în
presă, mam grăbit săl caut pe
Spotify și, ascultând duoul format
de violonista Mari Poll și fratele ei,
pianistul Mihkel Poll, am fost re
pede câștigat atât de sunetul plin,
cald și cu inflexiuni adesea tandre
al violonistei, care ma dus cu gân
dul la arta unui Ivry Gitlis, cât și de
alura decisă a pianistului. Vădit,
cei doi cunosc și se bucură de mu
zica lui Enescu, întro înțelegere
perfectă, care ții face imediat apro
piați și explică, pe de altă parte,
succesul la critică al discului lor,
înregistrat pentru casa poloneză
Dux. Un CD, altfel, cu un program
original de muzică a secolului XX,
Enescu fiind urmat de Poulenc
(Sonata pentru vioară și pian),
Schönberg (Fantezia pentru vioară
și pian, Op. 47) și ErkkiSven Tüür.
Cum am aflat în urmă cu doi ani
la marele Târg internațional al
muzicii de la Frankfurt, a căpăta
informații despre artiștii din țările

baltice, și în mod special despre
cei din Estonia, nu este deloc di
ficil. La Tallinn funcționează Cen
trul eston de informare muzicală
(Eesti Muusik Infokeskus), ai
cărui reprezentanți miau oferit
amical materialul publicitar pe
care îl editează. Am găsit astfel
cu ușurință biografia violonistei
Mari Poll, în prezent al doilea
concertmaistru al Orchestrei sim
fonice din Stavanger, absolventă
a prestigiosului Royal College of
Music de la Londra (în 2012, clasa
prof. Radu Blidar) și cu o diplo
mă de solist obținută la Acade
mia de Muzică de la Oslo, în Nor
vegia (2014).
Centrul eston de informare
muzicală menționează, firesc, și
cele două principale discuri ale
violonistei, cel dintâi în seria „De
but“ a odinioară faimoasei case
EMI (astăzi distribuit online sub
eticheta Warner) și cel cu Sonata
a 3a „în caracter popular româ
nesc“ a lui Enescu. Pentru cine vrea
să știe mai mult despre Mari, de
pe siteul ei (www.maripoll.com)
poate descărca și un dosar profe
sionist de presă.
Am avut plăcerea să stau de
vorbă zilele trecute cu Mari Poll

O.N.E. ...and only!
Nu știu alții cum sunt, dar eu,
când reascult vreo piesă de rock
ce mia rupt inima la tinerețe,
am oarecari dificultăți în a sta la
distanță obiectivă de ea. (Las’ că
nici rubrica de față nui una im
personală!)
Să scrii despre plăcerea pe care
țio dă muzica e cam la fel cu ați
etala public momentele de intimi
tate erotică. Nam ratat prilejul
unor exhibiții de meloman amo
rezat, fiindcă nu mă pot numi și
nici nu vreau să fiu cronicar, în
sensul jurnalistic al cuvântului.
(Iar critic muzical – bleah!, cate
goric nu sunt!) Cine iubește, sigur
greșește; chiar și rockerii (sau mai
ales ei) cad în păcat!
Marius „Bubu“ Luca era, la
sfârșitul anilor ’70, unul dintre

chitariștii „clanului“ orădean Me
tropol. Apoi șia făcut propriul
grup, Metrock, pe care nam avut
ocazia săl admir în concert. Cine
la văzut, însă, nu uită nici azi des
chiderea spectacolului – cortina
ce ardea de jos în sus, gest simbolic
și protestatar. LPul Castelul de
nisip ma cucerit de la prima ve
dere cu ilustrația copertei, senza
țională pentru „era socializdă“. Și
mia ținut de cald multă vreme
după ce trupa se destrămase, iar
echipierii se risipiseră în lume.
Stabilit în Canada, Luca na dat
semne... audibile că ar mai cânta.
Probabil că muncea să trăiască
omenește, dar sângele de rocker
fierbea vulcanic. A erupt când a
sosit momentul și sa coagulat în
trupa românocanadiană Organic
Noise Experiment. Pe scurt: O.N.E.,

și am întrebato în preambulul
interviului acordat Europei Li
bere și săptămânalului nostru
dacă muzica lui George Enescu
este cunoscută în Estonia. „Da,
desigur, în mod special printre
muzicieni, dar nu este, poate, cân
tată atât de mult cât ar merita. În
mod sigur, ar putea fi cunoscută
pe un plan mai larg decât este în
prezent. [...] De multă vreme, și eu
și fratele meu Mihkel suntem
interesați de muzica secolului XX
și amândoi iam explorat reperto
riul. Enescu, după părerea mea,
ocupă un loc foarte important în
muzica secolului, iar sonatele lui
de pian sunt parte a repertoriului
pentru cei care se ocupă cu serio
zitate de muzica clasică.“
A cântat și în concert Sonata
nr. 3 de Enescu? „Da, de multe ori.
Iar atunci când am decis să înre
gistrăm un disc, Enescu a fost pe
primul loc pe listă, iar Sonata de
la bun început aleasă pentru CD.“
Ce o atrage în muzica lui George
Enescu? „Aș spune că fiecare din
sonatele lui diferă în termeni de
ritm, de caracter, dar ceea ce
admir cel mai mult la el este felul
în care așterne pe hârtie minuțios
totul, lucruri ce par la prima

care se poate citi foarte bine și
One. Alături de Luca, voce, chitară
bas și chitări acustice, îi găsim pe
Shawn Haines, chitară electrică, și
Louis Doré, tobe.
De mai bine de trei ani, O.N.E.
editează – ori este mai potrivit să
scriu reeditează? – piesele cu care
neau încântat Metropol și Me
trock acum 3540 de ani. Știu că
Marius Luca e foarte critic, dată fi
indui exigența, cu vechile trans
puneri pe disc ale muzicii cântate
cu patos și devotament. Pe atunci,
studiourile singurei noastre firme
de profil, Electrecord, erau dotate
cu aparatură depășită, iar perso
nalul improviza diverse soluții
pentru ca înregistrările să iasă cât
de cât bune. Banda magnetică în
găduia, să zic așa, imperfecțiunile;
dar placa era nemiloasă, dacă nu
avea compoziția dozată precis
pentru ștanțare fără zgomot de
fond. Mă apuca jalea în intervalul
dintre două melodii, când acul
pickupului reda impasibil un

vedere improvizații, mai ales în a
treia Sonată. Este cu totul remar
cabil și partea cea mai dificilă
când începi să o înveți. Arată ex
trem de complicat, dar sună ase
menea unei improvizații. Este
asemenea unui pictor excepțio
nal, care poate forma imagini cu
tot felul de zgomote, sunete, creând
continuu o atmosferă foarte pli
nă de emoții și culori. În același
timp îi lasă artistului foarte mult
spațiu săși reflecte propriile idei.
Din acest punct de vedere, ai cân
ta muzica îți procură o mare bu
curie, satisfacție!“
Unul din cei doi profesori ai
ei de la Londra, la Royal College of
Music, Radu Blidar, este prezentat
mai mult ca un pedagog francez
de origine română și relativ puțin
cunoscut melomanilor din Româ
nia, în măsura în care singurul
său CD de circulație, înregistrat
cu pianistul Andrei Vieru la Paris,
este astăzi dificil de găsit. Presu
pun că Radu Blidar a fost cel care
va prezentat muzica lui Enescu?
„Da, desigur, întro măsură el ma
introdus în această muzică, dar
prima piesă de Enescu pe care am
studiato cu el a fost Sonata nr. 2,
care este extrem de diferită de a

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
scurt concert pentru cuțit și poli
zor electric. Azi, cu scule de primă
mână și de ultimă generație, Ma
rius Luca a putut să obțină sune
tul gândit, dorit, visat și cântat
impecabil.
Niciodată la vreme (2015);
Simple Songs (2015); Nemuritor
(2016); Gyertek Velünk! (2016);
Averea palmelor (2017) – iată CD
urile ce adună piesele atât de cu
noscute de orice rocker băștinaș,
român sau maghiar, că nui ne
voie să le reamintesc. (De notat că
primele două au fost imprimate și
pe suport de vinil.) Un DVD, ironic

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

treia. Mia fost, însă, de mare aju
tor, explicândumi backgroundul
acestei muzici, el însuși fiind năs
cut în România. A fost nu numai
un ajutor, dar și foarte interesant.
[...] Alături de el mam simțit foar
te bine, un profesor excelent, du
blat de un la fel de bun violonist.
Am fost surprinsă cum era capa
bil să predea o zi întreagă și să
facă demonstrații la vioară pen
tru fiecare aspect al muzicii, cân
tând la perfecție. Este un mare
pedagog.“ SDC

subintitulat Official Bootleg (2017),
reține pentru eternitate concertul
susținut în 20 martie 2015 la
Théâtre National din Montreal.
Un disc nou va fi lansat în acest
an. Se numește Epitaph, dar nu
cred că e ultimul...
Lăsând la o parte chestiu
nile tehnice, trebuie scos în evi
dență ce anume conferă nota
inedită și fermecătoare a piese
lor renăscute. Marius Luca op
tează să cânte versurile cu ac
centul unui vorbitor nativ de
engleză care a învățat bine lim
ba română și o folosește perma
nent incitat de cum se aude. Este
o abordare îndrăzneață și riscan
tă, dat fiind că auditoriul tradi
țional, incapabil de schimbare,
poate refuza ce i se oferă, pe când
cel nou tresare contrariat. Dar
tocmai îndrăzneala asta justi
fică edițiile actuale și le conferă
condimentul necesar ca plăce
rea audiției să fie una singulară,
de neuitat. SDC
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Teatrul coreean pentru publicul tânăr
Teatrul pentru publicul tânăr din Coreea
e precum țara în care există: dezvoltat.
O infrastructură culturală bine pusă la punct,
cu trupe ﬁnanțate de stat și companii
independente (proporția e cam jumătate/
jumătate) se preocupă de modelarea
generațiilor fragede pe calea artei scenice.
Nivelul de educație e ridicat, iar
asta se vede la tot pasul, de la sta
tul la coadă, la deschiderea cultu
rală a oamenilor, la maniera în
care arta e integrată în cotidian.
Creații sculpturale moderne, de
pildă, sunt parte constitutivă a
peisajului urban dominat de zgâ
rienori (pentru birouri, malluri
sau casnice), reclame luminoase
și decorațiuni specifice sfârșitului
de an, păstrate încă până în fe
bruarie, pentru noul an chine
zesc. Faptul că un bilet la teatru e
de trei ori mai scump decât unul
la cinema, iar sălile sunt întot
deauna pline, chiar și în timpul
săptămânii, când ziua de muncă
se încheie la 18, arată că arta tea
trală e valorizată.
Festivalul de Iarnă organizat
de ASSITEJ Coreea, sub stricta și
profesionista coordonare a lui
Sookhee Kim, își propune să fie o
platformă a celor mai reușite spec
tacole din ultimele sezoane, pe ca
re le oferă spre vizionare invita
ților, directori de festivaluri din
întreaga lume, și publicului local.
Un program dens, o medie de trei
spectacole pe zi, plus conferințe,
o bursă de spectacole au fost un
prilej foarte bun pentru ami face

o idee generală asupra statutului
artei scenice pentru publicul tânăr
în spațiul cultural sudcoreean. O
structură interesantă este asocia
ția care reunește profesioniștii
din acest spectru de adresabili
tate din Asia, un organism activ,
care cooperează și ai căror repre
zentanți (Coreea de Sud, India,
Pakistan, Taiwan, China, Hong
Kong, Indonezia, Singapore) de
rulează nenumărate proiecte co
mune, în avantajul general.
O DIVERSITATE MENITĂ
SĂ MULȚUMEASCĂ
TOATE AȘTEPTĂRILE
Ediția 2018 a Festivalului de Iarnă
de la Seul a avut drept temă „Cu
riozitatea în scenă“, iar repre
zentațiile au fost găzduite în dis
trictul teatral al acestui oraș cu
cca 10 milioane de locuitori. Dis
trictul concentrează peste 60 de
companii (un avantaj pentru pu
blic, care vine aici și are de unde
alege, oarecum un dezavantaj pen
tru companii, din cauza concu
renței), la Jongno Children’s Thea
ter și Daehakro Arts Theater.
În bună măsură, teatrul co
reean pentru publicul tânăr este

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
foarte occidentalizat. Mă refer la
teme, dar și la mijloacele de ex
presie teatrală, la stilul de joc al
actorilor. Actori foarte bine pre
gătiți, expresivi, total implicați în
ceea ce fac, care își utilizează toate
resursele (vocale, corporale, de
mimică), pricepuți la a interac
ționa cu privitorii, cu știința de
ași apropia, prin empatie, publi
cul. Interactivitatea este, printre
altele, una dintre trăsăturile ca
racteristice. Nu există bariere care
să separe ceea ce toată lumea știe
că e convenție de public. Încă îna
inte de spectacol, interpreții so
cializează cu spectatorii, fac mici
poante, joculețe, pentru a le capta
atenția și ai introduce gradat în
iluzia teatrală.
Alteori, copiii sunt implicați
pe parcurs, cerândulise să răspun
dă la o întrebare, să propună o
soluție scenică, să vină în spațiul
de joc și să dea o mână de ajutor.
La final, obligatoriu, ședințele foto
aduc alături personajele și privito
rii. Teatru de umbre – tradițional
sau ajutat de dispozitive moderne,
gen telefoane mobile, că doar e
țara Samsungurilor! –, păpuși de
tot soiul, animație cu obiecte, pro
iecții video, ecleraj, actorie defi
nesc gama mijloacelor de expresie
teatrală.

Repertorial, trupele sunt atra
se deopotrivă de basme tradițio
nale (în vreo cinci dintre spectaco
lele văzute, personaj principal era
Uriașul, în altele, tigrul), dar și de
teme actuale, de genul nu e sănă
tos să mănânci fast food, nu e bine
săți strici jucăriile, să le vorbești
urât părinților etc. Pentru că mo
dele occidentale sunt bine insta
late și acolo, iar tânăra generație
adoptă rapid tendințele răspân
dite global via internet, se produc
multe musicaluri, muzica vocalin
strumentală live e preferată, ade
sea la instrumente tradiționale, cu
sonorități ușor recognoscibile, spec
tacole cu mesaj, unele mai apro
piate de teatrul educațional decât
de cel de artă, inovativ, întrun cu
vânt, o diversitate menită să mul
țumească toate așteptările.
My Dear Little Calf/ Dragul
meu vițeluș e o poveste emoțio
nantă din perioada războiului,
despre prietenia dintre un băiat
de la țară și un vițel din gospodă
rie. Când familia trebuie să se re
tragă din fața trupelor militare,
puștiul îl încredințează, cu lacrimi

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

în ochi, soldaților, rugândui săl
aibă în pază. Pe fundalul acestei
istorioare de suflet, se proiectează
imagini documentare de război,
subtextul fiind unul pacifist.
Culinary Genius and Giant/
Geniul gastronomic și Uriașul e
un spectacol de teatru cu obiecte
în care recipiente de bucătărie se
transformă sub ochii privitorilor
în păpuși în timp ce actrița
povestește și joacă, cu mult talent,
episoadele poveștii.
A seed story/ Povestea unei
semințe e un one woman show ca
re urmărește actoricește și muzi
cal povestea unei semințe, dezvă
luindule copiilor ce se întâmplă
cu ea. Totul e gândit foarte crea
tiv, pentru că obiecte simple ca
pătă calități artistice, iar austeri
tatea scenică voită e augmentată
prin imaginație. Pe linia interac
țiunii cu publicul și a mesajului
ecologic, fiecare participant pri
mește la final un mic recipient cu
pământ și o semincioară pe care
să o pună la încolțit și să o îngri
jească până în aprilie. Ingenios și
educativ în același timp. SDC
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DAN LUNGU, SENATOR USR, CANDIDAT LA ȘEFIA ALTEI USR:

„Iașul cultural nu-și revine.
Nu se simt energii, nu există o viziune“
Se împlinește un an de când scriitorul Dan Lungu a candidat
pe listele USR în Parlamentul României, iar săptămâna trecută
a făcut anunțul surprinzător că se înscrie în cursa pentru șeﬁa
Uniunii Scriitorilor din România, o asociație profesională
măcinată de conﬂicte interne care s-au transferat în sălile de

judecată. În interviul acordat „Suplimentului de cultură“, Dan
Lungu a identiﬁcat principalele probleme cu care se confruntă
sectorul cultural din punct de vedere administrativ și legislativ
și trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa de direcție
în privința unei strategii culturale a orașului Iași.

INTERVIU REALIZAT DE
SILVIU D. CONSTANTINESCU

Cei mai mulţi
bani se duc în
instituţii greoaie,
supuse unui
control politic
uneori discret,
alteori agresiv.

Candidat la șefia Uniunii Scriitorilor, în vreme ce toți ochii sunt
ațintiți spre activitatea din Parlament. Cum v-ați decis să faceți
acest pas?

Numi place deloc direcția în care
a luato Uniunea Scriitorilor în
ultimii ani. Valurile de excluderi
și de demisii sau scandalurile le
gate de premii iau făcut praf ima
ginea. Candidez pentru a pune
capăt șirului de scandaluri și con
flicte din ultimii ani. Vreau să des
chid un canal de comunicare cu
toți cei excluși, precum și cu cei
care șiau dat demisia în semn de
solidaritate cu aceștia. Vreau o
Uniune armonioasă, echilibrată
financiar, concentrată pe proiecte
culturale și pe rezolvarea proble
melor sociale și medicale ale
membrilor aflați în dificultate, pe
promovarea cititului și întărirea
imaginii scriitorului. Candidez
pentru a convinge tinerii scriitori
talentați să intre în uniune (mo
mentan e îmbătrânită, total ne
atractivă pentru cei din zona cea
mai efervescentă a literaturii) și
pentru a propune o serie de pro
iecte noi – rezidențe de creație in
terconectate la nivel european,
burse de creație, un fond de mo
bilitate ș.a. Nu e puțin lucru, dar e
realizabil.

a făcut din această poziție pentru
breasla noastră, fiindcă atunci
când vorbim de lobby lucrurile
nus neapărat publice, dar, pri
vindul din perspectivă literară, a
dat un roman splendid, Cartea
șoaptelor, cu care a îmbogățit li
teratura română.

V-ați asumat candidatura la
șefia Uniunii Scriitorilor după
intrarea în politică. Cum priveați
înainte de a intra în Senat șefii
USR cu mandat de parlamentar?

Ați câștigat un mandat de
senator, dar multă lume se întreabă ce pârghii reale are un
parlamentar de opoziție să
schimbe ceva, indiferent de
bunele intenții...

Numi puneam în mod deosebit
problema, mă gândeam doar că e
o poziție din care pot ajuta Uniu
nea. Singurul șef de la Uniune cu
mandat de parlamentar în ultimii
ani este Varujan Vosganian. Nu
am de unde să știu cu precizie ce

Pentru cineva care tocmai intră în
politică, opoziția e o ucenicie foar
te bună. Nu numai că deprinzi în
detaliu chestiuni de tehnică legi
slativă sau îți exersezi ochiul cri
tic pe slăbiciunile unei legi, ale
unui proiect, dar ești ferit și de o

anumită beție a puterii, care la
acest nivel poate face ravagii, in
diferent de competențe. Poți face
multe lucruri, nespectaculoase,
dar importante, de la amenda
mente și propuneri legislative la
interpelări și întrebări. În opozi
ție fiind, nu poți trece legi impor
tante inițiate de tine, dar poți
contribui la îmbunătățirea altora
și poți monitoriza politicile gu
vernului în domeniul tău de com
petență. Frustrarea este în altă
parte. Când vii de pe poziția de
manager, unde ai putere de deci
zie, ești obișnuit să vezi cum lu
crurile se înfăptuiesc sub ochii
tăi, or aici totul se derulează mult
mai lent, iar deciziile se negociază
uneori îndelung, iar alteori se
amână sau pur și simplu nu se
mai iau. De asemenea, e frustrant

să vezi că unii vorbesc mult și
prost pe chestiuni la care nu se
pricep, așa că ai nevoie de multă
răbdare și diplomație.
Prioritățile culturale în materie
legislativă nu reprezintă în mod
necesar o prioritate a actualului
Parlament, unde se trec la foc
automat Legile Justiției. Ce se
întâmplă în Comisia pentru Cultură, din care faceți parte?

Printre parlamentari și în general
printre oamenii politici, temele
culturale nu sunt prea populare,
din mai multe motive. În primul
rând, nu aduc voturi, așa cum aduc
asfaltul sau canalizarea. Apoi pro
fesiile culturale nu au sindicate
puternice, nu pot organiza demon
strații care să pună în dificultate
puterea. Efectele negative ale

politicilor culturale se văd abia
întrun timp îndepărtat, așa că
pot fi ignorate fără a plăti prea
scump. Doar atunci când cultura
e codificată în termenii identității
naționale mai apare câte un fri
son de interes printre politicienii
puterii, dar nici acesta nu ține
prea mult, doar așa, în anul cente
nar. În fine, eu miam asumat din
capul locului această postură de
licată și cumva mai puțin vizibilă,
de parlamentar interesat priori
tar de treburile culturii. Am ajuns
în Comisia de cultură a Senatului
fiindcă miam dorit, și nu ca exil
derivat din algoritmul împărțirii
locurilor. Inițiativele mele legisla
tive, ca și interpelările sau decla
rațiile politice vizează cu priori
tate chestiuni culturale. Am făcut
propuneri de schimbări legisla
tive pe Legea privind manage
mentul în instituțiile publice de
cultură și Legea privind regimul
finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes ge
neral și nenumărate interpelări și
întrebări pe subiecte culturale,
nu are rost să le înșir, cine e curios
le găsește pe siteul meu. Atunci
când miau fost semnalate abu
zuri din zona culturii, nu am ezi
tat să fac declarații politice sau
interpelări de la tribuna Senatu
lui: cum a fost în cazul evaluării
îndoielnice a scriitorului Adrian
Alui Gheorghe în calitate de direc
tor al bibliotecii „G.T. Kirileanu“ la
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Piatra Neamț sau al incredibilului
șir de gafe și abuzuri în destitui
rea doamnei Dorina Lazăr de la
conducerea Teatrului Odeon. În
primul caz, mi sa reproșat că dl
Alui Gheorghe a făcut parte din
Comisia de monitorizare și exclu
deri a Uniunii Scriitorilor din Ro
mânia, care la rândul ei a făcut
fapte nu tocmai nobile și că nu
merita apărat. Eu cred că abuzu
rile trebuie sancționate în sine,
nu când subiect al abuzului e o
persoană sau alta. Împotriva ex
cluderilor din Uniunea Scriitori
lor mam pronunțat când a fost
cazul, chiar am inițiat, alături de
Radu Vancu, o scrisoare de pro
test împotriva lor. Încerc să fiu o
persoană echilibrată, să nu judec
resentimentar. Apoi, încerc să fiu
pentru scriitori, pentru oameni
de cultură în general, un sprijin, o
voce care le apără interesele.
Văzând ceea ce s-a întâmplat în
ultimul an cu Ministerul Culturii, pare că suntem la un minim
istoric privind interesul unei puteri față de acest sector, singura
reușită „notabilă“ în ultimul an
fiind adăugarea sintagmei
„Identitate Națională“ în coada
denumirii instituției. Unde sunt
principalele vulnerabilități?

Vrândnevrând, mam deprins să
privesc sistemul cultural în între
gul său și să văd punctele slabe.
Avem câteva verigi foarte fragile.
Una e cultura vie. Nu există o vi
ziune coerentă în privința asta, nu
avem o politică de susținere a ti
nerilor sau mai puțin tinerilor
creatori. Banii pentru cultură se
duc în cea mai bună parte către
instituțiile de stat și se folosesc în
măsură excesivă pentru funcțio
nare. Instituțiile culturale de stat,
cu excepțiile de rigoare, nu exce
lează la capitolele inovare și pros
pețime. Nu întotdeauna e vinovat
managerul de asta, trebuie să luăm
în considerare legislația încâlcită
și lipsită de suplețe, birocrația
stufoasă și nu în ultimul rând ma
niera de evaluare a activității. Așa
cum arată acum lucrurile, politica
își poate băga mult prea ușor coa
da în concursuri de ocupare și în
evaluarea managementului. Așa
dar, cei mai mulți bani se duc în
instituții greoaie, supuse unui
control politic uneori discret, al
teori agresiv. Mult prea puțini
bani ajung către ONGuri și către
creatori independenți, iar maniera
de distribuire nu e întotdeauna
transparentă și competitivă. Fi
nanțarea culturii independente la
nivel local este cel mai adesea o
tristețe: din comisiile de evaluare

fac parte consilieri locali/ ju
dețeni fără expertiză în domeniu,
iar artiștii independenți nu pot
participa, deși legea o permite,
finanțările mergând doar către
ONGuri sau PFAuri. Nu mai vor
besc de proiectele culturale locale
care se fac pe bază de cooperare și
unde nu există nici un fel de eva
luare a impactului. De fapt, e o re
gulă că evaluarea se face strict
sub aspectul corectitudinii finan
ciare și bifării activităților, fără
nici un fel de grijă pentru calitate
și impact. Lipsa de interes pentru
cultura vie se poate vedea și la
nivel instituțional: în toate jude
țele există, de pildă, câte un Cen
tru pentru conservarea și promo
varea culturii tradiționale, însă
nu avem nimic dedicat culturii
contemporane. Un Centru pentru
încurajarea și promovarea cultu
rii contemporane, de ce nu? Care
să finanțeze exclusiv cultura vie.
Tinerii creatori nu se bucură de
nici o facilitate, de parcă vrem să
scăpăm de ei, nu săi încurajăm,
de parcă sistemul cultural se hră
nește exclusiv cu trecut. Oricât de
glorios și strălucit e trecutul nos
tru cultural, o țară normală se
ocupă și de contemporaneitate.
Nu avem fonduri de mobilitate,
rezidențe de creație, burse de
creație, sistem de lecturi publice
plătite ș.a.m.d., mecanisme de
sprijin care în alte țări își fac
treaba de ani buni. E pur și sim
plu anormal.
Ați inițiat, ca senator, o campanie de donare de cărți către bibliotecile din comunele din
județul Iași. De unde interes
pentru mediul rural, o zonă fără,
să-i spunem, tracțiune electorală pentru USR?

Cultura din mediul rural este o
altă verigă slabă. Satul a fost
abandonat din acest punct de ve
dere. Nu există nici o strategie,
nici un proiect coerent de revita
lizare a vieții culturale sătești. Nu
e vorba doar de păstrarea tradi
țiilor, ci de consum cultural mini
mal. Căminele culturale au tre
cut în subordinea primăriilor și
nu mai există nici un control dacă
se mai desfășoară activități cultu
rale și, dacă da, de ce calitate. Unele
sau transformat în discoteci sau
în cârciumi, altele au fost vândute
și acum sunt depozite sau maga
zine. Am văzut și cămine culturale
frumos renovate, dar prin care
bate vântul. Sau câștigat niște
bani pentru reabilitarea clădirii,
dar ele sunt pustii. Ministerul
Culturii sa spălat pe mâini, pla
sând totul la nivel local. Consiliile

județene nu au o strategie cultu
rală a județului, cum ar fi normal,
și nici vreo evidență a activităților.
Puținii bani care se îndreaptă către
cultură se duc mai degrabă clien
telar. Primarii sunt bucuroși că au
unde săși mai angajeze câte o ne
poată și un loc de închiriat pentru
nunți, la cultură oricum nu prea
se pricep. Am făcut o interpelare
către primministru, pentru a afla
câte cămine culturale sunt în Ro
mânia. Am primit un răspuns ab
solut halucinant, nici guvernul și
nici Ministerul Culturii habar n
au. Păi de unde să avem o strate
gie dacă noi nu știm nici măcar
câte sunt?
La biblioteci există o eviden
ță, dar cele mai multe nu au mai
făcut achiziții de carte de ani buni
și au probleme cu lemnele, cu fri
gul, cu igrasia, cu spațiul. Am fă
cut pe cabinetul parlamentar un
proiect, „Până hăt de carte!“, prin
care am adunat cărți din donații
și leam dus către bibliotecile să
tești. Am dus aproape 1.700 de vo
lume în șapte comune din județul
Iași, ocazie cu care am vorbit cu
bibliotecari, profesori, directori
de cămine culturale, viceprimari
și primari, am luat pulsul reali
tății la fața locului. Aș fi vrut să
vorbesc cu președinți de asociații
sau fundații culturale, dar în cele
șapte comune nu am găsit nici
una. Proiectul nostru nu rezolvă
problema, însă o conștientizează
și deschide un canal de comuni
care, e sursă de propuneri pentru
schimbări legislative în domeniul
culturii. Pentru mulți dintre cei cu
care mam întâlnit, prezența unui
parlamentar care se interesează de
chestiuni culturale a fost o mare

surpriză. Bibliotecarii, profesorii
și cei de la cămine culturale sau
bucurat, fiindcă, prin prezența
unui reprezentant al Comisiei de
cultură a Senatului României, le
au crescut acțiunile în fața au
torităților locale, problemele lor
se vor bucura de altă atenție pe
plan local. Cu unii am rămas în
dialog, cred că e foarte important
să nu pierzi contactul cu viața
reală, cea care se derulează la firul
ierbii. Cu toții, chiar și primarii,
resimt lipsa unui sprijin de spe
cialitate, a unei strategii la nivel
județean. În lipsa acestora, fac și ei
cum se pricep, unii mai bine, alții
mai rău, iar alții deloc.
După pierderea competiției în
proiectul capitalelor europene
ale culturii, administrația
ieșeană pare să nu mai încerce
nici măcar să salveze aparențele
privind lipsa unei strategii culturale coerente. Ce-i lipsește
Iașului pentru a deveni competitiv și poate chiar a produce
bani din evenimente culturale?

După eșecul usturător la progra
mul Capitală Europeană a Cultu
rii, mi se pare că Iașul cultural
nuși revine. Nu se simt energii,
nu există o viziune, bugetele sau
subțiat. Strategia culturală a mu
nicipiului, obligatorie pentru can
didatură și adoptată de Consiliul
Local, a rămas literă moartă, iar
Consiliul Județean nu are nici
până în ziua de azi o strategie cul
turală votată și bugetată. Faptul
că din acel proiect ambițios cu
care am participat la CEaC 2021
nu urmărim mai nimic arată că,
întradevăr și din păcate, nu me
ritam titlul. Desigur, se întâmplă
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Vreau să
deschid un canal
de comunicare cu
toţi cei excluși,
precum și cu cei
care și-au dat
demisia în semn
de solidaritate cu
aceștia.
și lucruri bune sau foarte bune,
cum ar fi FILIT, FITPTI sau Hu
brica, pentru a da câteva exemple,
dar nu există o efervescență și nu
avem o direcție. Nu știm cum
vrem să arate Iașul cultural peste
cinci, zece sau douăzeci de ani, nu
avem un proiect. Proiectul care ar
fi putut să canalizeze energiile
posteșec CEaC 2021 este sărbăto
rirea Centenarului, însă pe de o
parte nu avem dea face cu eveni
mente strict culturale, încărcă
tura istorică este dominantă, iar
pe de altă parte avem un conflict
între Primărie și Consiliul Jude
țean, de unde rezultă două serii
paralele de evenimente și o sen
zație de haos. Artiștii indepen
denți și ONGurile culturale nu se
simt nici ei prea bine, și asta nu
doar din pricina bugetelor mici
alocate și a unei birocrații care îți
taie avântul, ci și a noii revoluții
fiscale care îi demotivează și pe
cei mai vajnici. Dacă mai erau
instituții culturale locale cu ape
tit pentru performanță, scăderea
salariilor la nivelul managemen
tului le va cuminți în scurt timp.
Una peste alta, tabloul mi se pare
sumbru. SDC
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Babilonia veselă
În cea de-a noua zi a Decameronului, tinerii participă la o transă
dionisiacă: animalele par domesticite, ierburile sunt parfumate și totul
aduce cu un Eden spontan. Zice naratorul că, dacă i-ar vedea cineva,
ar spune că „moartea nu-i va răpune pe aceștia, ori, dacă-i va răpune
totuși, îi va găsi cu surâsul pe buze!“. Cu mijloace diferite, Radu
Țuculescu inaugurează o lume asemănătoare în Măcelăria Kennedy.
MARIUS MIHEȚ

Pățaniile scriitorului din experien
ța jurnalistică nu au cum să nu
deschidă culoare fictive. Ce pot
lumina brusc o lume. Să ne închi
puim un regizor în căutare de su
biecte spumoase. În același timp,
el este un colecționar al situa
țiilor cu potențial burlesc. Rezul
tă numaidecât o competiție inte
rioară, cu mize sprințare. Iar Radu
Țuculescu are mai mereu un aer
dominator în situații capacitate
parodic. Așa se face că, printre
peregrinările lui prin cine știe ce
locuri din țară, el a dat și de nu
mele unei măcelării din Luna de
Jos, de lângă Cluj. Având rezo
nanțe care altminteri ar trebui să
ți dea fiori, ea, măcelăria, oferă
nebănuite anecdotici, numai bune
de ficționalizat.
Citim un roman cât un spec
tacol montat pe mai multe scene
deodată. Fiecare având inadecva
rea ei, tipologiile și, poate mai
mult decât orice, disponibilitățile
pentru a prelucra semnificații. Da
că dai deun individ ceși botează
măcelăria Kennedy (după numele
președintelui american, nu la în
tâmplare!), știi sigur că te găsești în
fața unui personaj. Radu Țucules
cu atât așteaptă. Cu povestea în
minte, el caută să confecționeze un
real cât mai contrariant.
Trebuie precizat că nu neapă
rat ce ține de un anumit exotism
al individului îl mobilizează pe
prozatorul clujean. Cât resursele
unei suceli, irealitățile ei, dublate
de investiția în labirinticul spec
tacular. Căci nu poți lăsa neatins
un subiect ce promite o acumu
lare totalizantă – un vector al pro
zei lui Radu Țuculescu.
Nu altfel este Luna de Jos, un
loc în care supărarea nu se prinde,
vârsta nu contează și disputele
sunt totdeauna caraghioase. Cu
așa deschidere utopică, cititorul
recunoaște locurile acelea pline
de viață și veselie, ce se instaurau
din vreme în vreme în literatura

din negura istoriei. De cear face
asta? Gândițivă numai câți autori
mai știu să se bucure în scris. Da
rămite să și construiască un dis
curs vitalist.
PLĂCEREA GASTRONOMICĂ
DESCHIDE ÎNTOTDEAUNA
SPECTACOLUL
VOLUPTĂȚILOR
Firește că Radu Țuculescu mi
zează dintru început pe legătura
cu un spațiu ce deține antidotul
depresiei. Oricâte neajunsuri se
pot citi printre rânduri, ceva mai
puternic le depășește. Colectivita
tea, întrun impuls sincronizat, vin
decă, cumva karmic, orice tristețe.
Până acolo, însă, spre finalul apo
teotic, regizorulscriitor introdu
ce câteva personaje, atipice prin
ciudățeniile lor simpatice. Fără
so știe și, oricum, ignorând senini
orice tentație a mândriei, pro
tagoniștii din Măcelăria Kennedy
au îndeletniciri mărunte cu po
tențial nebănuit. Din misterele
acestea ignorate se iscă și subtex
tele simbolice.
Dar să vedem galeria din
primplanul narativ. Cu preciza
rea că, în proza lui Radu Țucules
cu, personajele duc cu ele, toto
dată, și posibilitatea unor nuclee
epice. Întâi de toate, Flavius Ka
sian, cel care, în zorii andropau
zei, vrea să uite de sterilitatea lui,
investind întrun hobby ce devine
afacere: o măcelărie. Firește că ci
titorii fideli ai lui Radu Țuculescu
recunosc deja în gastronomie una
dintre lumile senzoriale preferate
de scriitor. Plăcerea gastronomică
deschide întotdeauna spectacolul
voluptăților. Aici, însă, Matilda,
soția lui Flavius, suferă de o pre
lungită somnolență, provocând
astfel alternative pentru soț. Ală
turi de măcelar, Avram e un altfel
de artist, nu al gurmanzilor, ci un
pictor la comandă. Alt artist al lu
crurilor mărunte este și Sami Gol
denberg (zis Munteaurit), ultimul
evreu din localitate. Un artist al
poeziei se află și în Epaminonda

Tiliu, Nonu, poet vegetarian; el
contrastează cu spectacolul gas
tronomic al cărnii, devenind aju
torul lui Kasian din dorința unei
surse suplimentare de inspirație.
Iată cum galeria de artiști din
mica localitate are un ritm parti
cular. De cealaltă parte, protago
nistele exersează și ele prin
provizii artistice, iarăși nebănui
te. Medicul Otilia, blogăriță de
ocazie și poetă tăinuită, respiră
bovarisme ascunse, iar gemenele
RobertaRozalia se pot mândri că
sunt niște artiste ale farsei. Reve
lația Vivianei este că poate scrie
asemeni lui Eminescu. Și așa mai
departe. Cert este că, de la Kasian
la Ciocio (zis Desculț) – care vinde
ochelari de eclipsă (așadar, un ar
tist al vânzărilor) – toți au senti
mentul utilității lor. Carevasăzică,
întro localitate cu nume shakes
pearian e nevoie de o scenă gene
roasă, cu potențial magic, ca peste
tot în opera lui Radu Țuculescu.
Ideală se arată pădurea „pătrată“,
cu o scenă reală, unde formația
„Muscamor“, condusă de un artist
caricatural, Tavu, face legătura cu
lumea insectelor ce asediază indi
ferente sărbătoarea. De asemenea
parodiată va fi și vedeta „Marele Pe
tric“, un pseudoartist. Ideea este că
vedetele „consacrate“ nu au nici o
șansă întro lume a artiștilor auten
tici. Radu Țuculescu nuși iartă
confrații impostori în nici o situație.
CÂND LUMINA SE STINGE,
IMPULSURILE EROTICE
NĂPĂDESC LUMEA
În spectacolul din pădure, cu în
treaga comunitate gătită de carna
valul cosmic – ca pe vremea bă
trânului Will –, cu măști erotice și
acțiuni necenzurate, asistăm la
felul cum lumea devine scena din
totdeauna. Febra comunității se
alimentează organic din muzică și
erotism, din ofensiva gastronomică
și din revărsarea micilor vietăți;
chiar și din cele nevăzute: îngerii
și demonii nu pot sta deoparte.
Nimeni nu rămâne imun, căci

amorțeala din realitate trebuie
secționată radical prin sentimen
tul unei libertăți dezlănțuite.
În transa shakespeariană, când
totul este permis, între teritoriile
imaginației și incertitudinea lu
milor suprapuse, eliberarea de
convenții se precipită în mai mul
te direcții. Oamenii sunt acum
„vietățile pădurii“, iar eclipsa de
lună seamănă cu evenimentele
unde participanții, blocați de pre
judecăți și bunsimț, stau deo
parte, timorați. Iar când lumina se
stinge brusc, îngrădirile dispar și
impulsurile erotice năpădesc lu
mea. Pe acest tip de psihologie
mizează Radu Țuculescu.
Nu vor fi, deci, surprinzătoa
re acumularea de energii și explo
ziile carnavalești. În babilonia de
simțuri reactivate de ispita primi
tivă, o deosebim pe Doris Loman,
singura ființă incapabilă să se ma
nifeste artistic. Antieroina aces
tei lumi ieșite din țâțâni pare
încremenită întro resemnare pa
radoxală: adulterina inocentă și
voluptuoasa timidă. Maternă și cu
amanții, imună la energiile descă
tușate. În roiala cosmică – de oa
meni, insecte, culori, mirosuri și
sunete – după ce le adună laolaltă

pe toate, amanții eșuează lamen
tabil: Dan Coșoiu – Otilia și Ovi
diu Negru – Doris. Cuplurile in
termediate de spectacolul cosmic.
Diferențele sunt ireconciliabile:
femeile sunt prea sentimentale,
bărbații doar impulsivi, obsedați
de posesie și cam atât.
Scenele – rupte dintrun De
cameron autohton, cu onomastici
savuroase și situații contradicto
rii – asigură senzația permanentă
de teatralitate. Căci romanul se
poate lesne adapta pentru scenă,
pe secvențe sau în întregul lui.
Limpede este că Radu Țuculescu
gândește romanul ca o succe
siune de scenete intermediate de
fraze de un lirism cu totul conta
gios. Între ele, irealități, ambigue
sau sugerate, ce îndeplinesc avan
sul întro lume ca un imens trup.
Măcelăria Kennedy se poate
citi ca un poem erotic desfășurat
în mai multe scene din viața unei
comunități ce sărbătorește repao
sul cu fast. Radu Țuculescu aduce
laolaltă pasiuni dospite, paro
diază imposturile artistice, inau
gurează tragicomic intimitățile,
toate întrun spectacol apoteotic.
Cititorulspectator nu are cum să
nu iasă câștigat. SDC
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NOMINALIZĂRI

VĂ RUGĂM SĂ VĂ CUPLAȚI CENTURILE DE SIGURANȚĂ

Urmează Oscarurile, cu
peronul pe partea stângă
The Shape of Water are, cum era de așteptat, cele mai multe nominalizări – 13 –,
dar asta nu înseamnă că va și câștiga. IndieWire spune că ar putea lua Oscarul
pentru cel mai bun ﬁlm la ceremonia din 4 martie 2018, deși palmaresul e greu
de prezis. Nu cred că ar ﬁ de mirare dacă ar pierde premiul în favoarea lui Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri. Fox Searchlight e, oricum, pe cai mari, pentru
că distribuie ambele ﬁlme și are în total 20 de nominalizări.
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(SELECȚIE DIN CELE 24 CATEGORII)
n Cel mai bun film:
l Call

Me by Your Name;
l Darkest Hour: Ziua decisivă;
l Dunkirk;
l Get Out;
l Lady Bird;
l Phantom Thread;
l The Post;
l The Shape of Water;
l Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri.

l Sam

Rockwell – Three
Billboards Outside Ebbing,
Missouri.

n Actriţă rol secundar:
l Mary

J. Blige – Mudbound;
Janney – I, Tonya;
l Lesley Manvill – Phantom
Thread;
l Laurie Metcalf – Lady Bird;
l Octavia Spencer – The Shape
of Water.
l Allison

n Regizor:

IULIA BLAGA

După cum se știe, la Oscaruri lupta
actorilor din rolurile principale se
restrânge pentru că nu mai există –
ca la Globurile de Aur – departa
jarea dintre dramă și musical/ co
medie. Nu e nici o dramă că James
Franco a fost lăsat la o parte pen
tru The Disaster Artist/ Un artist
numit dezastru, în schimb e ne
drept că Armie Hammer, care are
un rol aproape principal și de ne
uitat în Call Me by Your Name, na
intrat în cărți la rol secundar, fiind
înlocuit cu Woody Harrelson (OK,
dar scurt în Three Billboards Out
side Ebbing, Missouri). În rest,
nominalizările la rol secundar
masculin sunt calchiate după Glo
burile de Aur.
Call Me by Your Name, unul
dintre cele mai frumoase filme ale
anului trecut, trebuie să zică mer
si pentru cele patru nominalizări
primite. O fi el distribuit de Sony
Pictures Classics, o fi având doi
americani pe generic și o fi vorbit
el mai ales în engleză, dar e copro
ducție minoritar americană regi
zată de un italian. Call Me by Your
Name intră în 9 februarie în sălile
din România. The Shape of Water
ajunge în 23 februarie, în același
timp cu The Post, de Steven Spiel
berg, care are doar două nomina
lizări. În cărți a intrat, în schimb,
Phantom Thread, de Paul Thomas
Anderson, cu șase nominalizări,

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

inclusiv pentru cel mai bun film,
care va ajunge la noi în 16 februa
rie. Să vedem dacă membrii Ame
rican Academy of Motion Picture
Arts and Sciences vor vibra la
ideea că e ultimul film al lui Da
nielDay Lewis înainte de anunța
ta retragere.
Nominalizarea lui Darkest Hour:
Ziua decisivă la cel mai bun film
mi se pare o glumă, iar pe Get Out
(nominalizat și el la cel mai bun
film) nu lam văzut încă. Cum nam
văzut deocamdată nici All the
Money in the World, dar ceva mă
face să cred că nominalizarea lui
Christopher Plummer, chemat in
extremis să filmeze rolul lui Kevin
Spacey, e clar un vot pro #metoo
și anti Kevin Spacey.
E păcat și că un alt film de top
al anului trecut, Dunkirk, e um
brit în sezonul #metoo care a în
volburat toate apele conformis
mului. Filmul lui Christopher
Nolan are opt nominalizări, dar e
de așteptat – dacă ia ceva – să ia
la categorii tehnice. Mi sar părea
aiurea să câștige Greta Gerwig,
luată și ea pe sus de valul #metoo,
pentru al ei simpatic și nespecta
culos Lady Bird. Filmul sa trezit
cu cinci nominalizări la cele mai
importante Oscaruri – cel mai
bun film, regie, scenariu original,
actriță principală (Saoirse Ro
nan) și actriță secundară (Laurie
Metcalf). La scenariu original ar fi
păcat să câștige în defavoarea lui

Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri, iar la rol principal feminin
e greu de crezut că irlandezoame
ricana Saoirse Ronan ar puteao
învinge pe Frances McDormand,
care e plasată de Globul de Aur și
de Premiul Screen Actors Guild,
primite recent, pe calea spre Oscar.
Sau mai știi? În condițiile astea, ni
meni nu mai vorbește despre bri
tanica Sally Hawkins.
Three Billboards Outside Eb
bing, Missouri e unul dintre butu
rugile mici ale anului, alături de
Lady Bird. Aproape de fiecare
dată există niște mici șalupe pe
lângă marile crucișătoare ale in
dustriei de film, al căror acces ar
trebui să dea senzația de permea
bilitate acestei lumi foarte com
petitive. Succesul lui Three Bill
boards se datorează în mare
măsură faptului că Frances McDor
mand joacă rolul unei mame care
luptă cu toate mijloacele pentru a
convinge polițiștii din orășelul ei
să nu renunțe la al căuta pe cel
care ia violat și omorât fiica. (Sce
nariul e foarte bun.)
Și copiii știu că anul ăsta Os
carurile sunt mai politizate ca nici
odată, iar aureola celor 90 de ediții
va spori euforia. Prezența lui Den
zel Washington, nominalizat la rol
principal masculin pentru Roman
J. Israel, Esq., e văzută de unii mai
mult ca semn de simpatie, căci fil
mul nu a înnebunit presa. Washing
ton cică ar fi grozav în această
dramă judiciară a lui Dan Gilroy,
unde joacă un avocat.
Tot la capitolul corectitudine
politică pot intra și cele patru no
minalizări primite de Mudbound
(regia Dee Rees). Acest racial epic
din anii ’30’40 bifează niște bor
ne: prima nominalizare la Oscar a
unei scenariste de culoare (Dee
Rees, care a scris scenariul îm
preună cu Virgil Williams) și pri
ma nominalizare la Oscar pentru
un director de imagine femeie
(Rachel Morrison). Profitând de

l Christopher

n Scenariu adaptare:

l Jordan

l James

Nolan – Dunkirk;
Peele – Get Out;
l Greta Gerwig – Lady Bird;
l Paul Thomas Anderson –
Phantom Tread;
l Guillermo del Toro –
The Shape of Water.
n Actor rol principal:
l Timothée

Chalamet – Call Me
by Your Name;
l Daniel Day-Lewis – Phantom
Thread;
l Daniel Kaluuya – Get Out;
l Gary Oldman – Darkest Hour;
l Denzel Washington – Roman
J. Israel, Esq.
n Actriţă rol principal:
l Sally

Hawkins – The Shape
of Water;
l Frances McDormand –
Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri;
l Margot Robbie – I, Tonya;
l Saoirse Ronan – Lady Bird;
l Meryl Streep – The Post.
n Actor rol secundar:
l Willem

Dafoe – The Florida
Project;
l Woody Harrelson –
Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri;
l Richard Jenkins – The Shape
of Water;
l Christopher Plummer –
All the Money in the World;

aceste bilete de voie, Mudbound
devine primul film de ficțiune dis
tribuit de Netflix care pătrunde pe
lista nominalizărilor la cele mai
importante premii din industrie.
La categoria film vorbit în
altă limbă decât engleza, surpriza
e filmul maghiar On Body and
Soul/ Despre trup și suflet, după
ce nu fusese luat în cărți la Globu
rile de Aur. Această delicată po
veste de dragoste devine astfel
adversarul cel mai de temut al lui

Ivory – Call Me
by Your Name;
l Scott Neustadter & Michael
H. Weber – The Disaster Artist;
l Michael Green, James Mangold & Scott Frank – Logan;
l Aaron Sorkin – Molly’s Game
Virgil Williams;
l Dee Rees – Mudbound.
n Scenariu original:
l Emily

V. Gordon & Kumail
Nanjiani – The Big Sick;
l Jordan Peele – Get Out;
l Greta Gerwig – Lady Bird;
l Guillermo del Toro, Vanessa
Taylor – The Shape of Water;
l Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
n Imagine:
l Roger

Deakins – Blade Runner 2049;
l Bruno Delbonnel – Darkest
Hour;
l Hoyte van Hoytema – Dunkirk;
l Rachel Morrison – Mudbound;
l Dan Laustsen – The Shape
of Water.
n Montaj:
l Baby

Driver;

l Dunkirk;
l I,

Tonya;
Shape of Water;
l Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri.
l The

Loveless (deși favoritul meu e Una
mujer fantastica).
Printre surprize se numără și
nominalizarea la categoria lungme
traj documentar a lui Visages, villa
ges, realizat de veterana Agnès Varda
(89 de ani) împreună cu fotograful
JR. Varda (fosta soție a lui Jacques
Demy și una din personalitățile cele
mai longevive din cinemaul francez)
a devenit în noiembrie 2017 prima
regizoare premiată cu un Oscar
omagial pentru întreaga carieră. SDC
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Nadia Murad, Jenna
Krajeski – Eu voi fi ultima
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Eu voi ﬁ ultima. Povestea captivităţii mele şi lupta mea
împotriva Statului Islamic, de Nadia Murad și Jenna Krajeski, traducere
de Irina-Marina Borţoi, care va apărea în curând la Editura Polirom.
– FRAGMENT –
Câțiva luptători au început să dea
roată camerei, cu niște saci mari
în mâini, cerândune să le dăm te
lefoanele mobile, bijuteriile și
banii. Cele mai multe femei au
căutat în gențile pe care le făcu
seră înainte să plece de acasă,
aruncânduși lucrurile în sacii
deschiși, îngrozite. Am ascuns ce
am putut. Am văzut femei care își
scoteau buletinele din genți și își
dădeau jos cerceii de la urechi, în
ghesuind totul sub rochii și în su
tiene. Altele le împingeau mai
adânc în poșete când combatanții
nu se uitau. Eram speriate, dar nu
renunțam. Chiar dacă near fi dus
la munte, bănuiam că ar fi vrut să
ne jefuiască mai întâi și erau lu
cruri de care refuzam să ne
despărțim.
Cu toate acestea, combatanții
au umplut trei saci mari cu tele
foanele și banii noștri, verighetele
și ceasurile, buletinele de stat și
cartelele pentru alimente. Chiar
și copiii mici au fost perchezi
ționați de obiecte de valoare. Un
luptător șia îndreptat pușca spre
o fetiță care purta cercei.
— Scoatei și punei în sac, a
ordonat el.
Când ea nu sa mișcat, mama
ei ia șoptit:
— Dăi cerceii domnului, ca
să putem merge pe munte, iar
fetița șia scos cerceii din urechi
și ia pus în sacul deschis.

Mama mea a renunțat la veri
ghetă, cel mai de preț lucru pe
care îl avea.
Pe fereastră am văzut un băr
bat la vreo treizeci de ani stând pe
pământul uscat, rezemat de zidul
grădinii, lângă un copac subțire și
fragil. Lam recunoscut ca fiind
din sat, desigur – recunoșteam pe
toată lumea –, și știam că, la fel ca
toți bărbații yazidiți, se mândrea
cu vitejia lui și se considera un
luptător. Nu părea cineva care se
dădea bătut cu una, cu două. Dar,
când sa apropiat un combatant
gesticulând spre încheietura mâi
nii lui, bărbatul nu a spus și nu a
făcut nimic ca să reziste. Doar a
întins mâna și sa uitat în altă
parte, în timp ce combatantul ia
smuls ceasul și la aruncat în sac,
iar apoi a dat drumul mâinii omu
lui, lăsândo să cadă pe lângă el.
În acea clipă am înțeles cât de pe
riculos era ISIS. Ne aduseseră
bărbații în punctul în care nu mai
aveau nici o speranță.
— Dăle bijuteriile, Nadia,
mia ordonat încet mama.
Am găsito întrun colț cu alte
rude deale noastre, care se agă
țau unele de altele, împietrite.
— Dacă se uită și le găsesc,
sigur o să te omoare.
— Nu pot, am șoptit eu.
Țineam strâns geanta în care
aveam obiectele de valoare as
cunse în absorbante. Împinsesem
până și pâinea pe fundul genții,
îngrijorată că luptătorii miar fi
cerut să renunț la ea.

CARTEA
NADIA MURAD s-a născut şi a crescut în Kocho, un sat de fermieri şi păstori
yazidiţi din nordul Irakului. Pe 15 august 2014, când Nadia avea doar 21 de
ani, viaţa tihnită din satul natal a luat sfârşit odată ce acesta a fost ocupat de
ISIS. Bărbaţii care au refuzat să se convertească la islam au fost executaţi,
trupurile lor fiind aruncate în gropi comune, iar Nadia, alături de celelalte
tinere, a fost dusă la Mosul şi vândută ca sclavă. A fost ţinută în captivitate,
bătută şi violată în repetate rânduri, până când, ca printr-o minune, a reuşit
să evadeze, găsind adăpost în casa unei familii de musulmani sunniţi. Eu voi
fi ultima este un apel la acţiune împotriva brutalităţii Statului Islamic, povestea celui care îşi doreşte să supravieţuiască şi o scrisoare de dragoste către
o ţară pierdută, o comunitate fragilă şi o familie destrămată de război. SDC

— Nadia! a încercat mama să
mă certe, dar numai o clipă.
Nu voia să atragă atenția asu
pra noastră.
La parter, Ahmed Jasso era la
telefon cu fratele său Naif, care
încă se afla în spitalul din Istan
bul cu soția sa. Mai târziu ia spus
lui Hezni totul despre aceste tele
foane groaznice.
— Ne iau obiectele de valoare,
ia spus Ahmed fratelui său. Apoi
au zis că ne duc la munte. Deja
sunt camionete în fața porții.
— Poate, Ahmed, poate, a răs
puns Naif.
Dacă aceasta e ultima noastră
convorbire, sa gândit el, să fie cât
mai fericită. Dar, după ce a vorbit
cu Ahmed, Naif a sunat un prieten
arab dintrun sat din apropiere.
— Dacă auzi împușcături, su
nămă, ia spus el bărbatului, apoi
a închis telefonul și a așteptat.
În cele din urmă, combatanții
iau cerut mukhtarului să le dea
telefonul mobil. Lau întrebat
apoi:
— Tu reprezinți satul. Ce ai
hotărât? Vă convertiți?
Ahmed Jasso își petrecuse
toată viața servind satul Kocho.
Când era o dispută între săteni, el
îi chema pe bărbați la jevat ca să
o rezolve. Când apăreau tensiuni
între noi și un sat vecin, Ahmed
Jasso era responsabil să liniș
tească apele. Familia lui era mân
dria satului, iar noi aveam încre
dere în el. Acum era rugat să de
cidă soarta întregului sat.
— Duceține la munte, a spus el.
Se crease agitație lângă gea
murile deschise și miam făcut loc
din nou până acolo. Afară, com
batanții le ordonaseră bărbaților
să se urce în camionetele parcate
lângă școală și îi împingeau la
rând în mașini, înghesuind cât de
mulți bărbați încăpeau în fiecare.
Femeile șușoteau în timp ce pri
veau, speriate că, dacă ar fi ridicat
vocea, un luptător ar fi închis fe
reastra, blocândule vederea.
Băieții, unii dintre ei de numai
treisprezece ani, erau urcați în

camionete împreună cu bărbații și
cu toții păreau lipsiți de speranță.
Am cercetat camionetele și
grădina, căutândui pe frații mei.
Lam văzut pe Massoud stând în a
doua camionetă, privind drept în
față împreună cu ceilalți bărbați
și evitând să se uite în sus la fe
reastra aglomerată sau în spate,
către sat. Avândul pe geamănul
lui, Saoud, în siguranță în Kurdis
tan, Massoud abia dacă ne adre
sase zece cuvinte pe durata ase
diului. Întotdeauna fusese cel mai
stoic dintre frații mei. Îi plăceau
liniștea și solitudinea, iar munca
de mecanic i se potrivea. Unul din
tre cei mai apropiați prieteni ai lui
Massoud fusese ucis în timp ce în
cerca să fugă din Kocho cu familia
lui și să se ducă la munte, dar Mas
soud nu a spus niciodată vreun
cuvânt despre el sau Saoud sau
oricare dintre ceilalți. Își petre
cuse timpul cât am fost sub asediu
uitânduse la reportaje de pe
muntele Sinjar la televizor, ca noi
toți, iar noaptea venea pe acoperiș
ca să doarmă. Dar nu mânca, nu
vorbea și, spre deosebire de Hezni
și Khairy, care erau mereu emo
tivi, nu a plâns niciodată.
Apoi lam văzut pe Elias, mer
gând încet în rândul care se în
drepta spre aceeași camionetă.

Omul care ne fusese tuturor ca un
tată după ce tatăl nostru murise
părea complet înfrânt. Mam uitat
la femeile din jurul meu și mam
liniștit când am văzut că la fereas
tră nu era și Kathrine; nu voiam
săl vadă așa pe tatăl său. Eu numi
puteam întoarce privirile. Totul
din jurul meu se estompa – zgo
motul femeilor care plângeau, pa
șii grei ai combatanților, soarele
aspru de dupăamiază, chiar și
căldura păreau să dispară în timp
ce priveam cum frații mei erau
încărcați în camionete, Massoud
în colț și Elias în spate. Apoi sau
închis ușile, iar camionetele au
mers în spatele școlii. O clipă mai
târziu am auzit împușcături.
Mam prăbușit lângă fereas
tră, în timp ce încăperea a izbuc
nit în țipete.
— Iau omorât! strigau femei
le, în timp ce combatanții zbierau
la noi să tăcem.
Mama stătea acum pe podea,
nemișcată și tăcută, iar eu am fugit
la ea. Toată viața mea, de fiecare
dată când am fost speriată, mam
dus la mama să mă liniștească.
— E totul bine, Nadia, îmi spunea
ea, mângâindumă pe păr după ce
aveam vreun coșmar sau dacă eram
supărată după o ceartă cu vreunul
dintre frații mei. O să fie bine. SDC
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Meciurile fără tenis
de la Australian Open
Este sâmbătă, ziua finalei de fete
de la Australian Open. Am urmă
rit și eu campionatul, dar jucăto
rul meu preferat este accidentat,
iar asta mia dat ocazia să fiu mai
puțin atentă la meciurile de
tenis și mult mai interesată de
ceea ce sa petrecut în afara tere
nului, aproape la fel de disputat
și cu miză ca o finală. La Austra
lian Open au jucat anul acesta și
egalitatea, altright, homofobia
și moralitatea iertării.
Discuțiile au început în primele
zile ale anului 2018, cu Margaret
Court, fostă campioană la tenis, ac
tual pastor, care le spune homose
xualilor că vor ajunge în iad. La 75
de ani, Margaret Court este dețină
toarea recordului feminin de Grand
Slamuri câștigate. A câștigat Aus
tralian Open de 11 ori, motiv pen
tru care unul dintre terenuri – al
doilea ca mărime – este denumit
Margaret Court Arena. După ne
număratele ei declarații publice
despre „tenisul plin de lesbiene“, o
serie de voci, conduse de Martina
Navratilova și Billie Jean King, alte

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
două campioane de excepție, au
cerut ca terenul să fie redenumit
sau boicotat de jucători. Ca răs
puns, Court a anunțat că anul
acesta boicotează ea Australian
Open și nu va fi în public. Nimeni
nu a părut să sufere foarte mult,
dar nici nu a anunțat nimeni că re
fuză să joacă pe terenul cu bucluc.
Tot înainte de începutul Aus
tralian Open sa iscat o altă bătălie
a opiniilor, de data asta feministă.
Victoria Azarenka, fostă număr
unu mondial, a anunțat că nu
poate participa la turneu, din cau
za unei dispute privind custodia
băiatului ei. Este al doilea mare
turneu de la care este nevoită să

se retragă, deoarece este în proces
de divorț, iar judecătorii nu îngă
duie copilului să părăsească sta
tul California. „Nimeni nu ar
trebui să fie pus să aleagă între ca
rieră și copilul său“, spusese Aza
renka întro scrisoare mai lungă,
prima dată când divorțul o ținuse
acasă. Pentru a doua oară întrun
timp relativ scurt, lumea tenisului
sa trezit față în față cu situația ne
dreaptă în care se regăsesc jucă
toarelemame în comparație cu
jucătoriitați. În mod evident, nici
un sportiv masculin nu a lipsit
vreodată de la turneu din cauza
unei bătălii de custodie.
Organizatorii turneului au
reușit să stârnească o a treia con
troversă, tot înainte de prima
minge jucată în turneu. Deoarece
câștigătoarea de anul trecut, Se
rena Williams, și ea proaspătă
mămică, nu era prezentă, la cere
monia de deschidere a fost invi
tată în loc Maria Șarapova. Ace
eași Maria Șarapova care fusese
depistată pozitiv la același Aus
tralian Open, cu doi ani în urmă,
pentru substanțe de pe lista

medicamentelor interzise. Deși
Maria își isprăvise suspendarea și
pedeapsa, alegerea organizatori
lor nu a fost bine primită de pu
blic: dacă un jucător a fost con
damnat și pedepsit pentru com
portament imoral, a suportat pe
nalizarea, are sau nu dreptul de
ai fi șterse greșelile cu buretele?
La fel ca în politică, fanii sunt dis
puși să acorde prezumția de nevi
novăție, atâta timp cât e valabilă
doar pentru jucătorul lor preferat.
Ultima dispută fără mingi a
avut loc în conferința de presă a
unui jucător până recent anonim –
Tennys Sandgren. La 26 de ani și

nu foarte bine clasat, a intrat în
atenția presei pentru victoria îm
potriva unuia dintre favoriții tur
neului. Apoi a intrat în colții as
cuțiți ai presei după ce sau des
coperit declarații homofobe, rasiste
și ultranaționaliste pe contului
lui de Twitter. Ofensat de reacția
negativă, Tennys a recitat un în
treg monolog în conferința de
presă, în care a acuzat presa că își
face prost treaba și judecă prea
repede și nedrept oamenii. Nuan
țele sunt importante, atâta timp
cât nu trebuie să fii tu atent la ele.
Să fie o sâmbătă cu final fe
ricit! SDC

La ce mai e bun un Minister al Culturii?
Ministerul Culturii (poreclit,
acum șase luni, și al „Identității
Naționale“) va continua să fie o
victimă colaterală sigură și în ur
mătoarele luni, în ciuda faptului
că restanțele sau tot adunat și
sunt câteva dosare grele de ges
tionat, precum Anul Centenaru
lui sau sprijinirea Timișoarei în
proiectul Capitalei Europene a
Culturii în 2021.
Văzând degringolada de pe scena
politică, incapacitatea actualei
coaliții guvernamentale de a pro
pune un nume serios pentru por
tofoliul Culturii (ca pentru atâtea
alte portofolii din cabinetele Grin
deanu, Tudose și, iată, Dăncilă),
mulți vor declara că poate ar fi
mai bine să fie cu totul desființat
sau măcar comasat cu Educația
ori Tehnologia Informației.
Nu mă număr printre cei care
vor să vadă desființat portofoliul

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
guvernamental. Simpla existență
a Ministerului ne dă speranța că,
în vremuri ceva mai „cu toți boii
acasă“, doar de la nivelul său va
putea fi propus un pachet legisla
tiv adecvat domeniului și vor pu
tea fi restructurate toate institu
țiile subordonate (de la cele de
spectacole, la muzee naționale și
până la structuri precum Institu
tul Patrimoniului ori Adminis
trația Fondului Cultural Național,
Centrul Național al Cinematogra
fiei etc.). În dulcele stil românesc,

desființarea de acum a portofo
liului ar putea tăia orice discuție
ulterioară despre reînființare, în
cetățeninduse ideea că, aseme
nea Ministerului Turismului, și
Ministerul Culturii este un sim
plu moft, o sinecură în plus de
oferit unui partid.
Patrimoniul imobil, cinema
tografia sau protejarea drepturi
lor de autor sunt doar câteva
domenii care, la o primă strigare,
au nevoie de legislație simplă, co
erentă, pusă în acord cu vremu
rile. Mecanismele de atribuire a
finanțărilor de la Bugetul de Stat au
nevoie, de asemenea, de clarificare,
simplificare și criterii transparente.
În mod realist, toată această legislație
nu va putea izvorî din Parlamentul
României, acolo unde procedurile
sunt greoaie, iar comisiile de specia
litate funcționează cu viteza melcu
lui. Un Minister al Culturii condus
de un bun administrator, capabil

să construiască o echipă de pro
fesioniști, ar putea genera un pa
chet de legi care să fie transmis
Parlamentului.
Nu vom avea un indice mai
bun al vitalității culturale (mă
car) în comunitățile urbane medii
și mari în lipsa unor investiții de
amploare în obiective de tipul să
lilor de spectacole. Casele de Cul
tură ale Sindicatelor sau cele ale
Studenților nu au cum suplini ne
voia unor spații adecvate de con
certe, capabile să găzduiască mai
mult de câteva sute de spectatori
pe reprezentație. Un Minister al
Culturii, cu un ministru suficient
de „greu“ încât să se bată pentru
un buget decent, ar putea genera
resursele necesare.
Tot numai un Minister sănă
tos al Culturii șiar putea asuma
rolul de a crea campanii naționale
cu impact de promovare a lectu
rii. Suntem întrunul din cele mai

dificile momente pentru industria
cărții, care nu șia mai revenit nici
odată după criza economică. Mai
mult decât atât, de la nivel guver
namental se aruncă în neștire cu
noroi în lumea editorială și se
dorește reinstituirea manualului
unic. Interesul tot mai scăzut pen
tru lectură a devenit o rușinoasă
boală românească și ducem o com
petiție dură cu Bulgaria pentru ul
timul loc. 60 de milioane de euro
totalizează piața cărții din Româ
nia, în vreme ce piața de flori,
poate cea mai nefiscalizată din
câte există la noi, se ridică la 200
de milioane de euro! Nu de profe
sioniști duce lipsă piața cărții, ci
de cumpărători pe fondul unui
nivel mediu al educației tot mai
scăzut și un apetit cultural tot mai
inexistent. Dacă lucrurile vor ră
mâne așa, atunci putem trece și
lipsa lecturii pe lista pericolelor
pentru securitatea națională. SDC
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Rush, Slayer:
rockul la
final de
drum
Ceea ce se bănuia de multă vreme a fost
conﬁrmat zilele trecute, când canadienii
de la Rush au anunțat oﬁcial sfârșitul celebrei
formații de rock progresiv.
Anunțul a fost făcut de chitaristul
Alex Lifeson întrun interviu acordat
publicației „The Globe and Mail“:
„Au trecut peste doi ani de când
Rush nu a mai concertat. Nu avem
planuri pentru noi discuri și turnee.
Practic, am pus punct formației.
După 41 de ani, simțim că am ajuns
la final“. Un final care nu face decât
să întristeze milioanele de fani ai
rockului progresiv pe care Rush a

reușit să îi strângă în patru decenii
de carieră impecabilă.
În 2015, Rush porneau în turneul
denumit „R40 Tour“, menit să ser
beze cei 40 de ani de când bateristul
Neil Peart a completat duetul inițial
format din chitaristul Alex Lifeson
și basistvocalistul Geddy Lee.
La scurtă vreme după sfârșitul
turneului, Neil Peart șia anunțat
retragerea din activitatea muzicală

A murit Neagu Djuvara
Istoricul a murit joi, 25 ianuarie, la 101 ani. Născut
la 18/31 august 1916 la
București, într-o familie de
origine aromână, Neagu
Djuvara a petrecut perioada comunistă în exil, revenind în ţară după 1989.
În 1972 obţine doctoratul
la Sorbona, sub conducerea lui Raymond Aron.
Obţine și o diplomă a prestigiosului Institut de limbi
și civilizaţii orientale de la
Paris. În 1991-1998 e profesor-asociat la Universitatea din București. A fost
membru de onoare al Institutelor de istorie din Iași
și București.
Neagu Djuvara s-a concentrat în special pe filosofia istoriei
și pe obiectivitatea istoriei și a istoriografiei.
În 2006 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Mare Cruce, iar în 2010 ambasadorul Franţei, Henri Paul, l-a decorat cu Ordinul Artelor și Literelor în
grad de Ofiţer. În 2016, Neagu Djuvara a primit Ordinul „Steaua României“ în grad de Cavaler.

din cauza problemelor de sănătate.
La vremea respectivă, Lifeson a
adăugat că această retragere nu
exclude concerte ocazionale și posi
bilitatea de a scoate noi albume.
Numai că de doi ani încoace nu sa
mai auzit nimic despre Rush până
la anunțul de săptămâna aceasta.
Cu ceva vreme în urmă, Lifeson
și Lee subliniaseră faptul că nu vor
mai concerta decât în formula
completă, alături de Neil Peart. „Nu
poți să aduci oameni noi și să con
tinui așa. Rush na fost niciodată
o astfel de trupă“, au afirmat ei.
„E trist să vezi finalul trupei, dar
trebuie respectați pentru faptul că
au decis să părăsească scena cât
încă sunt în formă maximă“, a apre
ciat Mike Portnoy, baterist al su
pergrupului de rock progresiv Sons
of Apollo și membru fondator al
trupei Dream Theater.
Evident, sfârșitul Rush nu pre
supune și o completă ieșire la pensie
a membrilor formației. Dezlegați
de Rush, Lee și Lifeson se pregătesc
de viitor. Lifeson este foarte ocupat
în prezent cu foarte multe proiecte.
„Compun, compun foarte mult,
pentru vreo patrucinci mici pro
iecte“, a declarat el. „Primesc oferte
de colaborare din partea altor muzi
cieni, ceea ce e foarte distractiv,
pentru că pot să fiu cât de creativ
vreau și să încerc și altceva decât
ce am făcut până acum.“
Unul dintre aceste „mici“ proiecte
este, se pare, un grup format cu
fostul lui coleg din Rush, proiect
numit LeeLifeson, despre care a

pomenit cunoscutul jurnalist de
rock Eddie Trunk. „Am auzit zvonuri
despre LeeLifeson. Dacă el va deveni
sau nu realitate, asta depinde doar
de ei“, a comentat Trunk.
Formația Rush a fost înființată
la Toronto, la sfârșitul anilor ’60, de
către Alex Lifeson, căruia i sa adăugat
în scurtă vreme Geddy Lee. Au debu
tat în 1974 cu un disc foarte inspirat
de muzica celor de la Led Zeppelin,
după care șiau stabilizat compo
nența prin venirea definitivă a ba
teristului Neil Peart. În această for
mulă de trio, Rush a devenit repede
una dintre cele mai iubite formații
de rock progresiv, cunoscând un
mare succes critic și comercial de
a lungul unei cariere în decursul
căreia au vândut peste 65 de mi
lioane de discuri și au primit câteva
zeci de Discuri de Aur și de Platină.
În același timp, întro măsură mai
mare decât alte formații, Rush șia
asigurat o mare afecțiune din partea
fanilor, afecțiune care a însoțit trupa
până la final.
„Până în ultima clipă au putut
concerta pe stadioane pline, pentru
că sunt foarte iubiți“, a comentat
ziarul „The Guardian“. „Și este per
fect felul în care pleacă: fără certuri,
fără morți, fără crize. Doar trei pri
eteni care fac doar ce vor să facă,
în cel mai bun mod cu putință.“
n Formația de thrash metal Slayer
a anunțat și ea retragerea din activ
itatea muzicală după un ultim turneu
care va începe în această vară, în
compania unor colegi de generație

și trupe, precum Testament, Anthrax,
Behemoth și Lamb of God. În 2016,
Tom Araya, basistul și vocalistul
Slayer, evoca întrun interviu posi
bilitatea retragerii. „După 35 de
ani e din ce în ce mai greu să mergi
în turneu“, spunea Araya. În aceeași
perioadă, chitaristul Kerry King,
celălalt membru fondator Slayer,
pomenea de o posibilă carieră solo.
Imediat după anunțul oficial al
celor de la Slayer, soția lui Kerry
King a asigurat fanii că muzicianul
va continua să compună. „Dacă
cineva va părăsi formația nu voi
continua întrun Slayer compus din
alți membri“, declara King în 2010.
„Dar următoarea mea formație va
suna ca Slayer, asta e sigur!“
n Dave Mustaine, liderul Megadeth,
a reacționat la anunțul colegilor
de generație de la Slayer cu o postare
în care exprimă speranța de a realiza
un ultim concert „Big Four“, un con
cert care să reunească cele patru
cele mai mari formații de thrash
metal ale anilor ’80: Metallica,
Megadeth, Slayer și Anthrax.
n Elton John a anunțat că „Farewell
Yellow Brock Road“ va fi ultimul
turneu din viața sa. „Cred că a venit
momentul să îmi iau rămasbun.
Prioritățile mele sau schimbat,
acum trebuie să am grijă de copii“, a
declarat artistul în vârstă de 70 de
ani care asigură fanii că renunțarea
la turnee nu înseamnă și renunțarea
la muzică. Ultimul lui turneu va în
cepe în SUA pe 8 septembrie 2019
și se va sfârși în 2021, după peste
300 de concerte. SDC
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Ne-a părăsit
marea doamnă
a SF-ului
Scriitoarea americană
Ursula Kroeber Le
Guin a decedat la
vârsta de 88 de ani, la
Portland, în Oregnon.
Născută pe 21 octombrie 1929 în
Berkley, California, Ursula Kroeber
Le Guin a crescut întrun mediu
intelectual elevat de către părinții
ei, antropologi specializați în cultura
amerindiană și militanți activi pen
tru drepturile băștinașilor ameri
cani. Le Guin șia făcut studiile în
California, unde șia descoperit pa
siunea pentru scriitorii francezi și
italieni ai Renașterii și șia obținut
doctoratul în literatură în 1952 cu
o teză despre ideea morții în opera
lui Ronsard.
Pasionată în egală măsură de sci
ence fiction și fantastic, Ursula K.
Le Guin a trimis primele texte la re
vista „Fantastic Stories of Imagina
tion“, a cărei editoare, Cele Goldsmith,
îi va deveni prietenă. În anii ’60 scrie
primele sale romane, Rocannon’s
World (1966), Planet of Exile (1966)
și, în 1968, A Wizard of Earthsea, ca
podoperă a genului fantasy și punct
de plecare al popularului ciclu Earth
sea. Cărțile ei sau vândut în milioane

de exemplare, sa bucurat de o uriașă
popularitate, fiind recompesată în
dese rânduri cu cele mai mari premii
ale SFului (pentru romane precum
Mâna stângă a întunericului, în 1969,
Deposedații, în 1974, The Lathe of
Heaven, în 1971, sau pentru nuvela
Lumii îi spuneau pădure, în 1976)
dar și ale literaturii în general.
De asemenea, Le Guin a scris
poezie și eseuri și nenumărate
postări pe blogul personal, pro
movânduși ideile despre scris,
mediul înconjurător, anarhism și
taoism sau luând atitudine față
de lucrurile care o nemulțumeau.
Dorind ca valoarea genului SF să

fie recunoscută şi în afara fando
mului, ea a acceptat în 2014 meda
lia National Book Foundation în
numele „colegilor autori de fantasy

și science fiction, scriitori ai ima
ginației care, de 50 de ani încoace,
au văzut cele mai frumoase dis
tincții oferite așazișilor realiști“.
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„Autorii de science fiction și fantasy
sunt realiști ai unei realități mult
mai mari“, a spus Le Guin în dis
cursul ținut cu această ocazie. „Ne
așteaptă vremuri grele, când vom
dori să auzim vocile acestor scriitori
care văd alternative al felului în
care trăim astăzi.“
„Propria mea operă de ficțiune,
care se mișcă atât de liber între re
alism, realism magic, science fiction,
fantasy de diverse tipuri, ficțiune
istorică și ficțiune pentru adoles
cenți, parabolă și alte subgenuri,
încât a ajuns să nu mai poată fi
închisă în limitele unui singur gen,
a fost înghesuită la grămadă în coșul
de rufe murdare în care este con
damnat SFul sau etichetată drept
subliteratură“, se plângea autoarea
întrun interviu din 2016.
Iar în alt interviu, pentru „The
Guardian“, Le Guin spunea: „Rea
lismul este un gen, unul foarte bo
gat, care nea oferit și continuă să
ne ofere nenumărate mari opere
de ficțiune. Dar, transformând acest
gen în standardul calității, limitând
literatura la el, nu am luat în seamă
multe scrieri foarte serioase. Prea
mulți bebeluși ai imaginației au
fost aruncați odată cu apa din co
paie. Prea mulți critici și profesori
au ignorat orice altă ficțiune în
afara realismului“.
Scrierile Ursulei K. Le Guin au
avut o uriașă influență asupra altor
scriitori, de literatură SF și fantasy,
precum Neil Gaiman sau Iain Banks,
dar și asupra altora, precum Salman
Rushdie sau David Mitchell.
„Am pierduto pe Ursula atunci
când aveam mai multă nevoie de
ea“, scrie Margaret Atwood. SDC

PE SCURT
n A încetat din viață bateristul bri
tanic Dave Holland, care a cântat
cu formația Trapeze și mai ales a
fost membru al formației Judas
Priest în cea mai productivă pe
rioadă a acesteia, din 1980 și până
la sfârșitul decadei.
n Un alt muzician nea părăsit:
Mark E. Smith, lider al grupului
britanic postpunk The Fall. Smith

a încetat din viață la vârsta de 60
de ani.
n Ed Sheeran a recunoscut că în
ultima vreme se gândește foarte
mult să pună punct carierei sale
muzicale.
n A încetat din viață Nicanor Parra
(foto), mare poet chilian, la vârsta
de 103 ani. Figură emblematică a
„antipoeziei“, Parra era, alături de

Pablo Neruda, unul dintre scriitorii
cei mai cunoscuți din America
Latină.
n După ce faimoasa tapiserie de
la Bayeux a fost împrumutată Marii
Britanii, ministrul Culturii din Fran
ța, Françoise Nyssen, a evocat posi
bilitatea de a împrumuta și Gio
conda. Ultima oară când tabloul
lui da Vinci a părăsit Franța a fost
în 1974, când a fost expus în Japonia
și la Moscova.
n Peter Jackson, regizorul Stăpâ
nului inelelor, realizează un docu
mentar „formidabil“ despre Primul
Război Mondial, folosind filmări de
arhivă inedite care sunt restaurate,
colorizate și transformate în ima
gini tridimensionale cu ajutorul ul
timelor tehnologii digitale. SDC
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Între sacru și profani
The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lanthimos, premiat ex-aequo pentru scenariu la
Cannes în 2017, începe cu imaginea unei inimi
care bate în afara corpului. E un horror psihologic foarte precis, despre un caz de răzbunare
care nu duce decât într-o singură direcție.
Referințele mitologice (la Ifige
nia) dau un aer de tragedie impla
cabilă, precum și un sens moral
poveștii despre chirurgul cardio
log (Colin Farrell) a cărui viață de
familie normată & chivernisită
alături de soția oftalmolog (Ni
cole Kidman) și de cei doi copii e
dată peste cap de apariția unui
adolescent (excelent Barry Keo
ghan) al cărui tată a murit operat
de chirurg. Estetica elegantă a fil
mului devine tot mai angoasantă
pe măsură ce doza de malefic in
jectată de adolescent pătrunde tot
mai adânc în celulele familiei, iar
de la un punct încolo grotescul
devine și el tot mai pregnant.
Slava e un film bulgăresc foar
te bun ce descrie scindarea și dez
umanizarea societății bulgare prin
intermediul unei povești mai
mult tragice decât comice despre
un acar cinstit (Stefan Denoliu
bov) care anunță Poliția după ce
găsește o mare sumă de bani. De
partamentul de PR al Ministeru
lui Transportului, în frunte cu
șefa acestuia (Marghita Goșeva
întrunul din cele mai odioase
personaje feminine recente) face
din modestul acar un erou mediatic

pentru a mușamaliza corupția din
transporturi. Dar când PRista in
sensibilă îi pierde acarului ceasul
Slava moștenit de la tatăl lui,
eroul nu renunță la un obiect im
portant afectiv. Regizorii Kristina
Grozeva și Petăr Vălcianov îți dau
fiori pe șira spinării prin ușurința
cu care arată cât de puțină ome
nie mai există azi. Pe fundalul să
răciei și corupției (parcă sună
cunoscut), relația dintre cinstitul
acar, căruia nui pasă decât de ie
purii lui, și tânăra PRistă, care îi
manipulează pe toți (inclusiv pro
priul soț) pentru a răspunde unei
meserii în care nu știm dacă cre
de, nu se poate rezolva amiabil.
Happyendul ar trăda un opti
mism pe care regizorii nul au.
Cât despre personajele pozitive...
mai bine vedeți filmul.
Darkest Hour: Ziua decisivă
poate fi văzut ca un răspuns la fil
mul Dunkirk, pentru că o parte
importantă din povestea despre
Winston Churchill se referă la Ope
rațiunea Dynamo, prin care a salvat
mare parte din armata britanică în
ghesuită de nemți la Dunkerque.
(Churchill nu apăruse decât cu nu
mele în filmul lui Christopher

IULIA BLAGA
FILM
Nolan.) Nu doar Gary Oldman, ci
oricine ar fi jucat cu o mască pros
tetică atât de dificilă ar fi fost nomi
nalizat la premiile sezonului. Nu mi
se pare că Oldman face un rol me
morabil sau mai bun decât în Tin
ker Tailor Soldier Spy/ Un spion
care știa prea multe. Nici filmul nu
e memorabil, ci o lecție de istorie
trasă după rețetă și inevitabil enco
miastică. Aproape la fiecare pas ești
tras de mânecă: „Pss! Vezi ce bine le
zice?“. Dar măcar poți afla de unde
vine numele trupei Blood, Sweat
and Tears.
120 bătăi pe minut/ 120 bat
tements par minute, de Robin
Campillo (Grand Prix și Premiul
FIPRESCI la Cannes) mi se pare
filmul cel mai supraevaluat al
anului trecut. Pe lângă compo
nenta activistă – lupta asociației
Act Up Paris, care la începutul
anilor ’90 a militat pentru dreptu
rile bolnavilor de SIDA, plus ple
doaria pentru toleranță sexuală,
care nu evită melodrama cea mai
intensă –, filmul folosește vizibil
o rețetă a cinemaului francez re
cent, și anume aerul de film docu
mentar. Dacă Entre les murs/ În

Intrapolare
E foarte posibil ca acest cuvânt
să nu existe, dar cred că ați în
țeles unde bat. E ideea aia de a
ajunge de la mare la mic, de la
general la particular, păstrând
totuși generalitatea. Adică o ches
tie mică dintrun mare, dar care
înglobează trăsăturile marelui.
Probabil că nici Ioan nu cunoștea
noțiunea asta, dar el nu mai gândea
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de mult cu creierul. Avea călcâiele
aprinse, fapt care face să ți se pară
frumoasă până și musca verde de
bălegar. Și dacă bărbatul a fost
lăsat pe lume cu două călcâie, iată
că uneori ele ți se pot aprinde în
mod independent unul față de
altul și vor să o ia în direcții dife
rite, lucru care întro primă fază
se numește șpagat, dar care ajun
ge să te rupă în două, fiindcă deși
Ioan poate însemna Jean în bel
giană, traducând Pavăl nu vei ob
ține niciodată Van Damme.
Așadar, Ioan iubea două fe
mei. Nu era nici primul, nici ulti
mul. Ba chiar ele știau una de alta,

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
dar poate că, în lipsă de alterna
tivă, se complăceau. Ajunseseră
până în stadiul în care se anunțau
una pe ailaltă care ce mâncare
face, ca nu cumva prințișorul să
primească fasole două zile conse
cutiv. Marele inconvenient era
însă faptul că mândrele locuiau în

The killing of a sacred deer, de Yorgos Lanthimos

clasă (de Laurent Cantet, unde
Campillo a fost scenarist) era ma
gistral în această privință, 120...
bate mai mult spre Polisse (de
Maïwenn), cu scene filmate cu mai
multe camere, mulți actori, dar un
aer atât de teatral de parcă ai
asista la repetiția generală a unei
piese de amatori. Filmul mi se
pare mai important pentru acura
tețea lui, Campillo intrând în Act
Up Paris în 1992, deci pentru an
corarea lui în real.
Banditul Whisky e un heist
movie maghiar de epocă (anii ’90),
al cărui erou (real), Attila Ambrus,
sa născut la Miercurea Ciuc. Ci
neastul american de origine ma
ghiară Nimród Antal (care și el are
rude la Miercurea Ciuc) a fost
sedus de legenda acestui erou con
temporan, care până să fie prins a
prădat 27 de bănci și oficii poștale,
fiind comparat cu Robin Hood
(deși nu dădea la săraci). Atent la

Uciderea cerbului sacru/ The
Killing of a Sacred Deer – de Yor
gos Lanthimos, cu Colin Farrell,
Nicole Kidman, Barry Keoghan
Gloria/ Slava – de Kristina
Grozeva, Petăr Valcianov, cu Ste
fan Denoliubov, Marghita Goșeva
Darkest Hour: Ziua decisivă –
de Joe Wright, cu Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas, Lily James
120 bătăi pe minut/ 120 batte
ments par minute – de Robin Cam
pillo, cu Nahuel Pérez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel
Banditul Whisky/ A viszkis –
de Nimród Antal, cu Bence Szalay,
Zoltán Schneider, Piroska Móga

comune diferite, Munteni și Ghiau
reni. Două comune vecine, deli
mitate de un pârâu. Lumea gân
dea simplu pe acele meleaguri.
Băi, Ioane, dacă tot îți permiți do
uă muieri, de ce nu ții două din
același sat și hrănești una din
străini? Așa spuneau muntenenii,
iar ghiaurenenii aveau cam ace
lași discurs, doar că foloseau sino
nime: femeie în loc de muiere și
îndopare în loc de hrănire.
Gândirea simplă naște une
ori treburi complicate, pe care,
credețimă, preferi să le eviți. Și
cum nu voia să renunțe la ce avea,
Ioan a început să privească situa
ția dintrun unghi politic. Fără să
știe prea multă lume, dar cu sus
ținere din partea Prefecturii,
omul nostru sa înscris ca și can

didat la funcția de primar în,
ținețivă bine, ambele comune. A
promis două autostrăzi, două spi
tale și două școli și a fost votat de
două ori. Practic, cred că e singu
rul politician care a strâns 160%
scor electoral.
Puse în fața faptului împlinit,
marile puteri de la județ sau vă
zut nevoite să constate și să ac
cepte o realitate de fapt, anume
unirea politică dintre Munteni și
Ghiaureni. Abil conducător, Ioan
Pavăl a trecut repejor și la unirea
administrativă, iar la final noul
pod de lemn a consfințit contopi
rea întru teritoriu, valori cultu
rale și de conștiință a celor două
comune, spre închiderea gurilor
spurcate și spre marea fericire a
celor două doamne primărițe. SDC

detalii de epocă, filmul are câteva
animate scene de acțiune, dar rit
mul lent al poveștii te poate pier
de pe la jumătate – deși Bence
Szalay, cu figura lui de hocheist
cumsecade, îi dă eroului circum
stanțe atenuante. SDC

