PERIPEȚII À LA
GROȘAN
Volumul Lumea ca
literatură. Alte amintiri,
continuarea, după trei
ani, a scrierilor memorialistice ale lui Ioan Groșan
nu are cum să ﬁe altfel
decât o desfătare.
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„Am fost destul de popular
pe vremea mea“, spunea
savantul. „Unii chiar
mi-au citit cărțile.“
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Festivalurile de teatru din Iaşi:
cum iau ﬁinţă şi de ce dispar
În Iași, orașul din România cu cel mai vechi
și probabil cel mai frumos teatru național din
România, Teatrul Național „Vasile Alecsandri“,
festivalurile dramaturgice nu sunt o constantă.
Încercări au fost de-a lungul timpului, însă
puține dintre ele au reușit să devină o tradiție
la nivel local, național sau chiar internațional.
RAMONA IACOBUȚE

Dintre toate, cele care au dat im
presia că au găsit o rețetă care să
funcționeze mai mult de unadouă
ediții sunt Festivalul Internațio
nal de Teatru „Avram Goldfaden“
(20022005, 2008), Festivalul Eu
roArt (20072015) și Festivalul
Internațional de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iași (FITPTI), înce
put în 2007 și încă în viață.
Promițător era și Festivalul
PERFORM, care însă nu a reușit să
treacă de prima ediție, cea din 2014.
Total diferite ca abordare, fie
care cu un concept care încerca să
acopere lipsurile din viața cultu
rală ieșeană, aceste festivaluri șiau
propus să îmbogățească agenda
culturală a publicului amator de
teatru și de arte performative.
De asemenea, importante pen
tru orașul nostru au fost și alte fes
tivaluri, Euro Dans (19922001) și
Periferic (19972000), adevărate
deschizătoare de drumuri, nu
numai pentru organizatorii de
evenimente culturale din plan
local, ci și la nivel național.
Euro Dans, gândit și pus în
practică vreme de zece ediții de
Festivalul Perform

Dan Brezuleanu, fost balerin la
Opera Română din Iași, era de
pionierat în domeniul dansului
contemporan, întro perioadă în
care nu erau alte evenimente în
țară pe această direcție.
Festivalul Periferic, un eveni
ment gândit pentru cei care acti
vau în zona artelor vizuale, făcut
de Matei Bejenaru, a fost de aseme
nea o explorare inedită întro pe
rioadă în care în țară nu erau eve
nimente axate pe performanceuri,
pe instalații, deci pe forme con
temporane de arte vizuale.
Revenind la festivalurile de
teatru care au marcat perioada
20022017, trebuie discutat despre
modalitățile de finanțare, concept,
echipa care îl pune în aplicare,
contextul în care apar manifestă
rile și felul în care aleg calea
continuității sau se sting subit.
Ca orice proiect gândit să fie
de durată, este esențial să benefi
cieze de o stabilitate financiară și
de parteneri pe care să se poată
baza. Multe proiecte și idei care au
pornit de la un concept inedit sau
demn de a fi exploatat pe piața
culturală ieșeană au sfârșit în ci
mitirul cu dorințe neîmplinite sau

Festivalul EuroArt

parțial împlinite. Motivele sunt,
după caz, cunoscute de toată
lumea, intuite sau ascunse după
scuze și neputințe de tot felul.
„AVRAM GOLDFADEN“ –
CEL MAI IMPORTANT
FESTIVAL INTERNAȚIONAL
ORGANIZAT DE TNI
Teatrul Național „Vasile Alecsan
dri“ din Iași nu se mai remarcă, în
acest moment, în lumea teatrală lo
cală și națională ca organizator de
festival. Totuși instituția a dăruit
ieșenilor, la începutul anilor 2000,
un festival de teatru inedit prin
concept și prin punerea sa în prac
tică, Festivalul Internațional de
Teatru „Avram Goldfaden“. În acea
perioadă, directorul teatrului era
Ioan Holban. Călătorind în timp,
acesta își amintește: „Pentru că pri
mul teatru profesionist din lume în
limba idiș a fost înființat la Iași de
către actorul și dramaturgul Avra
ham Goldfaden, mam gândit că ar
fi frumos să facem la Iași un festival
care să îi poarte numele“.
Astfel, în anul 2002, Teatrul
Național din Iași a inițiat un festi
val de teatru în memoria lui Avram
Goldfaden, festival care nu avea
în program doar spectacole de
teatru inspirate din cultura evre
iască. „Nu era un festival de teatru
idiș, așa cum credea lumea“, pre
cizează Ioan Holban.

Festivalul sa derulat pe par
cursul a patru ani, adunând la Iași
trupe de teatru din mai multe țări,
printre care Germania, Israel,
Franța, Anglia, Republica Mol
dova, Polonia, Ungaria sau Româ
nia. Inedită și cu priză la public,
după cum spune același Ioan Hol
ban, a fost și includerea în progra
mul festivalului a unor concerte cu
muzică tradițională interpretată
de trupe de klezmer, conferințe și
expoziții. Amuzat, Ioan Holban își
aduce aminte cum oamenii îi ce
reau CDuri cu cei care au susținut
concerte în cadrul festivalului, do
vadă că ideea a fost de succes.
Finanțarea pentru Festivalul
Internațional de Teatru „Avram
Goldfaden“ venea în mare parte
de la Ministerul Culturii. În ceea
ce privește cheltuielile cu trans
portul artiștilor din afara țării, ele
erau acoperite de ambasade sau
centre culturale, ca parteneri ai
evenimentului. De asemenea,
pentru a obține sprijin financiar
extern, Teatrul Național sa aso
ciat cu Centrul Cultural Francez.
Apoi, în anii 2006 și 2007 festi
valul a fost întrerupt, din lipsa
unor spații adecvate pentru repre
zentațiile teatrale, după intrarea în
renovare a Teatrului Național.
„Schimbările la nivelul direcțiunii
din anul 2006, dar și lipsa spațiilor,
odată cu intrarea în renovare a tea
trului, neau împiedicat să mai

organizăm acest festival“, declara
atunci Adi Cărăuleanu, directorul
artistic al teatrului.
Pe de altă parte, Ioan Holban
spune că atunci când a plecat de
la conducerea instituției a lăsat
totul pregătit pentru o nouă
ediție, cea din 2006, dar nu știe ce
sa întâmplat, iar alegerea de a nu
mai face în acel an festivalul a
aparținut noului director, Cri
stian HadjiCulea.
Totuși, deși lucrurile nu sau
schimbat esențial nici în 2008 în
ceea ce privește spațiile de joc,
conducerea Teatrului Național a
decis să organizeze cea dea Va
ediție. Pe lista invitaților se aflau
Teatrul Shalom din Moscova, Tea
trul Evreiesc de Stat București,
Teatrul „Nottara“, Teatrul Idiș din
Franța, dar și cel din Israel.
Ideea continuării festivalului
care poartă numele lui Avram
Goldfaden nu sa stins nici azi.
Același Ioan Holban, acum direc
tor al Teatrului pentru Copii și Ti
neret „Luceafărul“ Iași, spune că a
primit cereri pentru reluarea sa și
că nu refuză ideea, dacă îi vor fi
respectate condițiile pentru a face
festivalul cum știe mai bine.
EUROART – „UN FESTIVAL
DE TEATRU PROFESIONIST“
În 2007, la Iași a apărut un nou fes
tival de teatru, după ce o perioadă
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Iași a primit din partea celor nouă
evaluatori internaționali din ca
drul competiției „Europe for Fes
tivals, Festivals for Europe“, or
ganizată de European Festivals
Association de la Bruxelles dis
tincția „Remarkable Festival/ Fes
tival Remarcabil“.

Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași

PERFORM – UN FESTIVAL
PENTRU INDEPENDENȚII
DIN TEATRU

nu sa mai concretizat nici un
proiect de acest gen. Actorul Adi
Afteni sa gândit că ar fi timpul să
pună în fapt o idee care îi încolțise
în minte, de a face un festival de
teatru la Iași, mai ales că pe piață
locală atunci nu era nici un astfel
de eveniment. „Era câte un festi
val la Botoșani, la Vaslui, la Bacău,
la Neamț, dar nici unul la Iași.“
Dar, pentru a reuși, avea ne
voie în primul rând de susținere
financiară și instituțională. Con
form spuselor sale, a vorbit cu doi
oameni care în acel moment îl pu
teau ajuta pentru a face un eveni
ment de amploare, doi oameni
care nu erau în relații tocmai
bune, liberalul Relu Fenechiu și
Gheorghe Nichita, pe atunci pri
marul orașului.
„Eu mam dus la Relu Fene
chiu și voiam nu știu câte zeci de
miliarde și a început să râdă, șia
suflecat mânecile, a dat telefon la
secretară și a zis să nu îl deranjeze
nimeni un sfert de oră“, poves
tește Adi Afteni despre încercarea
de a obține finanțare pentru pri
ma ediție a EuroArt. După aceas
tă întâlnire cu Relu Fenechiu, în
trei săptămâni a făcut proiectul
festivalului capcoadă. A mers,
bineînțeles, și la primarul de
atunci, Gheorghe Nichita, pentru
finanțare și a obținuto.
Deși recunoaște că nu sa gân
dit mai departe de prima ediție
când a început totul, imediat ce
sa terminat aceasta șia da seama
că trebuie să continue. Trupele
care au venit dea lungul celor
nouă ediții, în luna mai, au fost în
mare parte din România, din tea
trele mari din țară, dar au venit și
artiști din Moscova și Tel Aviv.
„EuroArt a reușit nouă ani de
zile să aducă la Iași spectacole im
portante, spectacole cu Marcel Iureș,

Horațiu Mălăele, spectacole ale
unor teatre ca Nottara și Odeon. Ei
când vin la Iași, de obicei au prețuri
pe bilet care depășesc 100 de lei. La
noi, de exemplu, biletul la specta
colul lui Horațiu Mălăele a fost 10
lei. La fel și la Iureș. Unde poți să îți
permiți să vezi astfel de spectacole
cu 10 lei?“
Deși crede că festivalul coor
donat de el timp de nouă ani a
avut succes și ar fi putut continua,
Adi Afteni a spus stop, în 2015, din
cauza unor probleme medicale.
Ar mai fi și alte motive despre
care nu vrea să vorbească, dar
faptul că a ajuns în pragul unui
preinfarct a fost pentru el sufi
cient pentru a renunța.
FITPTI – UN FESTIVAL
PENTRU PUBLICUL TÂNĂR
DE TOATE VÂRSTELE
Festivalul Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI)
este, în acest moment, cam singu
rul din Iași cu un concept bine în
chegat, continuitate și cu o popu
laritate în creștere.
Organizat în parteneriat cu
Consiliul Local Iași, Primăria Iași,
Institutul Cultural Român, Insti
tutul Francez, Centrul Cultural
German, Institutul Goethe, Amba
sada Olandei, UNITER, Centrul
Cultural Italian, Forumul Austriac
și ajuns în 2017 la cea dea zecea
ediție, FITPTI șia propus încă de
la prima, cea din 2007, să umple
golul de pe piața operatorilor cul
turali din Iași și să ducă publicul,
printro simplă prezență în sălile
Teatrului „Luceafărul“, în lumi
create de trupe de teatru din în
treaga țară, dar și din afara ei.
„Orașul nostru are un public
foarte bun, un public educat, culti
vat, numeros, generos, care dorește

să participe la evenimente de cali
tate. Noi am oferit publicului oca
zia să se «specializeze», văzând ce
fac alți artiști“, ne spune Oltița Cîn
tec, directorul artistic al FITPTI și
selecționerul festivalului.
Festivalul Internațional de
Teatru pentru Publicul Tânăr de
la Iași, bazat în mare parte pe
finanțarea primită de la Consiliul
Județean, cu Primăria Iași ca par
tener instabil din punct de ve
dere financiar, a reușit să reziste
în timp și pentru că se reinven
tează în fiecare an, prin conectarea
la actualitatea teatrală națio
nală și internațională și prin pro
punerea unei tematici diferite de
la o ediție la alta.
„Un astfel de festival se ține în
viață cu foarte multă muncă, cu
încăpățânare, cu oameni pe care
să te bazezi. Apoi, creativitate,
foarte multă creativitate. A face
un eveniment cultural înseamnă
să fii creativ, să găsești o temă care
să stârnească interesul publicului.
Sub această pălărie tematică tre
buie să aduci spectacole, eveni
mente care să se plieze pe acest
concept, dar acest concept să fie
atrăgător pentru publicul tânăr.
Și noi încercăm întotdeauna să
promovăm lucruri noi, spectacu
loase, diferite, exclusivități națio
nale, pentru că asta te delimitează,
te pune în evidență, nu numai la
nivel local, chiar și la nivel na
țional. Faptul că noi am avut anul
trecut niște premiere pe țară, fap
tul că am avut artiști care au venit
pentru prima dată în România și
numai la Iași, trupa Bread and
Puppet, de exemplu, nea scos în
evidență, în raport cu alte festiva
luri“, conchide Oltița Cîntec, di
rectorul artistic al FITPTI.
De altfel, manifestarea orga
nizată de Teatrul „Luceafărul“ din

În vara anului 2013 a avut loc în ca
drul Festivalului Internațional al
Educației (FIE) un experiment de
tip fringe al teatrului independent.
Actorul Octavian Jighirgiu a
participat în calitate de membru
al juriului la acea ediție, rămasă și
singura, de altfel; a intrat în con
tact cu o serie de artiști ce se ma
nifestă în această zonă alternativă
a artei și ia venit ideea de a face
și el un festival la Iași care să vi
zeze independenții. Așa apărea, în
2014, Festivalul PERFORM.
„Până la punerea în discuție a
nevoii reale de a sprijini teatrul
independent și construirea unui
concept de platformă festivalieră
întrun grup de lucru local na
mai fost decât un pas. Astfel, în
primăvara anului 2014 depuneam
la Primăria Municipiului Iași un
proiect pentru accesarea unei
finanțări“, spune Jighirgiu.
Această finanțare a fost una
medie, aproximativ 20.000 euro.
Octavian Jighirgiu șia făcut o
echipă organizatorică formată
din colegi de breaslă interesați de
dezvoltarea sectorului cultural
independent și șia asumat rolul
de director executiv al festivalu
lui, iar regizorul și actorul Florin
Caracala pe acela de director ar
tistic. PERFORM a beneficiat de
sprijinul și consultanța Andreei
Pleșa, specialist de marcă în PR și
Comunicare, de o echipă de vo
luntari, formată din studenți de la
universitățile ieșene, iar principa
lul parteneriat al producătorului

3

(Asociația Artes) a fost cu munici
palitatea ieșeană.
„În PERFORM șiau găsit
locul atât concepte performative
de nișă, cât și multiple forme de
expresie din teatrul contempo
ran. Neam propus atunci să adu
cem la Iași acele companii și acei
artiști care șiau găsit o identitate
proprie, devenind voci de care și
sistemul bugetat a început să țină
cont. Am considerat că Iașul avea
nevoie mai mult ca oricând de
acest tip de eveniment, pentru că
se pregătea pentru lansarea can
didaturii la titlul de Capitală Cul
turală Europeană“, mai spune
Jighirgiu.
El consideră că festivalul a
fost o reușită: cele mai bune spec
tacole ale momentului, săli pline,
o promovare demnă de festivaluri
cu tradiție, interes crescut din
partea criticii de specialitate.
Ceea ce nu a funcționat a fost
buna comunicare cu finanțatorul.
„Lipsa de interes pentru conținutul
evenimentului nostru, precum și
multitudinea de manifestări cone
xe din cadrul FIE au potențat o
anumită indiferență a autorității
publice asupra noastră. Acest fapt
a dus în anul 2015 la respingerea de
la finanțare a celei dea doua ediții
PERFORM, ediție care propunea
ceva mai mult decât prima, prin
deschiderea către internațional“,
sintetizează Jighirgiu.
O concluzie se desprinde clar
din această retrospectivă a vieții și
morții festivalurilor de teatru din
Iași: fără finanțarea statului nu se
poate face ceva de amploare, însă
această dependență duce și la sin
cope comunicaționale, care de cele
mai multe ori sunt fatale. Dacă fi
nanțatorul ar da doar banii și iar
lăsa pe specialiști să se ocupe de
creșterea și maturizarea conceptu
lui, poate că fluctuațiile care țin de
calitatea produsului final ar fi mult
mai puțin vizibile și viața unor ast
fel de evenimente mai lungă. SDC
Festivalul „Avram Goldfaden“
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Noi necazuri cu români
Bogată colecție de harfe pe în
treg cuprinsul țării și în această
săptămână.
Dragi cititori, începem cu un mo
ment trist pentru un buzoian.
Acesta a făcut greșeala de a
băgat chiriași în casă (greșeală
mare, buzoieni, să nu mai faceți!).
Când chiriașii sau făcut nevă
zuți, nu mică ia fost mirarea bu
zoianului nostru să descopere că
în locuința sa apăruse o ciuper
cărie. Șia dat cușma mai pe spa
te, sa uitat la pereții casei și sa
uluit buzoianul. Apoi, viața a
mers mai departe. Merită men
ționat și faptul că acești chiriași
aparțineau unei secte religioase
și nu se știe ce făceau ei cu ciu
percile.

Vești proaste atât pentru gă
lățeni, cât și pentru brăileni. Era
vorba că se face Aeroportul Ga
lațiBrăila. Bineînțeles că nu sa
făcut nimic. Unde vă credeți, în
Cambodgia, săși revină țara după
comunism? Exclus posibilitate.
Dar harfa vine abia acum: noul
aeroport GalațiBrăila ar putea fi
făcut la Focșani, sa anunțat. Bi
neînțeles că nu se va face, dar așa,
ca gest, ca intenție, tot e ceva. Ați
reținut, da? Noul aeroport Galați
Brăila se face, dacă se mai face
(dar nu se va face), la Focșani.
Necazurile continuă să se aba
tă asupra gălățenilor, după ce unul
dintre ei a ajuns în stare foarte
gravă la spital după ce sa înecat cu
shaorma. La ora redactării acestui
comunicat către țară, starea lui era

O poveste
de la țară
Mama face mâncare. Spun că mă
duc până în grădină, până „de
vale“ (cum numeam locul în co
pilărie, întrun singur cuvânt,
reprezentând casa și gospodăria
bunicii). Iau cu mine și aparatul
foto. Pozez aria pe care a fost
casa. Pentru un străin, nici nar
părea că acolo a fost odată o
casă, o gospodărie din care bu
nica pretindea că nu lipsește
nimic, că nui trebuie nimic în
plus.
Ies prin dreptul a ceea ce a fost
odată poartă, pe ceea ce a fost
odată uliță. Mă hotărăsc să dau o
tură pe toate drumurile satului,
pe unde nam mai fost de zeci de
ani. Tot pozez locuri goale pe care
a fost odată ceva și acum nu mai e
nimic: o fântână, un copac, un mic

gravă, dar stabilă. Suntem încre
dințați că se va pune pe picioare.
Gălățenii sunt puternici!
Dumnezeule, că parcă nu se
mai termină! Altă dandana de la
Galați. Așa cum notează – nesăți
oase – gazetele, un gălățean șia
ucis partenerul de pahar după ce,
întro clipă de luciditate, trezindu
se din beție, șia dat seama că par
tenera sa îi oferea acestuia sex oral
chiar în fața lui. Of, gălățeni, dațivă
seama ce faceți la băutură...
A fost congresul Partidului. Tă
tucul sa împăunat pe scenă, tur
mele de aplaudaci au aplaudat. Sa
expus și tânăra consoartă (urmașa
Bombonichii). Pusă în primul rând,
cea căreia atât de frumos i se cuvine
titulatura de micuța Ceaușescu
a privit și ea în jur. Întrebat ce ia

FLORIN LĂZĂRESCU

lac, un gard, case ale prietenelor
și rudelor bunicii. Ajung până în
capătul satului, la cimitir. Acolo
nu fac poze.
Când să mă întorc, dau peste
un bătrân al cărui chip îl cunosc,
dar nu mai știu cum îl cheamă. Ne
binețim, intrăm în vorbă, avem
același drum.
— Da’ a lu’ cui ești matale?
cade inevitabila întrebare
— A lu’ Pavel și Maria Lăză
rescu...
Se uită lung la mine, apoi tre
sare bucuros.
— Măi, Florin, tu ești?
— Eu sunt.
Numi prea vine săl întreb și
eu al cui e.
— Nu team mai recunoscut…
Și ce mai faci tu?
— Iaca bine, peacasă...

ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
— E bine. Da’ nui așa bine.
— De ce?
— Cu războiul ăsta.
— Care război?
— Cu rușii.
— Najung ei rușii până la
noi.
— Ei, nu zi. Rușii vin oricum
la un moment dat.
— Îi opresc americanii, mai
am eu o tentativă săl liniștesc.
— Cu americanii îs lămurit!
dă el din mână a lehamite. Numa’
să vrea rușii să vină, că nui
oprește nimeni… Nu știm noi
când, în ce zi, da’ ei oricum vin.
Nu vreau să am o polemică.
— Poate ai și matale dreptate.
— Sigur am. Da’ altfel, dacar
veni, ar fi o treabă și asta.

ANDREI CRĂCIUN

căutat metresa la congres, Tătucul
a răspuns că ia fost drag să o ia cu
el. A, păi dacă ia fost drag...
Cea mai frumoasă descriere a
țării noastre de astăzi (și din vecii
vecilor) încape în această știre
care ne parvine de la olteni. În
Târgu Jiu, o pensionară a zis să
facă un gest frumos și să repare
din banii ei casa scării blocului în
care din păcate locuiește. Desigur,
a fost reclamată la poliție de către
vecini pentru că – în timpul repa
rațiilor – sau produs zgomote
care iau deranjat pe aceștia.
O întâmplare din provincia eu
ropeană Vrancea (aflată de decenii
sub înțeleapta și binecuvânta
tea conducere a lui Marian Oprișan,
supranumit încă din tinerețe Por
tofele, portofele). Un necaz, desigur.

Un cetățean a vrut și el să cumpere
brânză cu bani trași la xerox. Avea
hârtii dalea de 200 de lei, bănuțul
lui, tras la xerox cinstit.
Și pentru că toate acestea
nu se puteau petrece decât la Va
slui, aflați că un cetățean a plecat
după arpacaș, dar a ajuns la spi
talul de urgență după ce a primit
pe drum o bătaie soră cu moartea
de la un cetățean. Arpacașul ur
ma să fie utilizat de soție la colivă,
că se pregătea să facă și dânsa co
livă de pomenirea morților. Bine
că na fost mai rău. Hai, Doamne
ajută! SDC

— Care?
— Ar mai muri din oameni…
Că tare sa înmulțit și înrăit
lumea. Și sa prostit de tot.
— Cum sa prostit?
— Mă uit și eu la televizor.
Numai scălămbăieli, măscărici,
hărmălaie.
— Se distrează și oamenii, ce
să facă?
— Astai distracție? E pros
teală… Eu, dacaș fi Dumnezeu, aș
rade lumea asta de tot.
Nici nu știu dacă sămi pară
bine sau rău că el nu e Dumnezeu.
— Și matale de unde vii? în
cerc să schimb subiectul
— Am fost la cimitir, la femeia
mea. A murit acum patru ani.
Neîmpliniți încă.
— Mergi des la ea?
— Numa’ de Sărbători, când
se cere cum scrie la carte, cum
zice la biserică.
— Ce sărbătoare e azi? mă mir.
— Nui nici o sărbătoare…
Săți zic ceam pățit… Azi diminea
ță, naveam eu ce face... Și ce mă
gândesc? Să stau degeaba, să mă
uit la televizor? Nu... Aveam o
căpiță veche întrun fund de
grădină. O țineam demult, nam

umblat la fân, să fie peste iarnă,
dacă e secetă peste vară.. Șia pu
trezit acolo, nu mai băga vaca
botun el nici so picuri cu lumâ
narea. Șam zis să curăț locul.
Fânul, ud, putred, cum săi dau
foc? Am zis săl împrăștii. Am luat
furca și mam dus…
Mi se pare că bate prea mult
câmpii pentru un om care se
imaginează că ar putea fi Dumne
zeu. Sau poate tocmai de aia își
imaginează așa ceva.
— Dar femeia, cei cu femeia
matale? încerc săl readuc la su
biect.
— Asta îți și spun… Știi ce fe
meie am avut eu. Viață grea. Cât
era trează, mă mai înțelegeam cu
ea. Altfel, necaz mare, că se ținea
de băut. Îi ascundeam cheia de la
beci, îi luam banii, ea făcea ce
făcea și tot găsea băutură. Vindea
lucruri din casă, spărgea lacătul…
Îți spun drept, Dumnezeu mă
ierte, o și băteam uneori, dar tot
nu se liniștea… Și azi, când mam
dus șiam împrăștia fânul ăla pu
tred, am găsit la mijlocul căpiței o
sticlă de țuică ascunsă acolo de
ea… Am luato, am băut și eu o
gură... Șașa am mai plâns. SDC
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Triumful incompetentului (I)
Puține sunt lucrurile care afec
tează atât de grav – și de atâta
timp – România cum o face bul
versarea oricărei scări de valori,
răsturnarea cu dosun sus a ie
rarhiilor firești. Sigur, nicăieri
valoarea nu iese la suprafață așa,
ca untdelemnul. Pretutindeni
există veleitari, lingăi, descurcă
reți, protejați și celebrități gău
noase (uitațivă numai la proas
pătul președinte al Americii), dar
la noi asta e o boală cronică.
Ea proliferează de obicei în apa
ratul administrativ, dar și în
universități, spitale, inspectorate,
armată, poliție, la radioul și televi
ziunea publice – cam în toate in
stituțiile de stat. E, ca multe alte
lucruri, moștenirea epocii comu
niste și perpetuează modelele de
selecție de atunci, care ne duc încet
încet spre un colaps instituțional.
De care no săi pese nimănui atâta
timp cât se mai plătesc pensii și sa
larii, dar astai altă poveste.

Și nu, nu e vorba de faptul că
majoritatea slujbelor călduțe de
la stat se obțin cu intervenții, prin
relații de familie sau cu ordin
de la partid, de obicei prin con
cursuri cu dedicație, unde compe
tența e ultimul lucru care contea
ză. Nu, asta e poveste românească
veche. Neo spune frumos Cara
giale în Triumful talentului, isto
ria cu Niță Ghițescu și Ghiță
Nițescu, dintre care unul, incom
petentul cu pile, ajunge funcțio
nar de stat, iar celălalt, compe
tentul fără protecție, se angajează
„la privat“. Problema e că fenome
nul a ajuns atât de generalizat,
încât azi îți vine greu să mai crezi
în competența sau bunacredință
a unui funcționar public, de ori
unde ar fi el. Inspectorii financiari
sunt răuvoitori, profesorii sunt
proști, medicii sunt incapabili,
parlamentarii sunt inculți și hoți,
ziariștii sunt vânduți și șantajiști,
polițiștii sunt șpăgari etc. Astfel
de opinii vehiculează cetățenii

obișnuiți despre funcționarii de
stat – uneori chiar unii despre
alții. Și, uneori, pe bună dreptate.
Iar neîncrederea asta macină
încetîncet ceea ce ne place să
numim „statul de drept“. Îl trans
formă în ceva ce sar putea numi
„statul de strâmb“. Sau statul
eșuat.
Asta fiindcă la noi – „la stat“ –
sa pierdut demult legătura fi
rească între competență și func
ție/ atribuții. Demult, adică de
acum vreo șaptezeci de ani, Ro
mânia a apucato pe panta pe care
alunecă și azi spre fundul prăpa
stiei. Așa că nu mai pare imposibil
să avem un agramat în fruntea
Ministerului Educației, un om de
paie în fruntea guvernului, profe
sori universitar plagiatori și chiu
langii, administratori de companii
ale statului care nu știu ce admi
nistrează, deputați vag alfabe
tizați, primari năuci, dar agresivi,
politicieni incoerenți și țâfnoși...
în fine, o grămadă de oameni

Adevăratul congres
pentru Dragnea
Câteva mii de pesediști au fost
chemați sâmbăta trecută la
București, întrun congres că
ruia nimeni nui înțelege rostul.
De ce a fost totuși nevoie de reu
niunea PSD? Pentru ca Dragnea
să lanseze noul set de promisiuni
populiste? O putea face liniștit
dintrun platou de televiziune.
Sau eventual la finalul unei ba
nale ședințe CEx. În fond, ce a
promis liderul suprem? Că ne va
fi bine prin 2040? Sau că în
sfârșit ne vom apuca de construit
autostrăzi? Nui nici o noutate,
basme cu Zâna Infrastructură
am mai auzit, doar că de fiecare
dată Balaurul Neputință a avut
câștig de cauză.
A vrut liderul PSD să prezinte pu
blicului noua sa cucerire? Posibil,
sa și văzut că Dragnea a provocat
subiectul monden (altfel nuși
așeza iubita în primul rând la Sala
Palatului!), dar nu a asta a fost
ținta numărul unu a liderului PSD.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Povestea romantică există, dar
totul a fost pus în scenă de consi
lierii abili ai lui Dragnea, pentru a
mai abate atenția de la ceea ce de
fapt sa petrecut în timpul congre
sului. Probabil că telenovela amo
rezului de Teleorman va continua,
iar în curând vom afla ce flori îi
plac iubitei președintelui PSD, cât
de atent e prietenulpolitician al ti
nerei, ce cadou a mai primit, ba
chiar cum își pregătește nunta, ro
chia de mireasă etc.
Dar toate astea au fost cadre
de umplutură. Miza principală din
filmul Congresul a fost întărirea

poziției lui Dragnea în cadrul
PSD. În acest moment, Dragnea
conduce cu mână de fier partidul.
După CEx, întreaga structură de
conducere a PSD este obedientă
liderului. Toți cei 16 vicepreșe
dinți ai PSD sunt oamenii de sa
lon ai lui Dragnea (poate doar
Țuțuianu de la Dâmbovița să con
stituie excepția). Nici unul nu va
mișca în front. Sunt chiar vreo
cincișase vicepreședinți de care
na auzit nimeni. Dar nu contează.
Oricum deciziile le ia Dragnea. Și
tot el le comunică. Pentru asta are
nevoie doar de masă de manevră.
Actualul lider socialdemo
crat îi depășește cu mult pe Năs
tase sau pe Ponta în ceea ce pri
vește dorința de subordonare a
partidului. De ce are nevoie liderul
PSD de o conducere care săl
urmeze orbește? Pentru că vin vre
muri complicate, în ciuda siguran
ței pe care încearcă so afișeze Drag
nea. Dosarul său înaintează încet,
dar verdictul îi poate fi nefavorabil.

RADU PAVEL GHEO

nelalocul lor, cocoțați mult prea
sus pe divanul puterii, fără a pri
cepe prea bine ce caută acolo – în
afară de putere, desigur.
Îmi amintesc de una din pri
mele mele întâlniri cu fenomenul,
în drumul spre maturizarea ro
mânească, care e urâtă și slinoasă,
iar dacă nu te mânjește și pe tine,
atunci te lipește de peretele cana
lului colector național. Era prin
1994 și eu, proaspăt profesor de
liceu, am mers la o întâlnire fes
tivă, de început de an școlar, cu
toți profesorii din județ. Acolo, pe
o scenă, a urcat la un moment dat
inspectorul județean de limba și
literatura română, care a început
să țină un discurs... mă rog, dis
cursul era penibil în conținut, un
discurs de activist de partid, dar
ceea ce ma uluit a fost agramatis
mul personajului – repet, inspec
torul de limbă și literatură ro
mână, cel care controla și evalua
sute de profesori de profil. Mam
mirat cu o voce sonoră, ca orice

tânăr teribilist care crede că
poate schimba lumea sau, dacă
nu, măcar poate râde de ea din in
terior. În clipa următoare o profe
soară cu ceva mai multă expe
riență, care cunoștea personajele
de pe scenă, sa aplecat spre mine
și mia șoptit: „E protejatul doam
nei nuștiucare. La adus aici de
la un liceu agricol din județ“. „Și
doamna aia undei?“ „Doamna nu
mai e. A rămas el.“ „Și cum se
poate?“ Tânăra profesoară cu ceva
mai multă experiență – și mai
multă resemnare – a înălțat din
umeri.
Se poate. Neam obișnuit. De
ce neam mai mira? De șapte de
cenii încoace, asta a însemnat
normalitatea românească. Așa
merg lucrurile. (Poate că deaia și
merg prost.) SDC

Dacă e condamnare cu executare,
atunci Dragnea nu mai are scăpare.
Întreaga construcție de acum din
PSD se va destrăma ca un castel de
nisip. Viorica Dăncilă nu poate as
pira la șefia PSD, nu pentru că nu
șiar dori asta, ci pentru că în PSD
se va porni jihadul. Abia atunci li
derii din județe care stau azi la
cutie își vor aminti cât de rău a fost
Dragnea și cum a ajuns partidul
atât de hulit de public. Dăncilă sau
Carmen Dan nu vor mai însemna
nimic fără Liviu Dragnea.
În cazul în care Dragnea sca
pă basma curată în Justiție, atunci
nimic nui va mai sta în cale. Va fi
o sete teribilă de revanșă, nu va
rămâne piatră peste piatră.
Nu doar că va urma răzbuna
rea cruntă, dar, la cum îl știm,
Dragnea nu va mai suporta ceva
care săl deranjeze. Indiferent că
vorbim de procurori, presă sau
instituții. Sa văzut și la congres
acea afirmație periculoasă a lide
rului PSD cu privire la nevoia de a
fi pedepsiți cei care defăimează
România în exterior. Dacă poves
tea asta se transformă în proiect de
lege, atunci e grav. Miroase zdra
văn a dictatură. E împotriva de
mocrației să interzici opiniile cri
tice, indiferent dacă vorbele sunt
spuse în țară sau în străinătate.
Sar deschide calea abuzurilor,

pentru că va fi greu să stabilești
ce înseamnă defăimare.
Pentru Dragnea, adevăratul
congres îl va reprezenta însă rezul
tatul alegerilor care urmează. De
geaba se chinuie acum săși pună
o conducere obedientă, o nouă în
frângere la prezidențiale ar coin
cide cu sfârșitul domniei lui Drag
nea. La cum arată azi lucrurile, PSD
are toate șansele să piardă scrutinul
din toamna anului viitor. E adevărat
că primele alegeri sunt europarla
mentarele din mai 2019 și că putem
asista la multe surprize până atunci,
dar furia se va descărca la primul
scrutin important. Iar europarla
mentarele sunt doar un test public,
în care partidele își încearcă forța
organizațională.
La prezidențiale lucrurile se
schimbă, iar la câtă înverșunare
există în societate va fi greu pen
tru PSD să reziste tăvălugului.
Problema e dacă România re
zistă încă un an și jumătate asaltu
lui PSD. Cu alte cuvinte, întrebarea
e dacă mai rămâne vreo instituție
în picioare, având în vedere tot ce
sa petrecut de ceva timp încoace.
Urmează luni grele pentru
toți, dar numărătoarea inversă a
început. Va veni momentul în care
noi vom decide încotro se îndreaptă
România. Posibil să fie târziu, dar
măcar există o șansă. SDC
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De la Vaslui la Paris:
Stan Golestan, un compozitor
în criză la început de veac XX

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

[Pe plic:] Monsieur
Fernand Halphen
Ville d’Avray (Seine et Oise)
Le Monastere
[Ștampila Poștei:] Paris 103 Fil
les du Calvaire; 17.30 3.7.03
Hârtie cu antetul: Librairie du
Roman Moderne
41, Rue de Fleurus, Paris (6e)
Paris 3 iulie 1903
Dragă Domnule Halphen,
Permitețimi să vă mulțu
mesc sincer pentru amabila Dum
neavoastră scrisoare și pentru tot
ceea ce faceți pentru mine. În
cazul în care în cursul acestei vieți
plină de angoase și amărăciune
ne vine un cuvânt bun din partea
unei inimi sincere, el face uitat tot
răul de care suferim.
Mă grăbesc să accept ofertele
sfaturilor Dumneavoastră și nu
mă îndoiesc că elevul va deveni
demn de maestrul său.
Știu foarte bine cemi lipsește
încă la educația muzicală și, cu

Dumneavoastră, am convingerea
că voi ajunge la bun sfârșit. De alt
fel, am urmat sfaturile Dumnea
voastră pentru Cântecele și dan
surile valahe și sper să vă fi înțe
les puțin concepția. Nu mă chi
nuie decât munca și, uneori, în
doiala de a nu fi în stare să realizez
ceva interesant. Dacă această
luptă pentru viață, frământată,
penibilă, nu îmi va lua tot timpul,
atât de scump, voi fi trup și suflet
numai pentru arta mea, pe care o
iubesc întratât.
Încă o dată mulțumesc și vă
rog să mă considerați, dragă Dom
nule Halphen, un admirator și pe
dea întregul devotat Dumnea
voastră.
Stan Golestan
5 R. St. Claude
Stan Golestan îi trimitea urmă
toarea scrisoare lui Fernand Hal
phen (pe hârtie cu același antet)
două săptămâni mai târziu, comen
tând fără îndoială observațiile pri
mite între timp de la compozitor.
Paris, 16 iulie 1903
Dragă Domnule Halphen,
Îndrăznesc să vă scriu cu su
fletul cu totul întristat și să vă
spun că vorbele Dumneavoastră,
pronunțate cu atâta înțelepciune
în ce mă privește, vin să se con
firme și sămi dovedească în ce
măsură ați putut să dați o jude
cată atât de justă asupra persoa
nei mele.
Este un cutremur teribil, care
ma făcut să deschid ochii și să

văd cu claritate că știința mea în
ale muzicii este încă slabă.
Am terminat Cântecele și
dansurile valahe, din care nu ați
văzut decât o schiță, și i leam dus
maestrului C[ortot (?); V.E.] dar,
după analiza făcută, el mia decla
rat că nu valorează nimic. Înțe
legeți bine cât de mare mia fost
dezolarea. Eu, care credeam să fi
realizat ceva valoros și interesant.
Faptul ma făcut să sufăr atât de
mult încât trebuie să părăsesc
muzica căreia mam dedicat în în
tregime.
Dacă această luptă amară
pentru existență nu miar fi luat
tot timpul și nu ar fi contribuit
întratât la răul care mă roade,
maș dedica în întregime artei
muzicale. Îndrăznesc să vă vor
besc de toate acestea cu speranța
că, poate, veți voi să vă interesați
de soarta mea.
Aș vrea să urmez un curs
anume în care arta muzicală, par
tea tehnică, este predată repede și
bine. Mă grăbesc să ajung să pot
spune corect în muzică tot ceea ce
resimt. Nu știu dacă cunoașteți
predarea armoniei și compoziției
prin metoda Rihemann, care se
pare că aduce progrese incredi
bile. Ceea ce aș vrea să urmez este
un curs asemănător.
La Paris am avut ocazia să cu
nosc un Domn Ergo, profesor de
compoziție, domiciliat la Anvers
și care mia dat asigurări că întrun
timp scurt aș putea realiza multe
cu sistemul său. Vă cer sfatul și
sămi spuneți ce gândiți despre
aceasta. Dacă sunteți favorabil și

cunoașteți această metodă, miaș
permite să vă supun proiectul meu.
Deoarece chiar Dumneavoas
tră recunoașteți că aș putea ajunge
la ceva și că arta muzicală miar
putea aduce din ce trăi, îmi permit
să vă cer, pe această bază, un îm
prumut pentru a putea trăi mini
mal, să merg la Anvers sămi refac
complet educația muzicală, sau
chiar să rămân aici, în conformitate
cu ideea Dumneavoastră. Maș an
gaja în scris să vă rambursez suma
împrumutată imediat ce muzica va
începe sămi aducă un venit.
Mă aflu întro stare de descu
rajare atât de mare, încât nu știu
în ce direcție să mă îndrept mai
repede pentru a face să triumfe
idealul care arde în mine. Am ne
voie de sfaturi și cuvinte sincere
ca ale Dumneavoastră pentru a ști
ceea ce voi putea deveni. Încreză
tor în Dumneavoastră, îmi aban
donez întregul viitor și viața în
mâinile Dumneavoastră. Dum
neavoastră vă rămâne sămi spu
neți ce trebuie să fac și, indiferent
care va fi calea pe care mio in
dicați, o voi urma fără nici un
gând ascuns.
Scuzațimă, dragă Domnule
Halphen, pentru această scri
soare și vă rog să mă credeți admi
ratorul Dumneavoastră și sincer
devotatul,
Stan Golestan
5 R. St. Claude
Întrun interviu din 1933, în
presa franceză, Stan Golestan răs
pundea unei întrebări, dacă a întâm
pinat vreo dificultate să pătrundă în

© IEMJ (iemj.org), droits réservés

Aproape uitat astăzi, compozitorul și criticul muzical Stan Golestan, născut în 1875 la Vaslui, a studiat
și s-a format la Paris, la Schola Cantorum, devenind în primele decenii ale secolului XX una dintre cele
mai stimate personalități de origine română ale vieții muzicale pariziene. O atestă, între altele, distincția
primită în 1925 – Cavaler al Legiunii de Onoare –, ca și, zece ani mai târziu, acordarea gradului superior,
de Oﬁțer. Dar evoluția spre consacrarea sa în calitate de compozitor avea să treacă printr-o criză
existențială, la încheierea studiilor, în 1903. O atestă două scrisori adresate unuia din colegii de
Conservator și apropiații lui George Enescu, violonistul, compozitorul și ﬁlantropul Fernand Halphen.
Cele două scrisori inedite, păstrate în arhiva Institutului European de Muzici Evreiești, de la Paris,
mi-au fost puse la dispoziție cu amabilitate de muzicologul Hervé Roten, directorul institutului.

Extras din scrisoarea din 3.07.1903

lumea muzicală franceză: „Nici
una. Am depus la Chevillard în
1908 sau 1909 o simfonie. Nu șia
dat seama de existența ei decât în
1913 și mia cântato în 1914!“. Or,
realitatea este evident diferită.
La ajutat, așa cum a ceruto, Fer
nand Halphen? Răspunsul este de
căutat în arhive, iar fondul Hal
phen de la IEMJ din Paris atestă
cel puțin cinci partituri, publicate
înainte de 1914, care poartă dedi
cații manuscrise binefăcătorului
său. În ce fel la ajutat? Stan Go
lestan a afirmat toată viața – și
așa figurează în toate dicționarele
muzicale – că la avut profesor la
compoziție pe Paul Dukas. Acesta
fusese profesor la Conservator și,
cum o atestă un curriculum vitae
inserat în 1924 în dosarul pentru
acordarea Legiunii de Onoare în
grad de Cavaler, profesorul său de
compoziție la Schola Cantorum
fusese în fapt mai puțin cunoscu
tul Auguste Sérieyx (vezi V. Eske
nasy, De la Vaslui la Paris: Stan
Golestan, un cavaler al Legiunii
de Onoare, www.europalibera.org).
Este însă foarte probabil ca Fer
nand Halphen, dacă nu George
Enescu, săl fi îndreptat, după
criza sa existențială din 1903,
spre Paul Dukas. Încă o istorie de
rescris… SDC
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Din cușca suﬂeorului
Din lista celor necesari în teatru, dar invizibili pentru public, suﬂeorul
este ﬁgura care, prin intervenția sa, sprijină interpreții să își amintească și
rostească replica potrivită. Emoțiile, uneori neatenția, pauzele prea mari
între două reprezentații, monoloage lungi și complicate ori lapsusurile
provoacă momente în care actorul are nevoie de un indiciu care să-i
deblocheze memoria și să asigure ﬂuxul spectacolului.

DATUL ÎN SPECTACOL
Parte a echipei încă de la primele
întâlniri pentru orice nou proiect,
sufleorul însoțește actorii în toate
etapele de ridicare a unei pre
miere și le rămâne fidel până
când titlul iese de pe afiș. E mar
tor la întregul proces de elabo
rare, consemnează ajustările ori
adăugirile, întreaga serie de ope
rațiuni complexe prin care, în
prezent, regizorul creează propria
versiune dramaturgică. Dar e păr
taș și la construcția personajelor,
la căutările și neliniștile specifice
acestei frumoase trude care e ilu
zia, magia teatrală. Cu actorii se
înțelege din priviri: când au ne
voie de sprijinul lui, îl caută cu
ochii în partea din stânga lor,
dreapta publicului, la arlechin,
unde trebuie să fie nevăzut pen
tru cei din sală, dar vizibil/ audi
bil pentru cei din scenă.
O vreme, câteva secole bune,
sufleorul era poziționat, din ra
țiuni pragmatice, în mica lui
alveolă, cușca sufleorului, din

bun sufleor. Mulți dintre ei au stu
dii de specialitate, de actorie de re
gulă, dar, nereușind să intre în
trupă ca interpreți, devin sufleori.
Majoritatea ajung să știe piesa pe
dinafară, uneori li se încredințează
roluri de figurație, alteori înlocu
iesc, în situații presante, un actor
indisponibil, dar chiar și în aceste
situații recursul la ajutorul lor ră
mâne vital.
ȘI LA OPERĂ EXISTĂ SUFLEORI
În prezent, majoritatea sunt doam
ne, însă istoria a consemnat exem
ple celebre de domni care au tre
cut prin cușca sufleorului: Mihai
Eminescu în trupa lui Mihail Pas
caly, și I.L. Caragiale în trupa lui
Iorgu Caragiali, dramaturgul scriind
și o serie de povestiri memorialis
tice adunate sub titlul Din car
netul unui vechi sufleor.
Deși pare mai greu de crezut,
și la operă există sufleori. Și ei îi
ajută pe soliști, indicândule pri
mul cuvânt din fraza muzicală
care trebuie atacată peste câteva
secunde, cântândul ușor, șoptit,
din aceleași motive de discreție
față de public. Sunt mulți cân
tăreți care șiau format reflexul
asigurator de al ști pe sufleor aco
lo, deși nu au nevoie de intervenția
lui salvatoare. Absența lui lear
pricinui îngrijorări suplimentare,
© Walter Sanders
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partea din față/ mijloc a scenei, cu
capul fix la nivelul scenei. Acolo,
în acel spațiu minuscul, stă așezat
pe un scaun, cu foile textului di
rect pe scândura unde strălucesc
în lumina reflectoarelor actorii. O
mascatură ornamentală integrea
ză scenografic cușca sufleorului
pentru a o face mai puțin nelalo
cul ei. Dar, dacă spectacolul e bun,
nimeni no mai observă. Sufleorul
e, adică, la picioarele artiștilor în
slujba cărora se află. E o misiune
asumată, de modestie și devota
ment, de ai scoate pe interpreți
din posibile încurcături cauzate
de text și replici.
Apelul la ajutor e codat prin
apropierea fizică de locul în care se
află sufleorul și de o privire plină
de subînțeles, iar răspunsul sufleo
rului înseamnă șoptirea primului
cuvânt, uneori doar a unei litere ori
grup de litere care determină decli
cul pentru actor. De aceea, sufleo
rul trebuie să fie mereu în alertă, să
urmărească desfășurarea textului
pe un exemplar al spectacolului pe
carel are în față, la măsuța cu un
mic spot de lumină. Atenția, atenția
distributivă, puterea de concen
trare, reacția rapidă, dicția, aptitu
dinea dea lansa cuvântul de spri
jin suficient de tare încât să fie
auzit de interpret, suficient de slab
încât să nu fie sesizat de public
sunt calități fundamentale ale unui

motiv pentru care sufleorul e, de
fapt, un partener al distribuției.
La Metropolitan, de pildă, și as
tăzi, sufleorul stă în cușca lui cu
vechime istorică. Sigur, acum are
un scaun hidraulic, comod, și e
ajutat de două mici ecrane, unul
pe care vede și aude dirijorul și
orchestra, celălalt, pe care îi vede
pe soliști. În operă, aportul său e
încă și mai important decât în
teatru, pentru că adesea soliștii
nu văd dirijorul și nici orchestra
(îi sprijină ecranele din prosce
nium sau laterale, sus, dar su
fleorul le indică și ritmul, fiind
un intermediar necesar între
instrumentiștii din fosă și soliștii
de la rampă). Evident, sufleorul
de operă trebuie să fie muzician
de profesie.
Tehnologia oferă în prezent
soluții alternative. A existat o în
treagă dezbatere când Al Pacino,
invitat să joace pe Broadway, a re
curs la un sistem de căști audio
prin care i se sufla textul direct în
ureche. Mai există o versiune hi
tech de sufleor wireless, telepromp
terele pe care interpreții își pot
arunca ochii spre a citi replicile.
Actorii obișnuiți mai ales cu fil
mul, unde replicile se memorează
superficial, înainte de turnarea

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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fiecărei scene, nu au exercițiul
memorării unui întreg rol, așa
cum e în teatru. Firește, nici me
morarea în teatru nu e una meca
nică, replicile se așază și orându
iesc logic în sertarele memoriei
prin tehnici specifice.
Acțiunea, succesiunea scene
lor, relațiile cu celelalte personaje,
intrările și ieșirile din scenă, aso
cierile sunt trucuri de mare ajutor
pentru interpreți. Antrenarea me
moriei e un exercițiu obligatoriu
pentru asemenea profesiuni și e
oarecum similar cu exercițiul fizic
pentru musculatura corporală. Ce
se întâmplă când nu există sufleor,
iar cineva uită o replică? Colegii
dreg situația, improvizând, indi
cândui ce anume avea de spus,
fără ca sala săși dea seama.
Un contribuitor atât de im
portant, deși discret, nu a putut
săi lase indiferenți pe oamenii de
teatru, carei recunosc aportul și
lau transformat chiar în perso
naj. Victor Ion Popa are o piesă în
trei acte intitulată Răzbunarea
sufleorului, în care sufleorul iese
din cușca lui, uită de cumințenie
și, ca un bun cunoscător al lumii
teatrale, începe să tragă sforile
mecanismelor interne. Can vor
ba cu buturuga mică! SDC
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INTERVIU CU IOANA URICARU ȘI MĂLINA MANOVICI DESPRE LEMONADE

Interviul de mai jos a fost realizat la Berlin,
a doua zi după premiera mondială a lui
Lemonade, lungmetrajul de debut al Ioanei
Uricaru, în secțiunea Panorama a Berlinalei.
Este un interviu în trei sau, mai exact, o
discuție pe marginea ﬁlmului. Felul în care
vorbim despre Mara (personajul principal) ca
despre o persoană reală înseamnă pur și
simplu că odiseea americană a unei românce
plecate spre o viață mai bună este convingătoare. Regizoarea Ioana Uricaru și actrița
Mălina Manovici au povestit cum au ajuns la
o poveste atât de credibilă și despre cum stau
față în față America reală și cea din ﬁlm.

Ioana Uricaru

© Annette Hornischer courtesy of American Academy in Berlin

„Visul imigrantului e să se ducă
în țara în care vrea să se ducă, dar
să nu plece din țara din care pleacă“

IULIA BLAGA

Lemonade, filmat aproape inte
gral în Canada și vorbit în mare
parte în engleză, o urmărește pe
Mara, o asistentă medicală mări
tată recent cu un american și care
așteaptă cardul verde.
Ioana Uricaru a studiat în Ro
mânia biologie și regie de film, iar
din 2001 a plecat în SUA, unde a
făcut masterul în producție de
film și televiziune, luânduși doc
toratul în studii critice. În prezent
predă la Middlebury College din
Middlebury, Vermont. A realizat
în SUA scurtmetrajele The Sun
and the Moon, Stopover și The
Witness, în China documentarul
National Treasure, iar în Româ
nia a fost coautoare a filmului
omnibus Amintiri din Epoca de
Aur, produs de Cristian Mungiu.
Mălina Manovici este din Bâr
lad și a studiat actorie la Timișoa
ra, unde sa și stabilit. A debutat
în cinema cu Bacalaureat, de Cri
stian Mungiu. La toamnă, când Le
monade va intra în săli, veți con
stata și voi că „sa născut o stea“.
Lemonade este o coproducție
românogermanocanadiano
suedeză a Mobra films, 42 Film,

Peripheria și Filmgate Films și a
fost sprijinită printre alții de Cen
trul Național al Cinematografiei
din România. A fost filmat
aproape integral în Canada.

E incredibil ce faci la primul rol
principal în film. Nu ți-a fost frică?

Mălina Manovici: Ba da, sigur că
există și un procent de frică, dar
am avut așa un avânt și o dorință
de a lucra! Ioana mia dat șansa
asta și miam spus că voi face
orice ca să fie OK, dar nu mă aș
teptam să mă ia chiar în rolul
Marei... Dădusem probă și pentru
Aniko, prietena Marei, și, când
Ioana ma sunat sămi spună că
mia dat rolul, mai întâi am sărit
în sus și pe urmă am întrebato pe
care dintre ele mi la dat.
Și Ruxandra Maniu, actrița care
o joacă pe Aniko, e foarte bună.

Ioana Uricaru: Da, este. Nu văzu
sem nici un scurtmetraj în care a
jucat, dar mia recomandato Că
tălin Dordea, care a făcut castin
gul și a văzut foarte multe actrițe
pentru acest rol. De fapt, când am
văzuto prima oară, mi sa părut
limpede că ea e personajul. În

timpul audiției ma și pufnit un
râs nervos. De obicei citești de
mai multe ori textul cu actorii, dar
la ea miam dat seama de la prima
lectură, așa că a trebuit să fac tot
dansul acela cu „hai să mai facem
nu știu ce“, iar ea nu înțelegea de
ce râdeam.
Pe Mălina cum ai ales-o?

Ioana Uricaru: Văzusem foarte
multe actrițe și pentru Mara. De
fapt, cred că am văzut toate ac
trițele din România. (Râde.) Din
colo de faptul că e extraordinar de
talentată, de dedicată și de pre
zentă, aduce foarte mult cu ea.
Are o zestre carei permite să poa
tă face multe lucruri. Bine, nu mai
discutăm de tehnică, deși în Ro
mânia tehnica nu e așa o pro
blemă. Dincolo de toate, mi sa

părut că era foarte bună pentru
acest personaj, că se conectează
foarte bine cu el.
Îi dă delicatețe și tenacitate.
Mara se duce înainte indiferent
de ce se întâmplă, asta ține filmul
la un loc. Altă actriță ar fi adus
probabil alt punct de sprijin.

Ioana Uricaru: Sigur, fiecare ac
triță, pe lângă lucrurile pe care
știe că poate să le facă, vine cu lu
crurile ei personale, pe care nu i
le poți schimba. Contează foarte
mult și datele personale.
Acum șapte ani, când ai început
proiectul, știai că povestea va fi
așa cum e acum?

Ioana Uricaru: Nu. Acum șapte ani
scriam și nu știam cum urma să fie
pe ecran. Scenariul sa schimbat

foarte mult. Mă gândeam numai
la scenariu și la cum săl finanțez.
Scenariul era ușor diferit în sen
sul că era mai concentrat. Totul se
întâmpla întro singură zi și erau
mai puține evenimente, pentru că
nu puteai avea totul în 24 de ore.
Cam ce e acum în mijlocul filmu
lui era scenariul de acum șapte
ani. Îți dai seama, am avut timp
destul să mă gândesc. Lam mai
luat la mână, cum se zice.
Mălina Manovici: Adevărul e
că ai lucrat la el până aproape de
începerea filmărilor. Țin minte că
eram deja în Canada când am pri
mit un scenariu cu mici modificări.
Ioana Uricaru: Spre finalul
procesului a apărut și un coscena
rist, așa că acum sunt două cre
dite de scenarist pe generic –
Ioana Uricaru și Tatiana Ionașcu.

www.suplimentuldecultura.ro

Tatiana Ionașcu e un nume pe care
Cristian (Cristian Mungiu, n.red.)
și cu mine lam creat pentru a re
prezenta colaborarea noastră, pro
cesul pe care îl aveam împreună.
Mălina Manovici: Nu știam!
Ioana Uricaru: Nu știu de ce nu e
numele lui Cristian pe generic, asta
nu pot spune, dar așa am convenit
noi. Tatiana Ionașcu e numele bu
nicii lui Cristian, de la care a în
vățat el să întoarcă lucrurile pe
toate părțile. Pe scenariu am lucrat
împreună cu vreo douătrei luni
înainte de filmare la niște dialoguri
și mia sugerat să mai adăugam
niște scene, dar pe regie na inter
venit deloc. Am fost singură total în
timpul filmărilor, doar o singură
dată am vorbit cu el, pentru că
aveam nevoie de o sugestie, iar la
montaj a venit de douătrei ori.
Ce mi-a plăcut la film este că,
deși vorbește despre ce greu e
să te integrezi în America, îți
arată că această tenacitate de
care ai nevoie este, de fapt,
însăși esența visului american.

Ioana Uricaru: Exact despre asta e
vorba. Despre faptul că e foarte
greu și foarte nasol și te întrebi la
un moment dat de ce să te chinui,
dar, exact în timp ce te lupți, des
coperi niște lucruri despre tine și
totul devine dintro dată foarte
atrăgător. Descoperi că nu știai că
poți face niște lucruri și atunci
ești deja investit în lupta asta și
ajungi să vrei să reușești.
Mălina Manovici: E și un proces
de transformare personală.
Cum arăta visul tău american
când ai plecat din România,
în 2001?

Ioana Uricaru: Nu știu dacă era
chiar un vis. Mam dus să fac gra
duate school la o universitate din
Los Angeles (School of Cinematic
Arts de la University of Southern
California, n.red.) și, în clipa aia,
nu era formulat ca vis. Mam dus
acolo pentru că am simțit că asta
voiam atunci. Bine, îmi imaginam
că, dacă mă duc până acolo, no să
mă întorc cu coada între picioare,
dar bineînțeles că la fața locului
am descoperit că era, de fapt,
foarte complicat. Dar nu mam în
tors și nam renunțat, chiar miam
luat green cardul până la urmă!
Nu cred că era visul tău să-l iei.

Ioana Uricaru: Nu, dar devine o
necesitate, pentru că e atât de pre
cară situația, încât, dacă nu îți faci
o situație legală clară și sigură,
ești tot timpul în pericol să pierzi
tot și ești mereu limitat de restric
ții, reguli și interdicții.
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Acum ești realizată?
Mălina Manovici

Ioana Uricaru: Nu știu dacă sunt
realizată. (Râde.) Am green card și
am un job, predau la o universi
tate din Vermont (Assistant Pro
fessor of Film and Media Culture
la Middlebury College din Mid
dlebury, Vermont, n.red.).

© Voodoo films
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Și faci filme și în România,
și pe continentul american.

Ioana Uricaru: Ăsta e de fapt visul
aproape imposibil al imigrantului –
să te duci în țara în care vrei să te
duci, dar să nu pleci din țara din
care pleci. Miam dorit foarte
mult dacă pot cumva să nu plec
de tot. Fiecare își imaginează că
no să piardă lucrurile pe care le
lasă în urmă fiindcă le câștigă pe
celelalte, dar nu e chiar așa.
Pentru Ioana a fost o chestie
trăită, dar ție, care locuiești în
România, cât de greu ți-a fost să
intri în pielea unui personaj care
pleacă în altă țară?

Asta e o chestie românească,
să nu te întorci cu coada între
picioare?

și care ne arată o Americă
altfel de cum o știm din filmele
de la mall.

Trebuia să se simtă legătura
mamă-fiu când se bagă poliția
între voi.

Ioana Uricaru: Asta am și vrut
foarte mult, ca America din film
să nu arate ca cea pe care o știm.
După 16 ani de trăit acolo, încă mi
se mai întâmplă să mă trezesc în
ofsaid fiindcă nu înțeleg obice
iuri, comportamente sau chiar cu
vinte. Deci probabil că pentru
Mara totul pare străin și necesită
un efort de adaptare.

Ioana Uricaru: Scena aceea i sa
întâmplat unui prieten deal meu.
Toate scenele din film sau întâm
plat cuiva. Scena cu iaurtul e cla
sică. Și aici în Germania mă tre
zesc întrebând: „Dar iaurt normal
naveți?“. Foarte multe replici din
film nu doar că leam spus eu sau
mi leau spus alții, dar li sau în
tâmplat și celor din film. Când
Milan și cu mama lui au venit în
Canada (eram toți în același ho
tel), iar la un moment Cristiana sa
dus nu știu unde și la lăsat pe Mi
lan zece minute singur în cameră,
a găsit la întoarcere securityul
hotelului intrat în cameră să vadă
de ce e copilul singur.

În scenele în care mergi singură
pe lângă autostradă pari într-adevăr foarte singură.

Ioana Uricaru: Nu cred. Odată ce
apuci să faci douătrei lucruri în
care simți că progresezi și reu
șești să învingi niște obstacole,
deja ești atât de investit în aceas
tă călătorie încât nuți mai vine
să te întorci. Țin minte că am tre
cut printro situație groaznică în
anul I: naveam bani, școala era
scumpă și atunci am contemplat
ideea să las totul și să mă întorc.
Dar aveam în mine o mare dorin
ță de a găsi totuși o soluție. Vorba
lui Aniko: „Eu acasă nu mă mai
întorc!“. Deși nu aveam nici un
motiv să nu mă întorc în afara
faptului că deja stătusem un an
de zile. Nu era vorba că începuse
sămi placă, pentru că e ca și cum
te urci pe Everest – nu îți place
neapărat, dar simți că ai realizat
ceva și nu vrei să renunți.

Mălina Manovici: Aseară, când am
văzut filmul, chiar mă gândeam:
„Uite la femeia asta cât de pierdută
în spațiu e, nuși găsește direcția“.

Stilistic vorbind, ai știut că vrei
un film care să arate ca un film
european sau românesc?

Mălina Manovici: Este minunat,
neam înțeles foarte bine. Am pe
trecut un timp împreună înainte
de filmări, în București. Am făcut
tot felul de activități: am stat la el
acasă, am dormit cu el în pat, lam
luat de la școală, am fost în parc,
neam jucat. Mi sa părut ciudat
la început, dar pe urmă neam
obișnuit și sa creat o legătură
între noi.
Ioana Uricaru: Am plecat în Ca
nada să lucrez la casting și leam
zis: „Petreceți și voi niște timp îm
preună. Hang out, cum se zice, să
vă obișnuiți unul cu altul“.
Mălina Manovici: Sunt intere
sante experimentele astea. Nu cred
că îți dai seama imediat cât de
mult te ajută.

Mălina Manovici: Păi nu știu, nu
foarte greu. Când am ajuns în Ca
nada, cu mai bine de două săptă
mâni înainte să înceapă filmările,
și am participat un pic la procesul
de casting de acolo, foarte mult
timp am fost pe cont propriu. Nor
mal, nu se poate compara cu ce e
în scenariu, dar mă simțeam sin
gură și vulnerabilă și puțin pier
dută, iar asta ma pus în legătură
cu personajul. Întrun fel, în min
tea mea personajul a pornit de
acolo. Bineînțeles, învățasem tex
tul, înțelesesem toate situațiile și
repetasem cu partenerul, dar a
fost un declic atunci când mam
focusat pe starea pe care am avut
o așteptând începerea filmărilor.

Cu toate astea nu se lasă, deși eu
mă așteptam să se întoarcă în
România.

Mălina Manovici: Cu siguranță sa
gândit la asta. Și finalul e puțin am
biguu, te poți gândi că poate peste
câtva timp se va întoarce, deși vreau
să cred că nu. Oricum, nu sar în
toarce cu coada între picioare.

Ioana Uricaru: Nu prea știu cum să
fac altfel. Așa mia venit. Mam ex
primat cum mi sa părut mie potri
vit, cum am simțit că e onest, că mă
reprezintă. Probabil se simte că
sunt româncă și deci europeană ca
sensibilitate, ca perspectivă.
Eu am văzut Lemonade ca pe un
film românesc filmat în alt mediu

În România va fi, cred, ceva nou
pentru publicul nostru – un film despre
români vorbit majoritar în engleză.

Ce v-a facut Ioana de sunteți
atât de convingători?

Mălina Manovici: Am repetat în
ainte – când au fost scene mai
complexe, mai mari, mai grele am
repetat cu o zi înainte –, dar au
fost și foarte multe duble și atunci
te rulezi.
Cu Milan Hurduc, interpretul
băiatului tău din film, cum
te-ai înțeles?

Mi-ai spus că filmul va fi în
Competiție la Tribeca (festival
fondat de Robert De Niro), iar la
toamnă intră în sălile din România. În care din cele două situații
ai cele mai mari emoții?

Ioana Uricaru: Emoțiile sunt, fi
rește, diferite în cele două cazuri.
Nu sunt emoții în sensul de ner
vozitate ci mai degrabă de curio
zitate, de dorința de a afla direct
de la spectatori cum înțeleg ei fil
mul. La New York va fi interesant
să percep ce cred americanii de
spre felul în care am descris lu
mea, societatea lor, dar sper că
vor fi și mulți imigranți care vor
veni să vadă filmul. În România va
fi, cred, ceva nou pentru publicul
nostru – un film despre români
vorbit majoritar în engleză, deci
sunt nerăbdătoare să aud păreri
și să am o conversație cu specta
torii români. SDC
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Peripeții à la Groșan
O mărturisesc simplu, de la început: m-a bucurat apariția volumului Lumea
ca literatură. Alte amintiri, continuarea, după trei ani, a scrierilor memorialistice ale lui Ioan Groșan. Nici nu se poate altfel, orice publică e (aproape) o
raritate, o ocazie, aș spune, un soi de garanție – orice citești nu are cum să
ﬁe altfel decât o desfătare. Dacă l-ați citit până acum, veți ști, cu siguranță, la
ce mă refer. Iar dacă nu l-ați citit, ﬁrește că vă recomand să grăbiți procesul,
să remediați situația. Puteți începe, iată, cu amintirile sale.
ELI BĂDICĂ

Întro cronică la Lumea ca litera
tură. Amintiri (colecția „Egogra
fii“, editura Polirom, 2014), îmi
afirmam regretul că volumul des
pre care vorbesc nu era mai con
sistent. Ca un făcut, singurul
reproș pe care am săl fac conti
nuării tipărite în toamna lui 2017,
tot la Polirom, este același: mult
prea scurt (chiar mai scurt decât
cel anterior) pentru pofta de
povești pe care țio creează, de
care devii dependent încă de la
primele pagini. Ioan Groșan este,
la urma urmei, un povestitor, își
tratează memoriile ca adevărate
proze, își seduce cititorul așa cum,
probabil, își seduce și ascultăto
rul, conturează din câteva cuvinte
portrete memorabile, are grijă să
expună succint contextele întâm
plărilor pe care le narează, intro
duce suficiente elemente de ora
litate, astfel încât cel care îl citește
să capete senzația de familiaritate

și autenticitate, presară din plin
cu umor și (auto)ironie. Totul în
văluit întro nostalgie discretă, pe
alocuri amară, bine calibrată. La
loc de cinste stă poanta, bine
înțeles. Așa că, în ciuda deloc so
larului final, ieși din cartea aceasta
cu un zâmbet pe chip, cu senină
tate, cu sentimentul că ai călătorit
în timp, prin lumea literară re
centă, cu certitudinea că ai căscat
ochii și urechile indecent de mult,
că ți sa permis să zărești un mi
crounivers idilic.
În linii mari, Ioan Groșan
păstrează în noul volum formula
de la precedentul. Cartea începe
cu o mică justificare, așa cum ce
lălalt debuta cu o „Precizare“:
„Micul, relativul succes de critică
profesionistă și în rândul puți
nilor, dar pătimașilor cititori de
azi, pe care se pare că la avut pri
mul volum din Lumea ca litera
tură, precum și îndemnurile unor
prieteni în care am deplină încre
dere mau determinat să aștern
din nou pe hârtie alte și alte

întâmplări și amintiri ce, cum am
mai spus, nu pot (și nici nar avea
cum) să fie «ficționalizate», căci
ele au farmecul lor intrinsec, se
constituie ele însele întro «litera
tură», fie măcar pentru faptul că,
în majoritate, sau petrecut în
lumea celor care mai cuvântă în
scris. Dacă ele, întâmplările, vor
stârni vreun surâs, e meritul citi
torilor noștri care, vorba «Cața
vencilor», sunt mai inteligenți
decât ai lor. Dacă nu, e exclusiv
vina mea“ (p. 5). Un captatio bene
volentiae reușit, de altfel. Metoda
e, cum spuneam, aceeași: dimi
nuează așteptările cititorilor, ca
apoi să le întreacă printrun tur de
forță de istorisiri care mai de care
mai haioase. În plus, e bine de știut
că reacțiile primite pot influența
apariția unui volum viitor.
N-O SĂ GHICIȚI NICIODATĂ
DE CE NU-L SUPORTĂ PE
NOAM CHOMSKY
Episoadele – douăsprezece în
total (unul în trei părți), pe când
în primul volum aveam douăzeci
și șase – se învârt, firește, în jurul
lumii literare și, prin extensie, a
celei culturale. Sunt și câteva
excepții, întocmai ca la cartea an
terioară: scenele rurale/ din copi
lărie și cele amoroase (care nu au
de fiecare dată în primplan prie
teni, amici sau cunoscuți literați).
Dacă în volumul din 2014 autorul
republica în volum și câteva din
tre textele pe care le scrisese pen
tru „Agenția de carte“, plus un text
semnat de regretatul Alexandru
Vlad, în cel de față a introdus câ
teva care au apărut în „Hustler“
și „iocan“, iar scriitorul care pri
mește cuvântul este Ioan T. Morar –
cu pretextul că farsa relatată fu
sese complet uitată de Ioan Gro
șan. Simetrie, așadar, în construc
ția celor două părți ale Lumii ca
literatură.
Altminteri, peripețiile din
tinerețea lui scriitorului sunt

surprinzătoare, ca de fiecare dată.
Stilul și ritmul în care sunt poves
tite te țin în stare alertă și, previ
zibil, te determină să aștepți
permanent o răsturnare de situa
ție. No să ghiciți niciodată de ce
nul suportă scriitorul pe Noam
Chomsky și de ce ia aplicat aces
tuia „cea mai dură pedeapsă pen
tru un autor“ („nu lam citit și nici
nul voi citi vreodată“), de ce nu a
mai publicat în celebra publicație
„Hustler“, deși căpătase o oare
care notorietate printre vecini (și
nu numai), ori ce farsă ia făcut,
împreună cu Ioan T. Morar, cu
noscutului Eugen Barbu. Savu
roase sunt și snoavele erotice
(publicate în trei miniepisoade,
reunite sub titlul Eros în socia
lism), proza în care își cere scuze
artiștilor plastici și le promite
câte o bere când se vor regăsi
(după publicarea cărții, probabil),
din pricina unei ușoare... defăi
mări, să spunem, sau scena grație
căreia, mărturisește Groșan, a de
venit scriitor, ca să enumăr doar o
(mică) parte dintre ele. Iar galeria
de personaje este pe cât de di
versă, pe atât de consistentă; sunt
convinsă că veți recunoaște mulți
protagoniști, mai ales din generația

optzecistă, de care este apropiat
autorul – e o recuperare (și tristă,
și lucidă, și fermecătoare) prin
scris a unei generații aproape dis
părute dintre noi. De altfel, dacă
primul volum se termina cu sfâr
șitul unei etape – legendara câr
ciumă a scriitorilor de la Muzeul
Național al Literaturii din Bucu
rești, care urma să se închidă
odată cu mutarea sediului de pe
Bulevardul Dacia, și un soi de por
tret de familie al scriitorilor care
își petreceau timpul acolo –, în
această continuare dăm la final
peste un soi de pomelnic, Cenaclul
din Cer, care enumeră numele
artiștilor și scriitorilor, în special
optzeciști, dispăruți prematur.
Sunt realmente curioasă dacă
Ioan Groșan va continua sau nu
să aștearnă pe hârtie amintirile
sale. Nu am nici o îndoială că mai
are în tolbă destul de multe, cel
puțin pentru încă un volum. În
orice caz, cu sau fără încă o conti
nuare, Lumea ca literatură merită
descoperită. Umorul ne salvează
întotdeauna, nui așa? SDC
Lumea ca literatură. Alte amintiri,
Ioan Groșan, colecţia „Ego-grafii“,
Editura Polirom, 2017
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Atenție la Buddha!
Eticheta în cultura birmaneză
Ultima dată când un administrator de bar din Yangon a organizat o petrecere
de răsunet a fost chiar înainte de a ﬁ condamnat la doi ani și jumătate de
închisoare și muncă silnică pentru insultarea imaginii lui Buddha (din care a
executat 13 luni). Phil Blackwood a avut proasta inspirație să folosească un
poster psihedelic care îl înfățișa pe nimeni altul decât Siddhartha Gautama,
fondatorul principalei religii a țării (88 din 100 de locuitori sunt budiști
practicanți) drept DJ, pentru a promova o serată bahică la preț redus. Inutil
de adăugat că nimeni nu s-a mai dus la evenimentul cu pricina, în afara unui
grup de fundamentaliști cu intenția de a-l linșa.
DESIRÉE HALASEH

Relativ nou pe piața turismului
internațional (după ce a ieșit din
umbra regimului militar în 2011,
făcând loc unei democrații tinere
conduse de Aung San Suu Kyi),
Myanmar abia își deschide porțile
către cohortele de vizitatori care
se năpustesc la ușile lui.
În mare parte, normele de eti
chetă culturală au fost dictate de
puternica influență a religiei bu
diste în regiune, ca și de moște
nirea colonială lăsată de India
Britanică (ceaiul de la ora cinci e
o regulă ce sa extins la ceaiul de
la orice oră din zi și din noapte).
Localnicii sunt veseli și în cea
mai mare parte din cazuri dispuși
să te îndrume și găzduiască. Fii
tolerant și acceptă diversitatea
tradițiilor locale ca parte a expe
rienței tale de călător.
SALUT
De dimineață până seară, oriunde
vei merge vei fi întâmpinat cu
Mingalaba care înseamnă salut,

deși, dacă explorăm un pic mai
mult, mangala în pali, forma cea mai
veche a limbilor indice medii, sem
nifică sub cele mai bune auspicii.
Cum mâncarea ocupă un loc extrem
de important în cultura birmaneză,
o formă comună de salut e și Hta
min sa pi bi la? (Ai mâncat?).
Folosește mereu mâna dreap
tă atunci când saluți un bărbat și
evită contactul fizic atunci când
saluți o femeie.
MÂNCARE
Că tot vorbeam de mâncare. Me
sele sunt de obicei rotunde și
joase. Membrii familiei stau pe jos
în jurul mesei, iar mâncarea nu e
servită în mai multe etape. Felul
unu, felul doi, desert. Toate buca
tele sunt aduse deodată, iar fie
care se servește după pofta inimii.
Nu se vorbește cam deloc, toți fiind
concentrați aproape meditativ pe
ceea ce au în față. Aici nu e vorba
despre politețuri și de maniere, ci
mai degrabă de un act intim care
îi unește pe comeseni. Porțiile
sunt mici și diverse, se folosește

îndeosebi mâna dreaptă și nu ta
câmuri, deși acestea din urmă au
început să fie disponibile în ma
joritatea restaurantelor, pentru ai
feri pe turiștii străini de un fatal
faux pas cu mâna stângă (conside
rată murdară).
ÎMBRĂCĂMINTE

More is less. Teai obișnuit sper cu
ideea. Cu cât vei acoperi mai mult,
cu atât mai puțin vei atrage atenția
unui popor destul de conservator
în ceea ce privește trendurile fa
shion din 2018. Alege să îți acoperi
picioarele cu fuste sau pantaloni
cel puțin peste genunchi sau, și
mai bine, fă rost de un longyi – o
piesă vestimentară unisex asemă
nătoare cu fusta. Umerii goi, decol
teul sau tricourile strâmte ar tre
bui de asemenea evitate.
CREMĂ SOLARĂ
Arde soarele deasupra Myanma
rului, iar culoarea albă din obraji
pare a fi le raison d’etre pentru fie
care om de pe suprafața Asiei Mari.
Nimeni nu șiar dori vreodată doze
mari de vitamina D3 precum euro
penii veșnic abonați la saloanele
de bronzat în toate sezoanele anu
lui și pe absolut toate părțile cor
pului. Nu, nu. În nici un caz. Aici se
pune accent pe străveziul de mar
mură al pielii de bebeluș atent
acoperite de un strat generos de
thanaka – o pastă din scoarță de
copac care albește tenul și îl prote
jează de razele solare.
TEMPLE ȘI MOSCHEI

Night market în Yangon

Atunci când întri întrun templu
sau în orice edificiu religios, papucii

Budhha la unul din sutele de temple din Bagan

și șosetele rămân afară până la
sfârșitul periplului tău. Nuți fă
griji, există locuri speciale pentru
toate posesiunile tale, așa că fă
bine și urmează ceea ce face toată
lumea din jurul tău.
Mergi în sensul acelor de cea
sornic în jurul monumentelor bu
diste și niciodată prin fața oame
nilor care se roagă. Nu fă poze în
timpul slujbelor și cere permisiu
nea celor pe care vrei săi fotogra
fiezi înainte de a apăsa declan
șatorul.
Sub nici o formă nu îți îndrep
ta picioarele către vreo imagine a
lui Buddha, spre oameni sau clă
diri religioase. Picioarele sunt
considerate murdare, iar birma
nezii folosesc obiecte de igienă di
ferite pentru partea superioară a
corpului și cea inferioară.
LIMBAJ CORPORAL
Capul este considerat cea mai
pură parte a corpului, pe când pi
cioarele sunt fix la polul opus.
În consecință evită să atingi capul
cuiva, fie el și copil. Afecțiunea
manifestată în public nu e încura
jată, așa că păstrează îmbrăți
șările și săruturile pentru mai
târziu.

Atunci când întâlnești un că
lugăr – și vei avea ocazia să îi ob
servi destul de des cam peste tot –,
împreunează mâinile la nivelul
inimii și apleacăte ușor în față.
Evită pe cât posibil contactul fizic.
CUMPĂRĂ RESPONSABIL
Știu. Trebui să iei un cadou Mariei,
mamei tale, mamei ei, colegului de
departament, șefului de la HR, ne
potului, verișoarei, vecinului și in
structoarei de yoga. Toți se așteap
tă ca tu să le faci cea mai exotică
surpriză și, oricum, obsesia decoră
rii frigiderelor cu magneți inter
naționali e cam pe ducă. Asigurăte
totuși că nu ești un pilon central al
piețelor de braconaj și nu știrbești
patrimoniul natural al țării. Spune
nu produselor din fildeș, piele sau
oase de animale pe cale de dis
pariție, obiectelor de artă fără cer
tificate de autenticitate.
NU VIZITA ZONELE
RESTRICȚIONATE
Destule părți ale Myanmarului de
astăzi sunt încă închise vizitatori
lor din varii motive: teren acci
dentat, zone tribale protejate, par
curi naționale etc. SDC
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Sebastian Lăzăroiu –
Omatidii. Șarada unui hacker
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Omatidii. Șarada unui hacker, de Sebastian Lăzăroiu, care
va apărea în curând în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Pe Trintius lam cunoscut când
abia împlinise treizeci și cinci de
ani. Stăteam ochi în ochi, în cabi
netul meu. Își aprinsese o țigară,
în ciuda împotrivirilor mele. Nu
era primul nostru diferend. Lam
luat sub oblăduirea mea profesio
nală și nu mia fost deloc simplu
să îi manevrez hachițele. Ajunsese
atât de jalnic, înconjurat de gân
daci de bucătărie și de rămășițele
unui trai delăsător, încât nu un
psihiatru iar fi trebuit, ci o mă
tură mare. No să mai menționez
altercațiile noastre repetate, une
ori cu accente fizice dureroase, nici
injuriile zvârlite drept în obraz. Ele
fac parte din întortocheatul drum

CARTEA
Trintius, un hacker anarhist, îndrăgostit nebunește de o victimă a lui,
Ema, este recrutat în închisoare de
serviciile secrete. După mai multe
ședinţe de psihoterapie, Trintius își
scrie memoriile camuflate într-o
șaradă de întâmplări extraordinare,
divers localizate în timp și spaţiu,
din Patagonia lui Magellan în Cuba
lui Che Guevara, din Barbaria corsarilor în Coreea de Nord contemporană. Dar este Ema ceea ce
pretinde? Ajunge personajul principal să controleze jocul sau trăiește
doar o iluzie? Răspunsurile se
găsesc în memoriile lui Trintius – o
colecţie de întâmplări cu personaje
aflate în situaţii teribile de viaţă la
extrema realităţii. Aparent autonome, poveștile capătă neașteptat
coerenţa intimă a traumelor unui
hacker hăituit de propriile fantasme. Ca să-l înţelegi, trebuie să
înveţi să privești prin ochiul unei libelule, un „ochi format din mii de
alţi ochi, numiţi omatidii, ca niște
lentile, fiecare aplecată asupra unui
detaliu. Și din toate adâncimile perspectivei, ochiul cel mare reconstituie întreaga imagine“. SDC

al vindecării. La paisprezece ani,
pe când era un mucos adolescent,
Trintius îi predica lui taicăsu cre
zul anticapitalist. Banii, negusto
riile, bursa erau vrednice de tot
disprețul. A declarat război des
chis oricărei forme de mercanti
lism. Mai târziu, a retrăit aceeași
euforie, dar pe dos. A aflat că, în
lumea asta, totul se negustorește,
nu doar bani, și sentimente, și
emoții, chiar și schimbarea vremii.
Dacă voiai să supraviețuiești, tre
buia să te înscrii pe acest curs bine
controlat din niște fantastice labo
ratoare. Totul e o invenție, o min
ciună, iar crezurile noastre, induse,
trebuie să întrețină această bătălie
între bine și rău.
„Știi, când eram copil, ca toți co
piii, credeam că dacă un om obiș
nuit conduce un automobil, atunci
un tren trebuie să fie stăpânit de un
gigant. Când am mai crescut am
văzut că același om manevrează și
bicicleta, și automobilul, și drăcove
nia aia uriașă cu aripi. Crezi că asta
ma adus cu picioarele pe pământ ?
Nu. Mam gândit că nu e de necon
ceput ca aceeași piticanie, așa ca noi,
cu două mâini și două picioare, să
rotească planeta din miezul ei. Și,
mai apoi, am crezut că poate sta în
puterea unui singur om sănvârtă
toată lumea pe degete. Omul acela
puteam fi chiar eu. La douăzeci și
patru de ani credeam că stăpânesc
lumea. Pe urmă, mi sa arătat totul
invers. Eram o biată rotiță întrun
angrenaj.“
Trintius a construit o rețea
uriașă de „pălării negre“ (ei își mai
spuneau și „capdemort“), cum le
zice hackerilor mânați de pasiu
nea de a lua sub control și de a
sustrage bani, date compromiță
toare, informații clasificate, din
sacul fără fund al depozitelor cu
biți. Să stăpânești lumea înseam
nă să te inoculezi în straturile ei
cele mai adânci, acolo unde oame
nii își înghesuie avuțiile, speran
țele, secretele în virtutea încre
derii lor oarbe în noile tehnologii,
dar și a unei aplecări spre tihnă și

comoditate. Dar nu se considera
un tâlhar, ci un virtuos. Era darnic,
generos, din ce lua de la alții dă
dea mai departe. Poți săți justifici
becisnicia la fel ușor prin credin
ță, ca și prin plăcere. Când era mic,
lua de pe unde apuca. O jucărie
din cârpe și ațe pentru sorăsa, un
aparat de ras pentru tatăsău,
pentru sfânta de maicăsa nasturi
și gablonțuri, în careși strica ochii
de croitoreasă acoperiți cu fum.
„Îți imaginezi că mă snopeau în
bătaie când vreun negustor se
plângea că lam păgubit cu mâi
nile mele lungi, dar nu asta ma
durut. Nu ma durut deloc. Ma
durut când am descoperit că ăl bă
trân șterpelește din uzină și mai
cămea mai aduce una și alta
peacasă, de la familiile pe la care
muncea. Asta ma dărâmat.“ Așa
se întâmplă. Iam zis să nu fie sur
prins dacă aceia care vor să ne
aducă pe calea cea bună îi vor con
firma, cu vârf și îndesat, că suntem
toți pe același deprimant drum al
viciilor și al dependențelor. Iar
părinții... Părinții sunt făpturile
acelea cu însușiri extraordinare,
zămislite de mintea noastră de
copil, care ajung să creadă că ne
controlează prin iubirea ce leo
purtăm, până când suntem nevoiți
să le dăm jos de pe soclu și să le
arătăm, prin cele mai violente acte
de nesupunere, că ei sunt creația
noastră, și nu invers.
Iam zis lui Trintius că nu
înțeleg încă prea bine cum e cu in
ternetul, cu spațiul virtual. El a
crescut lipsit de ele o bună parte a
copilăriei, eu, aproape toată viața.
Mă uit prostit cum toate acaretu
rile se transferă din lumea reală în
lumea virtuală, bani, cărți, imagini,
obiecte... Parcă îl văd pe vecinul de
vizavi cum își strânge boarfele și se
mută. Șimi dă o lacrimă. Eu nam
prins toate astea, sunt un bătrân și
experimentat psihiatru, care suna
la telefon cu fise și râvnea zilen șir
după o scrisoare de la iubita lui.
Pentru cei ca mine, simțul tactil nu
era legat de un buton sau de ecran,

ci direct de mărul lui Newton.
Reacțiile celorlalți erau mai elabo
rate, iar tortura așteptării lor, mai
plăcută. Eu și cei ca mine sărbăto
ream sau boceam întâmplările
oglindite ale sufletului. Toate cele
lalte unelte ni se păreau mai mult
decât satisfăcătoare. „Ești la fel de
bătrân precum Moise“, râdea el de
mine uneori, totuși, dornic să mă
lămurească. „Săți explic eu cum e
cu toate astea. Toate leam primit.
Am primit tablele, pe urmă telesco
pul, motorul cu aburi, computerul,
telefonul inteligent. Dar, ce să vezi,
doar poruncile au venit printrun
erou, Moise. Thomas Savery? Gloata
ia smuls pompa din mâini, ia în
tors spatele și a folosito. Lumea nu
mai știe cui să mulțumească pen
tru aceste gratificații și nici nu mai
caută eroi divini printre muritori.
Ei zic că li se cuvine.“ Mam gândit
că poate are dreptate și asta pen
tru că totul se desfășoară cu atâta
rapiditate în fața ochilor noștri,

încât nu mai avem timp să cele
brăm corifeii tehnologiei.
Creierul nostru sa micșorat
în ultimele douăzeci de milenii de
la 1.500 cm3 la 1.350 cm3. Unii văd
în asta un semn că specia umană e
mai stupidă, cu trecerea anilor.
Nui exclus. E mai greu să inven
tezi roata decât automobilul. Alții,
că e un proces de miniaturizare
(cum e în cazul procesoarelor).
Dar eu cred că natura ne forțează
să iubim mai mult și să cooperăm,
în loc să căutăm săi depășim pe
ceilalți în șiretenie.
„Cu creierul meu, așa intrat la
apă cum zici că e, eram atât de adân
cit în linii și coduri, încât mieram
suficient. Nici nu știu cum am ajuns
să o iubesc pe Ema. Trăiam întrun
narcisism solitar și era bine. Te
scutește săți faci bagajele de câte
ori sentimenteleți sunt rănite.“
Șiapoi, a fost nu doar Ema în
viața lui Trintius, ci și acel domn Y.
șio carte de căpătâi. SDC
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Hârtia este „ieri“. Astăzi
se poartă pânza igienică
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Se vorbește foarte mult despre
cum să trăiești „ca la carte“. De
fapt, ca să îți duci viața cât mai
corect, trebuie să trăiești „ca la
cărți“. În anul 2018, o conștiință
curată înseamnă să refolosești
totul, să ai minimum de lucruri
necesare, să produci totul de
mână, să îți folosești cardul doar
pentru produse naturale și reci
clate și, dacă ai murit de exte
nuare, să ai bunsimț să te
biodegradezi.
Nu aș fi crezut că există „prea mul
tă ecologie“ până când am citit
această știre: familiile au început
să utilizeze la toaletă role de
pânză refolosibile. Sunt fabricate
din tricouri și cârpe vechi de prin
casă, tăiate în bucăți potrivit de

mari, puse în baie și folosite uscat
sau umed, în funcție de... nevoi.
După folosire, se aruncă întrun
coș bine sigilat și spălate când este
cazul. Pentru cei care nu vor să își
fabrice acasă, se găsesc și de cum
părat, în jur de 12 euro pe rolă.
Am citit cu interes blogul
unei mămici care a adoptat prac
tica și miam dat seama că era un
pas firesc. De la ce? De la scute
cele de bebeluși refolosibile, bi
neînțeles. Principiul este oarecum
același: un material textil care se
spală și se folosește din nou și din
nou. Născută înainte de ’89 și
înainte de era Pampers, înțeleg
faptul că practica sa folosit inclu
siv pe mine. Numi închipuiam însă
că există oameni care fac asta ca
alegere, și nu din lipsa opțiunilor.
Ca să rămânem în aceeași în
căpere, mai există o practică eco
logistă: să îți înveți pisica să fo
losească toaleta. Este un proces în
aproximativ cinci pași, cu două
trei săptămâni de acomodare
pentru fiecare dintre etape. Asta
elimină, pe termen lung, necesita
tea de a cumpăra nisip pentru pi
sică, ceea ce înseamnă nu doar o
economie, ci și un mod de a pro
teja mediul. Nisipul se face pe

bază de argilă, iar aceasta se
obține prin exploatare minieră de
suprafață, care implică nume
roase pericole pentru sănătatea
zonei și a oamenilor din jur.
Apare însă o altă problemă.
Nisipul de pisică era o alternativă
„ecologică“ pentru antiderapant
în timpul iernii. Șoferilor și pro
prietarilor de casă le este reco
mandat ca, în lipsa unor produse
dedicate, sau pentru a nu cheltui
bani aiurea, să folosească nisip de
pisică atunci când există pericol
de a aluneca pe gheață.
Ce pare însă o idee ecologică
bună în cazul pisicilor, nu este o
ideea la fel de bună în cazul reni
lor. Pe principiul „nimic nu se
aruncă, totul se refolosește“, feca
lele renilor au devenit materie
primă pentru bijuterii. O grădină
zoologică din Illinois lea uscat,
lea igienizat, pictat și acoperit cu
sclipici. De Crăciun, a scos la vân
zare „perlele magice de ren“ sub
formă de coliere, brățări și alte ti
puri de bijuterii. Au făcut vânzări
de 24.000 de dolari.
Alte câteva idei preaecolo
gice: să folosești părul căzut de la
animale din casă pentru ați îm
pleti pulovere (există și o carte pe

tema asta), să faci dragoste doar
cu prezervative sustenabile, pre
ferabil din intestin de oaie, să
folosești vibratoare care funcțio
nează pe bază de energie solară,
să speli bucătăria cu zaț de cafea
și să bei sucul prin paie metalice
refolosibile.
La final, finalfinal, dacă este
să se întâmple, se poate opta fie
pentru un sicriu biodegradabil,
fie pentru un proces chimic care

te transformă în fertilizatorul
ideal pentru vegetație.
Ideile acestea sunt toate amu
zante, dar adevărul mai trist este
că a vorbi în România de prea
multă conștiință de mediu este ca
și cum teai plânge de prea multă
corectitudine politică. Sunt pro
bleme pe care le ai abia când îți
este prea bine, ceea ce înseamnă
că deocamdată nu există vreun
risc să ne plictisească ecologia. SDC

posibil prieten, cumpără un disc,
un tricou. Căscam gura fără un in
teres anume, șiatunci am zărito
pe femeia căreia îi voi spune Beth,
așa, dea dreptul, și fără jenă că
numele de alint corespunde cu al
frumoasei bluesmănițe din Los
Angeles. Pentru că se numea
Elisabeta, și chiar dacă nu semă
na cu americanca, împrejurarea
aducea cu una din filme și cărți,
și la ce naiba să te aștepți din par
tea unui visător irecuperabil, ca
mine?

Am intrat în vorbă lejer, de
unde sar naște bănuiala că tipa
aștepta să fie agățată sau să agațe.
Puteam să inventăm tot felul de
motive, dar am convenit din start
să nu ne amărâm descâlcind po
vara trecutului, dacă vrem să
meargă între noi ceva. Cântecele
lui Beth Hart din acel concert nu
le țin minte, nici nu cred că am
fost atent la ele, ci la atmosferă și
la însoțitoarea mea. Discul poate
îl știi, era Better Than Home, apă
rut în 2015. Cel din 2016, Fire on
the Floor, a ieșit în toamnă, dar
bănuiesc că vreo piesă de pe el tot
a cântat. Și, să recunosc, a cântat
dea rupt sala! Mă uitam la toți
acei bluesmaniaci. Câteva figuri
le știam de prin baruri. Erau în al
nouălea cer de plăcere, Beth Hart
parcă le umbla cu vocea prin
sânge sau le atingea organele ge
nitale, fie bărbat sau femeie! Beth
asta de lângă mine avea un zâm
bet... Cum să spun? Înghețat e
prea mult, prea drastic; zâmbea

înțelegător, dar pe deasupra, ca și
cum toată agitația o lăsa rece, nu
fără o picătură de otravă îndul
cită. Neam oprit întrun bar din
centrul vechi, la un whisky de ca
litate șio cafea, înainte să ajun
gem la mine. Atunci am convenit
să stăm împreună un an, vedem
ce se întâmplă.
A fost o perioadă absolut de
mențială. Am vândut apartamen
tul de la Unirii șiam luat gar
soniera din Giulești. Am vizitat
Londra, Lisabona, Roma, Helsinki
și Amsterdam. Am experimentat
substanțe interzise. Nam pier
duto pe Elisabeta; a plecat din
țară, definitiv. Regrete nu mia lă
sat. A fost prea mișto, ca sămi
pară rău. Și Beth Hart aia e vino
vată. Acum, aud că scoate iar un
disc, cu Bonamassa. Poate vin amân
doi în concert aici, peste vreun
andoi. Crezi că e posibil?“
Și prietenul meu, poetul P.V.,
comandă altă cafea neagră, la bir
tul din gară, unde mă petrecuse. SDC

Cafeaua neagră
„Știi că la vârsta noastră greu te
mai lași furat de amor ca deun
vârtej și te duci învârtindute cu
el. Când însă ai la activ trei
divorțuri șialte despărțiri con
torsionate, probabilitatea dea
repeta greșeala nu se îndepăr
tează, ci crește. E ceva în tine, în
destin, în ADN, în creier, care
funcționează după aceeași
schemă și te poartă în același loc.
Nuți rămâne decât să nu te opui, să
nu cauți altceva decât faptul de viață
ce, odată trăit, îți livrează o amintire
frumoasă, dacă nu un reper. Deși, la
drept vorbind, totul sar putea să fie
un alibi ca săți justifici eșecul. Însă,
vorba lui Faulkner: cu cât eșecul e
mai grandios, cu atât mai justificată
a fost încercarea!
Să ne încredem în americani!
Când Beth Hart a venit prima dată

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
în România, habar naveam cine
este și nu țineam să o ascult, să o
văd în concert. A doua oară, acum
aproape doi ani, în iunie, mă
aflam întro pasă neagră și beam
suficient de mult, crezând că asta
e soluția la problemele mele.
Mam dus la Sala Palatului luat
de val sau împins de niște discuții
auzite în Green Hours. La intrare,
știi cum se întâmplă când lumea
nu se grăbește, fiecare caută un
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Stephen Hawking, de la
The Simpsons la Oscar
Pentru un savant țintuit într-un scaun hightech și cu mintea rătăcită în spații intergalactice, regretatul Stephen Hawkins a fost un
personaj extrem de cunoscut de marele
public. „Am fost destul de popular la
vremea mea“, spunea savantul. „Unii chiar
mi-au citit cărțile.“

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cărțile lui, în special un anume bes
tseller, sunt responsabile pentru
popularitatea pe care a cunoscuto,
deși numai povestea lui tristă, ma
ladia care la transformat practic
întrun cyborg și pe care a înfrun
tato decenii la rând, ar fi fost sufi
cientă pentru al face celebru.
Cartea care la transformat pe
Stephen Hawkins în vedetă a fost
Scurtă istorie a timpului pe care
savantul a scriso în anii ’80, când
i sa sugerat să întocmească un
volum de popularizare. Hawking
sa rupt temporar de preocupă
rile universitare – „zona mea de
interes a devenit atât de tehnică,
încât numai un număr restrâns
de savanți pot înțelege matemati
cile implicate“, spunea el mai târ
ziu – și a transpus pe înțelesul
marelui public propriile cerce
tări, radiind din expunerea sa
toate ecuațiile, în afară de una
singură: E = mc².
După uriașul succes al cărții,
Hawking a fost de neoprit: talk
showuri, conferințe și apariții
în emisiuni și seriale TV foarte
populare. Mai ales în cursul ulti
mului deceniu, savantul britanic
a fost mai prezent ca niciodată în

massmedia, spunânduși părerile
despre aproape toate subiectele
serioase la modă, de la schimbă
rile climatice la viruși și pericolele
ridicate de inteligența artificială
sau cele legate de probabilele ci
vilizații extraterestre.
Șia câștigat o uriașă populari
tate după ce a apărut, între 1999 și
2010, ca personaj în mai multe
episoade din Familia Simpson, ex
plicând Lisei Simpson teoria „uni
versului în formă de gogoașă“. De
asemenea, a apărut în celălalt se
rial de animație al lui Matt Groe
ning, Futurama.
Anterior, Hawking a jucat rolul
propriei holograme, alături de Al
bert Einstein și Isaac Newton,
întrun episod din 1993 din Star
Trek: Generația următoare, ca par
tener de pocker al androidului Data.
În ultimii ani, Hawking a apărut
din nou în propriul rol în popula
rul serial The Big Bang Theory.
Pink Floyd au „ritmat“ vocea sa
vantului pe o piesă de pe albumul
The Division Bell, folosită la o re
clamă TV în 1994, și, de asemenea,
pe piesa Talkin’ Hawkin’ de pe ul
timul album al trupei, The Endless
River (2014).

În 1992, Hawking apare ca per
sonaj în opera The Voyage, co
mandată de Metropolitan Opera
lui Philip Glass (care a realizat și
coloana sonoră a unui documen
tar despre viața savantului), iar
compozitorul german Rolf Riehm
a compus piesa Hawking.
Și, nu în ultimul rând, povestea
lui a devenit subiect de film de ci
nema în 2014: The Theory of Eve
rything, adaptare a biografiei scrisă
de prima soție a savantului, regi
zată de către James Marsh. Un film
care ia adus interpretului lui Haw
king, actorul Eddie Redmayne, un
premiu Globul de Aur și un Oscar.
Printre cele mai neașteptate
omagii artistice aduse celebrului
astrofizician se numără și specta
colul La damnation de Faust, lu
crare a lui Hector Berlioz, pusă în
scenă la Opéra Bastille în 2015. În
acest spectacol, regizorul leton
Alvis Hermanis șil imaginează pe
Hawking în rolul unui Goethe mo
dern. „O figură paternă care tre
buie să tranșeze finalul între Me
fistofel, care anunță sfârșitul Ter
rei, și Faust, care crede că lumea
mai poate fi salvată“, explică teno
rul Jonas Kaufmann. SDC
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Terry Gilliam, între
Cervantes și Berlioz

Viitorul Game of Thrones:
o comoară pe sezon
După cum se știe, cei de la HBO
trudesc asiduu atât la ultimele
două sezoane ale serialului lor fe
nomen, Urzeala tronurilor, cât și
la cele cinci (!) seriale derivate
care ar trebui să îl înlocuiască pe
micile ecrane.
„Are un asemenea succes, încât
ar fi o crimă industrială pentru noi
să nu continuăm franciza“, a recu
noscut Francesca Orsi, vicepre
ședinte HBO, la o conferință în
Israel. Viitorul acestei francize se
numără în sume uriașe când vine
vorba despre bugetul de producție.

Numai unul dintre aceste seriale
derivate (despre care nu se știe
aproape nimic, încă) ar trebui să
fie măcar la fel de spectaculos ca
serialul original. „Va avea un bu
get de 50 de milioane de dolari pe
episod și încă nu va fi de ajuns
pentru ce vrem să facem“, spune
Francesca Orsi.
Ca idee, prima serie din Urzeala
tronurilor a costat 6 milioane de
dolari pe episod, iar costul a urcat
în prezent, se spune, la 15 milioane
de dolari pentru ultima serie. În
ce privește această ultimă serie

Așteptând premiera filmului său
„blestemat“, Don Quijotte, brita
nicul Terry Gilliam se ocupă de
operă – spectacolul Benvenuto
Cellini al lui Hector Berlioz, regi
zat de Gilliam prima oară la Lon
dra, în 2014, are acum premiera la
Opera din Paris.
Cineast extrem de respectat,
autor al capodoperei Brazil, Terry
Gilliam a debutat ca regizor de
operă în mai 2011, la English Na
tional Opera (ENO), cu alt specta
col de Berlioz, La damnation de
Faust. Atât spectacolul londonez,
cât și versiunea sa pusă în scenă
la Vlaamse Opera din Ghent și
apoi în Antwerp au fost foarte căl
duros primite de critici, ceea ce
la făcut pe Gilliam să recidiveze
cu Benvenuto Cellini. O operă de
Berlioz la fel de „blestemată“ pre
cum filmul Don Quijotte, la care

Gilliam, înfruntând un șir extra
ordinar de piedici și de ghinioa
ne, lucrează de 20 de ani.
„Orice creație este un câmp de
luptă“, explică Gilliam. „Cu cât te
izbești de mai multe constrângeri,
cu atât produsul va fi mai puter
nic. Eu sunt convins că tocmai
lipsa de bani mă face să fiu mai
creativ, mă protejează de medio
critate.“
Montarea unei opere îi oferă lui
Gilliam prilejul să abordeze spec
tacolul în maniera proprie. „Eu
vreau să dau ceva mai popular
operei lui Berlioz“, spune regizorul.
„Publicul de operă mă deranjează.
Pe vremuri, această artă atingea pe
toată lumea și putea fi foarte popu
lară. Azi, opera este prea plină de
snobi. Țepeni și afectați, în costu
mele lor apretate. De aceea încerc
să îi deranjez puțin.“ SDC

din Urzeala tronurilor, dacă e să o
credem pe Francesca Orsi, va fi
una extrem de sângeroasă. Fanii
au fost puși pe jar după ce aceasta
a dat de înțeles că majoritatea
personajelor, foarte multe la nu
măr, își vor găsi sfârșitul în ulti
mele episoade.
Sigur este doar că Urzeala tro
nurilor se va sfârși în 2019, înainte
chiar ca scriitorul George R.R. Mar
tin să termine romanele, ceea ce, în
sine, este o premieră: o adaptare
care apare, practic, înaintea operei
pe care o adaptează. SDC

PE SCURT
n Madonna revine la regia de film,
anunțând că va realiza pentru MGM
Taking Flight, un film bazat pe
viața balerinei Michaela DePrince,
o orfană din Sierra Leone care a
ajuns artistă de renume mondial.
n Nicolas Cage are șansa să in
terpreteze, în sfârșit, rolul pe care
la dorit toată viața, cel al lui Su
perman, întro scurtă apariție în
viitoarea adaptare a seriei de
animație Teen Titans GO.
n Până și Wonder Woman a fost
hărțuită sexual în anii ’70, a dez
văluit Lynda Carter, interpreta
eroinei de comics întrun serial
TV foarte popular acum câteva de
cenii. „Era un tip care lucra pe pla
touri ce făcuse o gaură în peretele
cabinei mele și mă urmărea când
mă schimbam“, a povestit actrița.
n De ce popularul serial Breaking
Bad sa terminat, în plină glorie,
odată cu sezonul 5? Pentru că așa

a vrut creatorul seriei, scenaristul
și producătorul Vince Gilligan.
„Miar fi plăcut să câștig bani de
pe urma lui multă vreme, e drept“,
spune Gilligan. „Dar, fiindcă am
lucrat multă vreme la Dosarele X,
vreme de 7 ani și eram un fan al
serialului, miam dat seama dintro
dată că publicul, la un moment
dat, sa detașat. Nam vrut ca pu
blicul lui Breaking Bad să ajungă
în punctul în care se spune: «Serios,
încă se face serialul ăsta?»“.
n Sylvester Stallone și Dolph Lund
gren, își vor relua rolurile din
Rocky IV în viitorul film Creed II.
n „Pentru a adapta Dune voi avea
nevoie de doi ani. Scopul meu este
să realizez două filme pe baza
cărții, poate mai multe“, spune re
gizorul canadian Denis Villeneuve,
ultimul cineast care sa înhămat
la proiectul adaptării faimosului
roman SF al lui Frank Herbert.

n Un nou film realizat de Garth
Davis și în care Rooney Mara are
rolul principal își propune să rea
biliteze figura Mariei Magdalena,
prezentă în imaginarul nostru ca
fiind o prostituată numai pe baza
spuselor papei Grigore I, în 591.
În acest film, numit Mary Magda
lene, Joaquin Phoenix va juca rolul
lui Iisus. SDC
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Un albastru inﬁnit
Lansat în sălile din România imediat după Festivalul Internațional de Film
de la Berlin, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, documentarul-eseu
Fotbal infinit de Corneliu Porumboiu nu se referă propriu-zis la fotbal și nu
e vreo odă gen Coloana inﬁnitului despre pasiunea pentru balonul rotund.

IULIA BLAGA
FILM
Fotbalul e pretextul unei intero
gații despre libertatea interioară,
libertatea artistului și despre
dreptul fiecăruia de a pune sub
semnul întrebării adevărurile
consacrate. Eroul filmului este
Laurențiu Ginghină, un concita
din al regizorului vasluian, care
după un accident din copilărie
na mai putut face fotbal de per
formanță, sublimânduși pasiunea
pentru joc în aceea de ai schimba
regulile. Plecând de la transfor
marea terenului din dreptun
ghiular în octogonal, Ginghină
modifică permanent propriile va
riante (de aici titlul filmului). Po
rumboiu, evident sedus de per
sonalitatea lui Ginghină, îl vede
nu ca pe un inovator în fotbal (din
dialogul lor înțelegi că nici nu e
de acord cu teoriile lui), ci ca pe

un artist care își e dator să lupte
permanent cu normele și regulile –
mai ales cu cele interioare – pen
tru ași păstra libertatea intactă.
Se poate scrie mult și bine
despre acest film care pare uscat
și vârât întrun pătrat regulamen
tar până aproape de final, când
informațiile se acumulează, coin
cidențele de până atunci aproape
dezvăluie o structură preexis
tentă, iar limitele spațiului de joc
se pulverizează eliberator. Peste
un nesfârșit traveling înainte, în
ralanti și albăstrit, Ginghină vor
bește despre faptul că metanoia
nu înseamnă pocăință, ci trans
formare, Porumboiu punctează
fără nuanțe evidente „sportul tău
e o utopie politică“, iar spectato
rul înțelege (dacă na bănuit până
atunci) că pentru cineast liberta
tea artistului nu poate exista în
lipsa unei conduite interioare,
care presupune în egală măsură
nonviolență și luptă cu propriile
limite. La finalul filmului, Gin
ghină expediază un șut la vinclu
și enunță clar tema filmului: „Este
o soluție autentică. Pare o utopie
doar pentru cei care refuză săși
dea singuri o anume libertate“, iar
filmul se încheie în notă ironic

autoderizorie (trebuie scuturată
solemnitatea lucrurilor prea gra
ve) prin secvențe dintro animație
sovietică cu păsărele și căprioare
care zboară și zburdă după ce o
poartă se deschide larg.
Calcul pe care Porumboiu îl
pune peste viața personajului re
levează paralelisme cu situația
sociopolitică a României înce
pând cu perioada comunistă și
până azi. E o marcă a tuturor fil
melor sale, în care preocupările
artistice sunt permanent oglin
dite întro metaforă a societății.
Cu Fotbal infinit e, cred, prima
oară când Porumboiu spune răs
picat că actul artistic veritabil
presupune sau ar trebui să presu
pună și o transformare interioară
a artistului (o metanoia).
FĂRĂ REMUȘCĂRI

Neliubov (tradus Fără iubire, deși
înseamnă Neiubit) a fost citit de
presa străină ca o critică a so
cietății ruse de azi, unde lipsa iu
birii se transmite de la o generație
la alta. În filmul cu care Zvia
ghințev a luat anul trecut Premiul
juriului la Cannes femeile sunt
chinuite de mame, chinuinduși

la rândul lor copiii, în vreme ce
bărbații dau mai departe gena
trădării. Combinația celor două
gene duce la cupluri cu femei lip
site de putere în fața bărbaților,
dar mutilante cu propriii copii,
cupluri în care instinctul repro
ducerii acționează ca un blestem.
Eroii filmului sunt doi soți
din pătura avută a societății care
se pregătesc să divorțeze, ei având
deja amanți cu care vor să tră
iască. Când află prin ușă de apro
piatul divorț (pentru că părinții
nu lau anunțat încă), copilul dis
pare și o vreme e căutat cu dispe
rare în zonă, inclusiv în parcul
înghețat de lângă blocurile noi și
scumpe. Nu e găsit nici la mama
mamei, o femeie văduvită de
orice spirit feminin și ocrotitor.
Când e descoperit un cadavru
mutilat și descompus, părinții
refuză, nu sunt în stare, nu pot

Ceasul destăinuirilor
Nu pot spune că este un interval
orar fix sau că ține chiar o oră, ci
mai degrabă e un cumul de fac
tori emoționali și de mediu.
Situația aia în care te simți bine
cu o persoană, ești relaxat și te
deschizi către ea, asumânduți
chiar și riscul de a nu primi răs
punsul dorit. Poate fi o înserare în
parc, pe o bancă pe care ați ajuns
dintrun pretext oarecare, bine că
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ați ajuns. Numai să nu mergeți la
banca verde de sub felinar, fiind
că acolo deja își încearcă norocul
un oarecare Oliviu.
— Știi, Alina, unele lucruri
sunt atât de greu de spus, chiar
dacă sunt vizibile de pe Lună. Te
cuprinde așa, un fel de frică, nu
știu dacă mă înțelegi. Ajungi să te
întrebi dacă nu cumva Luna celui
lalt este ascunsă de nori și tu îți
închipui că persoana simte ca
tine, când de fapt nu e așa.
— Știu exact la ce te referi
când spui asta. Și eu am multe te
meri când vine vorba de ami ex
pune trăirile față de un bărbat,
deși multă lume zice că ochii nu

mint și că dacă ți se pare că vezi
flacără, nu ți se pare. Și flacăra
asta nu cunoaște nici diferențe
sociale, nici de vârstă. Ea doar... te
mistuie.
— De câți ani ne știm noi?
Doi? Trei?
— De când am terminat facul
tatea, Oliviu, deci aproape trei. De
când am bătut, fără nădejde, la
ușa ta, iar tu miai arătat încre
dere și miai oferit oportunitatea
asta de a lucra și a face o carieră.
Apoi mai ajutat și în situații per
sonale grele. Nu pot să uit, iarna
trecută, cum teai implicat cu în
mormântarea bunicului meu. Nici
nu știu cum să îți mulțumesc.

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

— Nu e nevoie, tot ce am fă
cut, am făcut cu drag și cu em
patie.
— Cu drag, da, asta am simțit
și eu. Tocmai de aceea, deși am 25
de ani și tu 50, nu te pot vedea ca
pe un tată, ci mai degrabă...
— Deci pot să îmi permit să
cred că nici tu nu consideri că

concepe că este/ ar putea fi al
propriului lor copil.
În 2014, după ce Zviaghințev
a luat la Cannes Premiul pentru
scenariu cu Leviathan, Ministerul
Culturii din Rusia (care era
cofinanțator), la certat că na
înfățișat rușii adevărați și nu ia
mai dat finanțare pentru următo
rul film (Leviathan a avut acasă
probleme și cu distribuția). Neliu
bov e mai soft, mai discret cu cri
tica socială, iar regia e adaptată
subiectului. Filmul e eficient, dar
rece. La Cannes criticii străini lau
comparat cu filmele din Noul Ci
nema Românesc. Naș spune așa
ceva decât în măsura în care asta
ar sugera, nu neapărat laudativ,
că filmul urmează profesionist și
rece un anumit tipar și un anumit
ritm cu efect deja verificat. Vreau
să spun deci că naș da un Fotbal
infinit nici pe zece ca Neliubov. SDC

decalajul de vârstă ar fi un impe
diment în fața unei iubiri fru
moase, sincere și pline de pasiu
ne? Oh, draga mea, dacă ai ști ce
fericit mă face să aflu asta!
— Oliviu, dămi, te rog, mâna.
Vai, tremuri de emoție! Ești ado
rabil de sensibil. Uităte în ochii
mei. Curaj, uităte și ia aminte la
ce îți spun acum: 25 de ani dife
rență nu înseamnă nimic, iubirea
nu cunoaște legi temporale. Așa
că, dacă ai ceva care îți roade su
fletul tău frumos, spunemi fără
frică, te asigur că din partea mea
vei primi exact replica pe care
țio dorești să o auzi.
— Of, prostuțul de mine, câte
temeri fără rost, câte nopți chi
nuite! Alina, cu inima deschisă și
privind cu optimism spre un vii
tor fericit, îți mărturisesc că o iu
besc la nebunie pe bunica ta. SDC

