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GALA GOPO 2018

„Români, o cinematograﬁe avem!
S-o apărăm, că ne-am certat destul“
Am văzut Gala Gopo la televizor, așa
că nu pot să nu încep cu sfârșitul: a
fost oribil ce a făcut TVR când a tăiat
cel mai important discurs al serii, cel al

producătorului Ada Solomon la primirea trofeului Gopo pentru cel mai
bun ﬁlm – Un pas în urma serafimilor.
Deși gala s-a transmis pe trei canale –

Telespectatorii enervați au înce
put să scrie imediat pe Facebook
că astai cenzură, pentru că Ada
Solomon preluase din discursul
găunos și lung al directoarei ICR,
Liliana Țuroiu, termenul de „fa
nion“, adăugând că această cine
matografiefanion e „o breaslă cu
nevoi specifice“, că nu există în
București o sală pentru premie
rele românești, că femeile din in
dustria de film nu pot avea con
tinuitate fiscală dacă devin mame,
că actorii aleargă dintro parte
întralta ca să poată supraviețui...
și am fi auzit mai multe dacă regi
zorul de emisie de la TVR2 nar fi
considerat că un nou episod din
CSI e mai important și că spațiul
alocat galei trebuie respectat
chiar în disprețul telespectatori
lor și al filmului românesc. Acest
incident mia adus aminte de anii
’80, când se lua curentul și rămâ
neam cu ochiin soare (cum ar
veni) la serialul Tineri în luptă, și
a umbrit a XIIa Gală Gopo, cu
plusurile și minusurile ei, dar
care se putea termina angajat cu
discursul Adei Solomon.
Pentru că angajat și începuse,
când un grup de actori a urcat pe
scenă cu pancarte, parodiind re
centele proteste ale creștinilor de
la MȚR (doar că pe ele scria:
„Vrem filme fără Vlad Ivanov!“), și
un banner cu „Hey Soros leave the
cinematografia română alone!“.
De când Alexandru Bogdan a de
venit gazda ceremoniei, lucrurile
au devenit foarte haioase, dar
există un bioritm ciudat (și anul
trecut a fost). Gala începe în forță,
lumea e cu chef de râs & aplaudat,
după care totul se dezumflă ca
mingea găurită de vecin, Bogdan
nu mai are chef, se încurcăn
texte, începe săi zorească pe vor
bitori (totuși, nu ca Ion Caramitru
la Gala UNITER) și, cu eventuale
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TVR 2, premiilegopo.ro și cinepub.ro,
când s-a depășit spațiul de emisie pe
TVR 2, hâț!, s-a apăsat un buton și a
intrat peste tot genericul de ﬁnal.
lanternele telefoanelor ca să arate
că filmul românesc există) sau
miștourile la adresa Centenarului
(CNC ar da bani pentru filme cu
cai!) li sa adăugat invitarea con
testatei directoare a Institutului
Cultural Român (pusă de PSD în
această funcție) care a depășit cu
mult timpul acordat prezentării
unui premiu (luând, de fapt, din
timpul Adei Solomon). În plus,
una dintre distincții a fost oferită
de Primăria Capitalei (și probabil
mulți sau crispat că va apărea
Gabriela Firea pe scenă).
În virtutea bunei înțelegeri,
la fel ca anul trecut, Premiul Pu
blicului pentru filmul românesc
cu cele mai bune rezultate la box
office sa împărțit în două: unul
sa dus la filmul cu cei mai mulți
spectatori (Octav, de Serge Ioan
Celebidachi), celălalt la filmul cu
cele mai multe încasări, Ghinio
nistul, de Iura Luncașu. Nu e co
rect. Ar trebui să fie un singur
premiu, pentru încasări – asta în
seamnă box office.
„O CINEMATOGRAFIE AVEM!“

mici tresăriri, toată lumea așteap
tă ca ceremonia să se termine cât
mai repede.
GALA GOPO A ÎNCERCAT DE
LA BUN ÎNCEPUT SĂ ÎMPACE
PE TOATĂ LUMEA
Anul acesta cred că lipsa de entu
ziasm a spectatorilor (care sa
transmis gazdei) sa legat și de
faptul că 2017 na fost grozav pen
tru filmul românesc, iar premiile
se cam bănuiau. Na fost o luptă
strânsă între filme unul și unul, ci
un fel de competiție între filme
așa șiașa. Mă refer la lungme
traje, pentru că în privința docu
mentarului lucrurile au stat mult
mai bine, cu excepția producției

TVR Brașov 1987. Doi ani prea de
vreme, de Liviu Tofan, care navea
ce căuta printre nominalizări.
Poate că nar fi rea ideea ca pe vii
tor să se revină la departajarea din
tre documentarele lungi și scurte.
Cel mai mult mia plăcut mo
mentul când Alexandru Bogdan la
imitat pe Liviu Dragnea la recentul
congres PSD: „Vreți să continuăm?
Vreți să mergem împreună? Vreți să
mai fiu în continuare prezentatorul
vostru? Uraaa! Uraaa!“.
Cel mai mult ma deranjat că
aparatul de filmat a surprins cu
regularitate rândul întâi – cu Vla
dimir Găitan și George Mihăiță
veniți împreună cu familiile săși
ridice premiile pentru întreaga
carieră –, unde nu a aplaudat

nimeni la aproape nici un premiu.
Pe scenă Vladimir Găitan a spus
că șia întrebat prietenul: „Cine
sunt tinerii ăștia?“, la care Mihăiță
iar fi răspuns: „Nui știu, dar nici
ei pe noi“. Sună emblematic pen
tru tabloul acestei bresle, unde
conflictele dintre generații pot fi
uneori invocate de cei care au
rămas din diverse motive pe mar
gine. Or Gala Gopo a încercat de
la bun început să împace pe toată
lumea – și așa a ținuto toate edi
țiile –, dinozaurii cu cineaștii ti
neri, cineaștii tineri între ei,
rebelii cu conformiștii, fetele cu
băieții și luna cu soarele. De astă
dată apelurilor la protestele anti
guvernamentale (Alex Bogdan ia
rugat pe spectatori să aprindă

În fine, ideea este cea pe care a
enunțato Alex Bogdan când a apă
rut pe scenă costumat în voievod și
cocoțat pe un căluț de lemn: „Ro
mâni, o cinematografie avem! So
apărăm, că neam certat destul!“.
Mi sa părut foarte OK că, du
pă momentul introductiv, Alex
Bogdan a felicitato pe Adina Pin
tilie pentru Ursul de Aur obținut
la Berlin (aceasta fiind în sală) și
că sa referit și la primirea urâtă
pe care unii români iau făcuto
lui Nu mă atingemă pe Facebook,
spunând că, „deși nu sa lansat
încă, toată lumea la văzut“. De fapt,
cred că Bogdan șia construit pres
tația după tiparul ceremoniei Os
carurilor, pentru că la un moment
dat a coborât de pe scenă și a înce
put să vorbească cu spectatorii
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permiți?“), Dorel Vișan (care a
făcut o glumă simplă), Simona
Bondoc, dar și Andrei Șerban
(care a mărturisit că dintotdea
una a dorit să regizeze și un film).
Impulsionat probabil de elanul
gazdei, atunci când a anunțat
Premiul pentru documentar,
Dragoș Pătraru de la TVR sa ofe
rit săși lase numărul de telefon
regizorilor din sală, pentru că „la
vară poate o să fim și noi dați
afară“.
După ce sa lungit spunând
platitudini despre cinematograf,
acest fanion al culturii române în
străinătate, Liliana Țuroiu, direc
toarea ICR, sa enervat când Alex
Bogdan a început so zorească și
ia aruncat un rafinat „Ne vedem
după, pentru decont“.
© Vlad Catana

mai cunoscuți (Adrian Văncică,
Dan Chișu sau Codin Maticiuc,
căruia ia aruncat un: „Team ru
gat și eu pentru bănuții ăia. Nui
nimic...“). Miar fi plăcut mai mul
te astfel de momente.
În schimb, filmulețul parodie
#metoo în care el însuși juca un
regizor care chinuie la un casting
o actriță talentată (Raluca Apro
du), în timp ce laudă un actor plat
(Tudor Aaron Istodor) mi sa pă
rut nefericit.
A fost o idee bună ca mare
parte dintre prezentatorii premii
lor să fie actori tineri, deși e bine
că au fost invitate și vedete consa
crate ca Victor Rebengiuc (sobru
ca întotdeauna), Tora Vasilescu
(care ia ars o gheară lui Alex Bog
dan: „Pot să citesc premiantul, îmi

Sanda Toma și Victor Rebengiuc

INDUSTRIA DE FILM
DE LA NOI E ÎNCĂ VIE
Deși pe covorul roșu a predominat
festivismul în declarațiile date Ca
meliei Văcaru și lui Marius Con
stantinescu, în sală și pe scenă
oamenii nu sau mai simțit sub
influența momentului. Sanda To
ma, care a primit din mâinile lui
Victor Rebengiuc Premiul pentru
întreaga activitate, a spus cu o sin
ceritate dezarmantă că nu crede că
are vreun merit în cinema care so
recomande pentru premiu în afara
faptului că na murit încă și a
amintit cum șia sunat bunul prie
ten Victor Rebengiuc, întrebândul
dacă no fi cumva vreo farsă. „Nu e“,
ia răspuns acesta. „Bine, dar eu nu
am activitate“, a continuat ea. „Păi
până acum iau luat pe ăia cu acti
vitate și acum au ajuns la cei fără.“
Alți premianți nau ratat oca
zia de a trimite scurte săgeți în di
verse direcții. Daniel Sandu, al
cărui film de debut Un pas în
urma serafimilor a luat cele mai
multe trofee, opt, a spus după ce a
ridicat unul dintre premii: „Sunt
surprins că am luat acest premiu
și știu că sunt unii și mai surprinși
decât mine, ceea ce mă face să mă
bucur și mai mult“. Nu știu dacă
asta sa întâmplat după premiul
de scenariu, dar dacă întradevăr
a fost așa, atunci Daniel Sandu
are dreptate. Scenariul era una
dintre marile probleme ale filmu
lui său. E important ca primul tău
film să fie susținut, dar ar fi păcat
de cariera lui Daniel Sandu dacă
șiar imagina după aceste multe
premii că Un pas în urma serafi
milor e o capodoperă. Aici aș mai

LISTA COMPLETĂ A PREMIILOR
l Cel mai bun film (lungmetraj) – Un pas în urma serafimilor
Regia: Daniel Sandu. Producători: Ada Solomon, Ioana Drăghici (HiFilm Productions)
l Regizor (lungmetraj) – Daniel Sandu pentru Un pas în urma serafimilor
l Scenariu (lungmetraj de ficțiune)  Daniel Sandu pentru Un pas în urma serafimilor
l Actor principal (lungmetraj de ficțiune) – Vlad Ivanov pentru Un pas în urma
serafimilor
l Actriță rol principal (lungmetraj de ficțiune) – Diana Cavaliotti pentru Ana, mon
amour, de Călin Peter Netzer
l Actor rol secundar (lungmetraj de ficțiune) – Ali Amir pentru Un pas în urma
serafimilor
l Actriță rol secundar (lungmetraj de ficțiune) – Diana Spătărescu pentru Fixeur, de
Adrian Sitaru
l Imagine (lungmetraj) – George Dăscălescu pentru Un pas în urma serafimilor
l Montaj (lungmetraj) – Dana Bunescu pentru Ana, mon amour
l Sunet (lungmetraj) – Aleksander Simeonov, Tamas Szekely, Florin Tăbăcaru pentru
6,9 pe scara Richter, de Nae Caranfil
l Muzică originală (lungmetraj) – Nae Caranfil, Bogdan Dimitriu, Liviu Mănescu pentru
6,9 pe scara Richter
l Decoruri (lungmetraj de ficțiune) – Andreea Popa pentru 6,9 pe scara Richter
l Costume (lungmetraj de ficțiune) – Doina Levintza, Adina Bucur pentru 6,9 pe
scara Richter
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Daniel Sandu

vrea să adaug că Vlad Ivanov e
foarte bun, e unul dintre pilonii
filmului, dar după mine trebuia
nominalizat (și premiat) la rol se
cundar masculin, nu la rol princi
pal. Tot aici aș mai spune că la
categoria Tânără speranță eu aș fi
premiato pe Voica Oltean, debu
tanta din Breaking News (regia
Iulia Rugină) în locul lui Ștefan
Iancu, protagonistul din Un pas în
urma serafimilor.
Iulia Lumânare, care a urcat
pe scenă să ridice Premiu de in
terpretare feminină în numele
Dianei Cavaliotti, a spus: „Nam să
vorbesc despre motivele pentru
care Diana nu e aici“ și a precizat
că nu a venit în calitate de cosce
naristă (Ana, mon amour nefiind
nominalizat la scenariu). Nici Nae
Caranfil nu a venit la gală. Chiar

© Ionuţ Rusu
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șio fi scrântit piciorul sau a bă
nuit că 6,9 pe scara Richter urma
să fie premiat doar la categorii
tehnice – costume, sunet, muzică
originală, decoruri și machiaj?
Am recitit acest text și cred că
la lectură sar putea conchide că
industria de film de la noi e încă
vie. Nu palpită, dar mișcă (dovadă
că neam râs din nou). De fapt,
anul trecut iar na fost nici un
concurs de finanțare la CNC, mai
exact la singura sesiune din 2017
nici nu sau anunțat încă rezulta
tele. Poate și de aceea în calupul
de previewuri ale premierelor
din 2018 au fost introduse și do
cumentare, ca să pară lista mai
lungă. Să vedem ceo mai fi la
anul. Probabil că Alex Bogdan
deja șia scris parodia la Nu mă
atingemă. SDC

l Machiaj și coafură (lungmetraj de ficțiune) –Cătălin Ciutu, Dana Roșeanu, Iulia
Roșeanu pentru pentru 6,9 pe scara Richter
l Cel mai bun film de debut – Un pas în urma serafimilor
l Cel mai bun documentar – Planeta Petrila
Regia: Andrei Dăscălescu. Producători: Anamaria Antoci, Hanka Kastelicova, Alina David
(FilmLab, HBO Europe, HBO România)
l Premiul Tânără speranță – Ștefan Iancu pentru Un pas în urma serafimilor
l Cel mai bun scurtmetraj – Scris/ Nescris
Regia: Adrian Silișteanu. Producători: Anamaria Antoci, Adrian Silișteanu
(4 Proof Film)
l Cel mai bun film european – Despre trup și suflet (Ungaria)
Regia: Ildikó Enyedi. Distribuitor: Bad Unicorn
l Premiul publicului pentru filmul cu cei mai mulți spectatori – Octav
Regia: Serge Ioan Celebidachi. Distribuitor: Oblique Media
Spectatori: 57.813. Încasări: 863.013 lei
l Premiul publicului pentru filmul cu cele mai mari încasări – Ghinionistul
Regia: Iura Luncașu. Distribuitor: Vertical Entertainment
Încasări: 1.007.284 lei. Spectatori: 53.898
l Premiul pentru întreaga carieră – George Mihăiță, Vladimir Găitan
l Premiul pentru întreaga activitate – Sanda Toma, Ion Marinescu
l Premiul Special – Bujor T. Rîpeanu
l Premiul RSC (Romanian Society of Cinematographers) – George Dăscălescu pentru
Un pas în urma serafimilor
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Incredibila și trista poveste
a unui cal dus la târg
Va fost dor de rubrica dumnea
voastră preferată, Culegătorul de
harfe, cum să nu vă fie? Păi, cine
vă mai arată, pe scurt, dar com
plet, cum stă treaba cu țara noas
tră? Iată, din nou, harfele!
Imagine dezolantă la Pitești. Un
cal a fost dus la târg de către un
cetățean (se mergea spre Cra
iova). Până acum, nimic deosebit –
atmosferă arhaică, românească,
de Dănilă Prepeleac, așa. Harfa
vine abia acum: cetățeanul care îl
ducea stătea la căldurică, în ma
șină, și calul din căpăstru trebuia
să îi dea copită pe lângă autotu
rism, să țină pasul.
Doi milițieni care au fost la
protest în capitala țării noastre

(protestează și ei, săracii, că nu le
mai ajunge) au tras frig jos. Fă
cândulise poftă săși ostoiască
bășica udului, ei sau deșertat pe
un îndrăgit lăcaș de cult din
București. Ar fi la îndemână acum
o glumiță cu organe, dar e prea
mare rușinea. Halal!
Cum vați petrecut, dragi
prieteni, iadul alb? Un tabloid de
la noi, luând act că nu mai avem
ce face, șia îndemnat cititorii (mă
rog) de prima pagină să spună ru
găciunea care alungă urgia, fiind
că – citez – „numai Dumnezeu ne
mai poate salva de nămeți, viscol
și îngheț“!
Să ne întoarcem la Pitești, că
parcă toate au căzut pe capul săr
manilor argeșeni. Ei bine, aflați că

la Pitești polițiștii locali păzesc
gunoiul, ca să nu fie furat. Cam
asta ar fi tot ce se poate spune
despre starea de facto a națiunii.
Stați așa, stați așa, că mai e
una care ne rezumă. O angajată a
Primăriei Timișoara a fost luată
cu Salvarea după ce a aflat că –
vai, Dumnezeule! – îi scade sala
riul la 5.000 de lei.
Harnicii gazetari vasluieni au
cules de pe Facebookul unui ce
tățean (vasluian și el) un filmuleț
care atestă cum se manipulează
carcasele de animale ziua în
amiaza mare, pe frigurile astea, în
urbea moldavă. Carcasele se tran
sportă tradițional, la spinare, fără
măsuri suplimentare de igienă.
Un singur lucru nau putut să afle

gazetarii: dacă erau carcase de
miel sau, dimpotrivă, de porc.
Noi momente delicate pentru
ai noștri în Italia. Doi români dă
deau talpă unui autovehicul în
apropiere de Mantova, când au
fost opriți de carabinieri. Carabi
nierii sau declarat presei penin
sulare uluiți și ei de cât putuseră
fura compatrioții noștri. Nu mai
aveai loc să arunci un ac în auto
vehicul. Furaseră numai băutură,
și băuturi grele, care produc ne
ajunsuri ficatului de om.
Ce nau putut să determine
încă oamenii legii este dacă ai
noștri voiau să le comercializeze
mai departe sau – pur și simplu –
aveau chef să bea și ei ceva, ca oa
menii.

Fapte diverse
Am sunat la ANAF să le spun că
miam schimbat buletinul și do
miciliul, sămi dea o adresă de
mail, să le trimit o copie după
noul buletin, să numi trimită
scrisori aiurea, când și dacă o fi
cazul. Nu se poate. Trebuie să mă
duc la sediul lor, să depun o ce
rere la ghișeu. Ghișeu care lu
crează – evident – în orele mele
de serviciu. Adică trebuie sămi
iau o zi de concediu, să stau la
coadă, să fac o cerere, ca sămi
modifice adresa întrun fișier.
***
Pe timpul meciului, am observat
cum niște purici cosmici (unii
savanți susțin căs zgomotul de
fond rămas de la Big Bang, captat
de antenele pământene) traver
sau uneori plasma, HDul. Nu
mulți, abia îi zăream – puteau fi
și o iluzie de la oboseală –, dar mă

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Din presa băcăuană, un titlu
se ridică deasupra celorlalte: Cum
a vrut să fure un tânăr un telefon
mobil. Așa e că va stârnit curiozi
tatea? Iată cum a vrut să facă tâ
nărul. A contactat prin interme
diul internetului o tânără (tânăr
el, tânără ea...), șiau dat întâlnire
sub pretextul că el va cumpăra de
la ea telefonul mobil despre care
vorbim acum. Când fata i la dat
să îl ia la mână, să vadă cum mer
ge, tânărul deodată sa făcut ne
văzut, luândo la sănătoasa. Din
fericire, prompți, polițiștii băcă
uani iau luat și ei urma. Copoii
lau dibuit – anunță gazetele – în
curtea unei societăți comerciale.
Bravo, Poliția! SDC

lucruri bune ale sistemului. De
exemplu, proiectul ăsta „Școala alt
fel“ e foarte fain. În fiecare an, vin
mii și mii de copii la muzeele noas
tre literare din Iași. De vreo două
zile, la Muzeul Pogor curg grupuri
de câte 2030 de elevi, de dimineață
până seara. Nu știu exact cât învață
copiii din asta, dar cu siguranță e
altceva decât televizor, net, mobil,
mall. Ceva care contează.

FLORIN LĂZĂRESCU

***

ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
scoteau din minți. Am tot frecat
mufa de la cablu, ca să obțin im
aginea perfectă.
Apoi miam amintit brusc
cum am citit în copilărie îm
preună cu mama, în ziarul „Scân
teia“, că din august (știrea era
anunțată triumfalist primăvara)
TVR va începe să transmită emi
siuni color. Și tare neam mai bu
curat, abia am așteptat să vină
augustul și să vedem și noi în cu
lori cele câteva ore de transmisie,

la jaful nostru de televizor cu
lămpi. „Cred că pornește pe 23“, a
bănuit mama. Chiar și discursu
rile lui Ceaușescu ar fi fost mai ac
ceptabile în culori. A venit 1
august, a venit și 23 și noi prin
deam tot albnegru. „O fi de la ei“,
a zis tata. „Nțț! – a limpezit mama
misterul. Nam înțeles noi știrea
cum trebuie. Au spus că vor trans
mite emisiuni, adică numai unele,
nu toate. Și, oricum, nau reușit să
le facă încă în culori la termen“.
Să mai așteptăm, că se rezolvă.

***
Vorbesc cu prieten care e întrun
spital din Germania. Și cică nu
există portar la intrare. Păi, ce spi
tal e ăla? Nici numi pot închipui.
E ca și cum am aflat că există spi
tale fără doctori.
***
Ne tot plângem de școala româ
nească – de multe ori, îndreptățit –,
dar uităm să zicem că mai sunt și

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Pe holul Policlinicii, aștept cu
mama o doctoriță, conform pro
gramării. Are o întârziere de
numai două ore. Asistenta tot iese
din cabinet și o scuză:
— Doamna doctor are un
deces în spital. Un bătrân de 97 de
ani! Iar rudele – ce oameni! – nu
vor să accepte că a murit din
cauze naturale, cică la omorât ea,
o acuză de malpraxis.
Toți pacienții de la coadă râd
de mort, chiar și cei mai îndurerați:
— Auzi, 97 de ani! Să ajung
eu până acolo! Ce miar mai tre
bui?! SDC
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Triumful incompetentului (III)
Săptămâna trecută am descris pe
fugă felul în care Partidul (Oare
cum Comunist) a reușit să im
pună incompetența obedientă ca
regulă de selecție valorică. Dacă
în 1990 unii sau așteptat ca în
România să se schimbe lucrurile,
iar competența, în orice dome
niu, să fie apreciată așa cum se
cuvine, atunci oamenii aceia
sau înșelat amarnic.
În decembrie 1989 neam câștigat
libertatea, atâta tot. În primul rând
libertatea de a părăsi această țară
eșuată, libertate de care au profitat
aproape un sfert dintre români –
cei mai realiști. Aici a rămas încă o
generație de sacrificiu.
În structura sa profundă, sta
tul român nu sa schimbat mai
deloc. Ceea ce am numit Rețeaua,
grupul de privilegiați care a pro
fitat de regimul comunist ca săși
creeze sistemul de relații, practici

și ierarhii, a continuat să existe și
după Revoluția din Decembrie. La
început mai timid, ușor derutat,
apoi tot mai agresiv, mai vizibil,
iar azi... azi Rețeaua e la fel de pu
ternică precum odinioară. Și,
practic, e la fel de strânsă în jurul
Partidului, care poartă doar un alt
nume. Însă numele e doar o eti
chetă, un semn de recunoaștere
pentru „ei“. România e în conti
nuare în labele lor – ale lor și ale
discipolilor pe care iau crescut la
fel de prost –, iar șansele inșilor
de valoare de a face ceva sunt la fel
de infime ca, să zicem, în anii 1980.
Căci, dincolo de selecția prin
pile, relații de rudenii și afinități
de partid (iar după 1989 și de afa
ceri), sistemul închis al Rețelei a
mai reușit un lucru dezastruos
pentru românii onești și neemi
grați, dar mai ales pentru țară, dacă
îi mai pasă cuiva de ea: a nimicit
principiile de selecție valorică.

A șters orice distincție între com
petență și incompetență, între va
loare și impostură, între inteli
gență și prostie. Valoarea e dată
de funcție, putere și poziția în
ochiurile ierarhice ale Rețelei:
șeful e bun pentru că e șef, nu in
vers, amanta șefului e deputat sau
șef de birou fiindcă e a șefului
care e șef, soția și fiul șefului sunt
tot acolo, nașul, cumnatul, colegul
țin și ei aproape, că sunt oameni
de încredere. Restul – competen
ța, experiența, studiile – nu mai
contează, fiindcă deacum, după
șaptezeci de ani, nimeni nu prea
mai are repere clare, în afară de
cele cunoscute deja.
Hai să luăm un exemplu sim
plu: impunătorul titlu de doctor în
științe sau arte sau ceo mai fi. Să
zicem că întâlnești un domn vesel
și relaxat, venit din Germania sau
Belgia, care la un moment dat îți
spune că lucrează la Ministerul

Muncii și are un doctorat în Știin
țe Sociale acordat de o universi
tate oarecare.
Informația asta e deja un reper:
ai idee care sunt competențele și in
teresele omului, îi cunoști – măcar
orientativ – nivelul intelectual și
poziția în societate și, până la proba
contrarie, nu te îndoiești de ele.
Bun, dar dacă am schimba re
perele geografice și ai întâlni la un
moment dat un domn vesel și rela
xat, doar că din România, care la un
moment dat îți spune că lucrează la
Ministerul Muncii de la noi de aca
să și are un doctorat în Științe So
ciale acordat de o universitate ro
mânească oarecare? Informația
asta e mai degrabă un declanșator
de suspiciuni și întrebări: oare cine
lo fi adus pe ăsta la Ministerul
Muncii? A cui pilă e? O fi înscris în
PSD? Are o lucrare de doctorat „pe
bune“, făcută onest, un plagiat ordi
nar sau, în cel mai bun caz, una

Cum pregătesc partidele
alegerile care urmează
Dacă 2018 este anul căutărilor,
în 2019 și 2020 smoala politică se
va încinge din nou. Vom fi
chemați la urne de nu mai puțin
de patru ori, iar fiecare tip de
alegeri este important. Europe
nele din mai 2019 vor indica
unde suntem din punct de ve
dere politic.
Sondajele din ultima vreme sunt
tot mai puține și mai neconclu
dente, iar scrutinul pentru Parla
mentul European va fi dușul rece
pentru clasa politică românească.
Sigur că este important cine
merge la Bruxelles și către ce fami
lie politică, dar mai important, în
plan intern, va fi semnalul pentru
ceea ce va urma pe scena politică.
După trăsnăile din ultimul an și
jumătate, PSD are o mare pro
blemă. Socialdemocrații vor avea
de înfruntat, pentru prima oară,
electoratul după promisiunile fără
număr din campania din 2016. Și
mai ales după cele mai mari pro
teste din ultimii 25 de ani. Se va
vedea cât plătește Dragnea, cât

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
mai înseamnă mașinăria partidu
lui și care este de fapt scorul PSD.
Alegerile europene nu pro
voacă niciodată emoție. E doar vot
politic, iar partidul cu structurile
cele mai tari va avea câștig de cau
ză. Totuși, față de alegerile pentru
primărie sau pentru Parlament, li
derii locali nu sunt atât de im
plicați. Nu e neapărat meciul lor,
singura lor teamă fiind aceea că vor
fi puși să dea explicații în fața
șefilor de la București dacă rezulta
tele vor fi sub așteptări. Nici prima
rii nu se vor implica peste măsură.
Cu toate acestea, scrutinul
este relevant, pentru că vom ști
exact cum stau partidele. Rezulta
tul de la europarlamentare va fi

un semnal pentru toate forma
țiunile politice. Și pentru opoziție
scrutinul este esențial. PNL are
ocazia să arate că scorul sub aș
teptări din decembrie 2016 a fost
un accident, în timp ce USR poate
confirma că a intrat pe un trend
ascendent și că este o formațiune
de luat în seamă în bătăliile urmă
toare. Și pentru ALDE va fi un test
elocvent, mai ales că ultimele son
daje indică faptul că formațiunea
lui Tăriceanu se apropie de pragul
de 10 la sută. Cât despre PMP, par
tidul lui Băsescu pare să aibă cele
mai mari probleme, în ciuda fap
tul că fostul președinte agită cât
poate de mult tema unirii cu Re
publica Moldova.
Dacă europenele reprezintă
mai degrabă un antrenament cu
public, alegerile prezidențiale nasc
pasiuni uriașe de fiecare dată. Mai

candidează Iohannis? Dacă da, spri
jinit de cine? Va avea USR propriul
candidat? Dar partidul lui Cioloș?
Nici la PSD subiectul nu este
clarificat. Liviu Dragnea ezită să
discute în partid problema nomi
nalizării candidatului la preșe
dinție. Foarte probabil, dacă sca
pă de Justiție, Dragnea va intra el
însuși în cursă. O decizie riscantă
pentru PSD, pentru că întrun
eventual tur doi Dragnea ar fi
candidatul perfect care stârnește
mânia electoratului antiPSD. La
fel sa întâmplat și cu Mircea
Geoană sau Victor Ponta, doi po
liticieni care nu adunau atâta an
tipatie pe cât o face Dragnea.
Dacă nu va fi Dragnea candida
tul PSD, atunci cine? Gabriela
Firea? E o variantă de luat în seamă,
deși primărița Bucureștiului nu este
văzută cu ochi buni de toți liderii

Varianta ideală pentru PSD ar fi un candidat din afara partidului, care să nu stârnească electoratul anti-PSD în turul al doilea.

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
scrisă de vreun doctorand sărac, că
ruia pilosul ăsta de la minister ia
plătit vreo mie, două de euro?
Problema e că în realitate ro
mânul nostru doctor și funcționar
de stat sar putea să fie la fel de
onest și de competent ca germa
nul sau belgianul – doar că îți
vine greu să crezi una ca asta. E
posibil, dar foarte puțin probabil.
Trebuie să investighezi, ești bă
nuitor, căci în România educația,
funcția, poziția nu au neapărat
acoperire întro scară valorică
normală. Ba chiar dimpotrivă,
cum o să încerc să arăt săptămâna
viitoare – laolaltă cu tovarășa in
giner doctor academician Elena
Ceaușescu, fosta mamă a tuturor
copiilor din România. SDC

PSD din teritoriu. Varianta ideală
pentru PSD ar fi un candidat din
afara partidului, care să nu stâr
nească electoratul antiPSD în
turul al doilea. Este puțin proba
bilă o asemenea soluție, pentru că
niciodată pesediștii nau susținut
un intrus. Din acest motiv, PSD
nul va sprijini nici pe Tăriceanu
(ALDE) din primul tur. Singura
șansă pentru Tăriceanu este să
intre în turul doi, în dauna candi
datului PSD, dar pare mai degrabă
un scenariu SF.
Pentru Tăriceanu este proba
bil ultimul tren către Cotroceni.
De aceea, șeful ALDE a intrat deja
în campanie, cutreierând țara și
încercând săși întărească filia
lele cu fugari de la alte partide.
Totodată, ALDE încearcă să arate
că Tăriceanu ar fi candidatul cu
șansele cele mai mari și că PSD ar
trebui săl susțină.
E de urmărit ce se va întâmpla
cu mariajul PSDALDE pe măsură
ce ne apropiem de alegerile pre
zidențiale, pentru că o tensionare
bruscă a relațiilor între cele două
partide poate avea implicații în
ceea ce privește guvernarea.
Vor urma decizii majore în
acest an la vârful tuturor partide
lor. Și poate că în sfârșit vom dis
cuta serios și așezat despre viitorul
țării. Că până acum, în 15 luni de
guvernare PSD, nam vorbit decât
despre libertatea politicienilor. SDC
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GEORGE ENESCU ȘI LUMEA SA ÎN AMINTIRI UITATE:

„Pinks, cântați cu
Brailowsky Sonata de Lekeu“
În urmă cu mai bine de un deceniu, într-unul din primele numere ale săptămânalului nostru (30/2005)
semnalam amintirile unui personaj pitoresc, basul Doda Conrad (1906-1997), despre George Enescu în
Elveția imediat după sfârșitul Primului Război Mondial, în august 1919. Doda Conrad avea la prima sa
întâlnire cu maestrul român numai 14 ani, iar mezzosoprana Marya Freund, mama sa, fusese invitată de
Maruca Cantacuzino în reședința ei de pe malul Lacului Leman, la Lausanne, într-o seară de vară, să cânte
lieduri de Brahms, acompaniată de Enescu la violă și de Georges Boskoff la pian, în prezența Reginei Maria.
George Enescu se afla la Lausanne
în compania Marucăi Cantacuzino,
care în anii 19201921 închiriase
una din vilele impozante ale ora
șului, Le Châtelet, cu vedere la lac.
În cursul popasurilor sale acolo, din
iunie și până în decembrie 1920, iar
apoi ianuarie și prima decadă a
lunii februarie 1921, Enescu încheia
revizuirea Simfoniei a IIIa, își con
tinua lecțiile cu discipolii săi, între
care apărea viitorul dirijor elvețian
Victor Desarzens, și dădea o serie de
recitaluri și concerte publice, înco
ronate, în februarie 1921, de un fes
tival cu muzica de cameră compusă
de el, organizat la Conservatorul
din Lausanne.
Despre sejururile sale repe
tate în vila Le Châtelet infor
mațiile sunt rarisime. Printre cele
rămase necunoscute în România
se află amintirile unei persona
lități a vieții culturale franceze,
cunoscută în primul rând ca pic
tor și apropiat al muzicienilor,
Edouard Mac’Avoy (19081991).
Memoriile acestuia, intitulate Le
plus clair de mon temps 1926
1987, au fost publicate în 1988, iar
primul lor capitol, „Amintiri din
copilărie“, se petrece în Elveția, la
Lausanne, unde viitorul pictor
șia făcut studiile liceale.
Evocarea sa, în mare parte ro
manțioasă, dar și cu informații pre
țioase despre personalitatea lui
Enescu și receptarea sa în epocă, me
rită cunoscută și o citez fragmentar:
„La Lausanne, întrun parc,
exista o imensă clădire ale cărei
obloane rămâneau veșnic închise.
Se știa că această casă ar fi locuită
de o prințesă misterioasă, celebră
în lume pentru frumusețea ei. Dar
nimeni nu o văzuse vreodată. Or,
eu legasem o prietenie «pe viață
și pe moarte» cu un tânăr prinț
cantacuzin, din ilustra familie
românească, descendentă din îm
părații Bizanțului.

El era, împreună cu sora sa
Senta, elev în aceeași «Școală
Nouă» ca și mine. Printre atâția
mici elvețieni cu genunchii roșii,
Andronic și cu mine eram tul
burați de idealuri și ambiții inde
cise. Or, misterioasa prințesă, care
își ascundea frumusețea de ochii
lausannezilor, era chiar mătușa
lui Andronic. În marea proprietate
tristă, ea nu trăia chiar singură:
George Enescu, unul din cei doi cei
mai mari violoniști ai timpului său,

alături de [Eugène] Ysaÿe, trăia
acolo, în adorația aceleia pe care o
numea «Prințesa iubită». […]
În fiecare duminică, concer
tul improvizat începea la orele
15:00, pentru câțiva rari invitați
privilegiați, și se încheia, între
rupt de un ceai servit la 18:00 și
de un supeu la 22:00, spre ora do
uă dimineața.
Am sosit la Châtelet, sumbru
sub marii săi arbori. Recunoscu
sem Concertul pentru două viori

de Bach, cântat superb întro ca
meră alăturată. Un servitor nea
introdus în salonul abia luminat.
Maestru cânta, cu capul aplecat –
magnificul său cap –, iar vioara
era și ea înclinată în jos; și alături
de Enescu cânta un băiat foarte
tânăr, de șapte, poate șase ani, cu
vioara înălțată și fără săl scape
din ochi o clipă pe Maestru. Cu
convingere, vitejește, micul om nu
se lăsa deloc în urma Maestrului.
Noi ascultam cu religiozitate,
impresionați, stând în picioare în
fața ușii. Cele două viori inspirate
se confruntau și se înlănțuiau în
dinamica irezistibilă a lui Jean
Sebastian. O lungă liniște...
— Vil prezint pe tânărul meu
elev, Yehudi Menuhin, a spus
Enescu. Va ajunge departe.
Invitații sosesc: scriitorul C.F.
Ramuz, [Ernest] Ansermet, [Ale
xander] Brailowsky; este așteptat
[Ignacy Jan] Paderewski: vine de
la Morges. Un mare divanpat cu
baldachin o așteaptă pe prințesă.
Intră patru tinere femei, iar tână
rul adolescent de 14 ani care sunt
este brusc tulburat: au sânii dez
veliți și în jurul taliei fâșii de pânză
drapate în mod savant. Se așază în
cele patru colțuri ale divanului.
Câteva umbre de invitați se insta
lează și ele. Iată prințesa... Imensul
salon trist a fost brusc invadat de
un soi de electricitate. Când mă
tușa sa se apropie de noi, Andronic
mă prezintă; prințesa mă sărută pe
frunte. În ciuda timidității, îi ur
măresc cu insistență privirea stra
nie și fascinantă.
– Prințesă iubită, spune Enes
cu – prințesa fiind instalată pe
divan, înconjurată de însoțitoarele
sale –, ce doriți să ascultați?
— Pinks, cântați cu Brailow
sky Sonata de Lekeu...
Brailowsky se apropie de pian,
Enescu își acordează vioara... Pa
derewski intră în cameră pe furiș.

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

Ceea ce mă tulbura în cursul
acestor ore pe care leam trăit pe
culmea muzicii este că prințesa,
prin intermediul uneia din înso
țitoarele sale emoționante, cu
sânii goi, adresa unuia sau altuia
dintre invitați enigmatice mici
bilete mâzgălite pe un bloc
notes... Aș fi dat zece ani din via
ță să primesc un asemenea bi
let! Nam avut niciodată această
onoare.
Câteodată era adusă întro
ambulanță admirabila Clara Has
kil, care era în punctul dificil al te
ribilei ei boli. Era atașată de
scaunul ei cu o mare centură de
piele. Și, deodată, în salonul sum
bru izbucnea strălucirea orbi
toare a lui Mozart. Enescu se așe
za la pian și îl acompania pe [Jas
cha] Heifetz. Paderewski, foarte
bătrân, cânta Chopin și miraco
lul era încă prezent... Orice muzi
cian ilustru care dădea un con
cert la Lausanne venea să cânte
cu Enescu în intimitatea Châte
letului“.
Mac’Avoy avea să păstreze le
gături amicale cu familia Canta
cuzino întreaga viață și, foarte
probabil, de la ea să fi căpătat și o
serie de informații despre cuplul
EnescuMaruca, din care pare să
fi reținut doar aspectele anecdo
tice, fără interes aici. Cert este că
la revăzut pe Enescu la Paris, în
exil, cândva între 19471950, întro
vizită pe care o nota pe scurt în
memorii:
„Am văzuto pe prințesa Can
tacuzino, ani mai târziu, pe Rue de
Clichy, devenită doamna Enescu.
În camera învecinată, ca în trecu
tul îndepărtat, auzeam două viori:
era mult mai puțin fermecător
decât admirabilul duo Enescu
Menuhin. Eleva Maestrului era
Regina Elisabeta a Belgiei. Eroină
legendară, elevă studioasă a Ma
estrului. Ni sa servit un ceai“. SDC
Edouard Mac’Avoy, Le plus clair de
mon temps 1926-1987, Edition annotée par Claire Paulhan. Editions
Ramsay, Paris, 1988. pp. 14-17.
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Sunetul liniștii
După ce s-au documentat în două școli din București și Sibiu, Nicoleta
Lefter și Lavinia Braniște au pus la cale spectacolul Visând glasuri,
pe care l-au lucrat cu echipa artistică de la Teatrul Gong din Sibiu.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
Instituția sibiană pentru copii și
tineret nu e la primul său proiect
orientat către teme actuale și pro
blematice ale copilăriei, având
curajul să părăsească linia tradi
țională și sigur aducătoare de pu
blic a înscenării poveștilor clasice
și să propună publicului de toate
vârstele subiecte precum bul
lyingul, migrația, iar acum mi
crocosmosul celor care nu aud.
Nici Nicoleta Lefter nu e la cel
dintâi proiect de acest fel. În urmă
cu câțiva ani, actrița Teatrului
Odeon din București a colaborat, ca
independent, la producția Refracție.
O perspectivă asupra autismului,
pornind de la Mâini cuminți a Anei
Dragu, în care a jucat. Acum a inte
resato hipoacuzia, o deficiență care
afectează la nivel planetar peste 500
de milioane de oameni, iar în Româ
nia, una din zece persoane.

Visând glasuri e, cum altfel?,
foarte senzorial, căci în universu
rile celor care au probleme cu un
simț celelalte încearcă să îl supli
nească, preluând oarecum, în for
me specifice, atribuțiile aceluia
inexistent din naștere sau pierdut
întrun punct al vieții. Mi sa părut
dintotdeauna fascinantă lumea,
lumile acestea altfel decât a noas
tră, a celor mai numeroși, cu toate
dotările naturale la purtător.
Cu toții suntem grăbiți, ne
răbdători, nepăsători, uneori rău
tăcioși cu cei diferiți, uitând că
empatia e cea mai bună cale de ai
înțelege. Nu cu compasiune, nu e
cazul și nici nu e nevoie, doar în
cercând să vedem/ simțim/ auzim
lumea prin filtrele lor și a ne pune
temporar în postura lor. Exact
asta face Visând glasuri, ne ajută
să cunoaștem universul celor în
care unicul sunet perceput e al
liniștii. Și să ne dăm seama că
lumea lor nu e chiar atât de dife
rită de a noastră, numai că arată
altfel. Îmi amintesc de spectacolul
lui Theodor Cristian Popescu,
produs de Compania Teatrală 777,
Teatrul Odeon și Sounds of Pro
gress (Glasgow) Copiii unui Dum
nezeu mai mic de Mark Medoff

(1997), care a fost prima inițiativă
teatrală orientată spre limbajul
semnelor și de impactul pe care
la avut la vremea aceea orienta
rea către „sunetul liniștii“.
Construcția spectacolului se
structurează fără conflict drama
tic pe scene fragmentate, sus
ținute de doi copii cu probleme
de auz (Raluca Maria Șerbu și
Emanuel Furdui, elevi la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă nr. 2
din Sibiu) și de actorii Claudia
Stühler, Claudiu Urse, Nicoleta
Lefter și Paul Bondane, vocile
fiind dublate în limbajul semne
lor și în vizualitatea lui Paul
Mureșan.
TRANSPUNEREA PUBLICULUI
ÎNTR-O COMUNITATE
ÎN CARE AUZUL ARE
PARTICULARITĂȚI
E copleșitoare imagistica creată
de Paul Mureșan, artist vizual
specializat în animație compute
rizată. El a dat tridimensionali
tate și dinamică vizuală replicilor
scrise de Lavinia Braniște, un text
care ne poartă în imaginarul oni
ric al acestor copii, un imaginar
sugerat de replici și de proiecțiile

pe un ecran semitransparent în
proscenium, care încețoșează in
tenționat, și pe fundal, transcri
ind plastic interioritatea copiilor
și visele lor, pentru care sunetele
nu există decât ca imagini sau
semne grafice.
„Oare era o literă pentru
scârțâitul zăpezii? Oare cum era
litera aia, ce formă avea? Ce alfa
bet îmi împrumută și mie litera
asta?“ Sau: „Simți cum dogorește
soarele, îți pui mâna pe cap și ai
părul cald și te întrebi oare ce
sunet scoate părul cald? Nu știe
nimeni, sunetul e ascuns în păr“.
Ori: „îmi imaginez că face CRA,
trebuie să fie o literă pentru CRA,
cineva o să mă învețe litera asta
mai încolo“. Dintro pădure la
Polul Nord, fugind de Uriașul,
vorbind cu Cioara albastră, cu
vintelecheie sunt sunet, vis, ce
vorbesc ceilalți oameni, iar stilul
e de storytelling minimalist, rela
tând, descriind peisaje emoțio
nale interioare. O plăcută mu
zicalitate a textului se adaugă
coloanei sonore a lui Claudiu
Urse, tare în amplificare, întrucât
vibrațiile îi ajută pe hipoacuzici
să simtă muzica.
Meritul incontestabil al specta
colului Visând glasuri e transpunerea

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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publicului întro comunitate în
care auzul are particularități. Însă
creația are și câteva inconsistențe
de ordin regizoral. Fiecare ele
ment component e valoros și cap
tivant, dar rămâne în sine, nelegat
de celelalte pe care le succede ori
precede, iar aspectul de ansamblu
e de expunere a unor bucăți per
formative și nu de întreg organic.
Soluția ar fi fost intervenția că
lăuzitoare a unui regizor, care să
conecteze secvențele, să le dea
coerență unitară.
Cei doi copii selectați pentru
proiect sau adaptat foarte bine,
iar integrarea lor în spectacol are
rostul de a apropia două lumi
care frecvent trec una pe lângă
alta fără să se intersecteze. Com
binația de texturi teatrale e o altă
caracteristică pozitivă a produc
ției. E abstractă și poetică în
același timp, are un aer melanco
lic, ludic (scena coregrafiată ju
căuș cu prinderea unui spot
luminos care crește, descrește și
se mută dintrun loc în altul, aș
teptând să fie prins), coloana so
noră puternică. Visând glasuri e
din speța spectacolelor de la care
nu ai cum să pleci indiferent. La
final ești mai bogat în trăiri și mai
apropiat de oameni. SDC
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O PRIVIRE SUBIECTIVĂ: 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Centenarul meu
Am intrat în Anul Centenarului de,
iată, patru luni deja. Un an care
trebuia să sărbătorească Unirea
de la 1918 și apariţia României
Mari. Deocamdată însă, în pragul
sărbătorilor pascale, singurele
evenimente notabile în această
direcţie au fost desele schimbări
din Ministerul Culturii (inevitabil și
al Identităţii Naţionale) și eșuarea
proiectelor în retorică găunoasă.
Mai degrabă dinspre mediul privat și dinspre instituţiile autonome, precum universităţile,
s-au înregistrat acţiuni care să
marcheze momentul – exemplul
cel mai la îndemână fiind cel al
conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Istorie a
Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iași, cu tema Marea
Unire a românilor (1918). Istorie și
actualitate, desfășurată pe parcursul a trei zile (22-24 martie).

Din partea instituţiilor centrale,
însă, cum spuneam, liniște
aproape de mormânt. Dacă în
2017 ne temeam că vom avea
parte de o paradă de spectacole
folclorice și de manifestări ce să
ţină mai degrabă de un festivism
cu accente naţionaliste, totul
făcut pe speze publice, în realitate în 2018 dinspre Ministerul
Culturii s-a instaurat „seceta
centenară“. Din acest motiv, „Suplimentul de cultură“ a întrebat o
serie de autori (dar nu numai) despre cum vede acest an, ce-ar fi
trebuit să fie sărbătoarea Centenarului? Se poate face un inventar al motivelor de bucurie în Anul
Centenar? Cum știu (sau nu se
pricep) românii să facă sărbători
naţionale? Răspunsurile, în
paginile următoare.
Dosar realizat de
Radu Cucuteanu

Cătălin Pavel: Tricolorul la minutul 90+10
Centenarul e o sărbătoare mai
națională decât care nu se poate.
Asta înseamnă că nu e organizat
în jurul unei zile în care, dintrun
motiv sau altul, se dă liber pe tot
teritoriul țării, ci că pur și sim
plu te obligă să locuiești în 2018
în imediata vecinătate a ideii
de națiune.
Indiferent ce frisoane le dă unora
acest cuvânt, el nu poate fi înlo
cuit cu o benignă perifrază post
cool. Iar întro discuție pe tema
asta, oricum ai dao, un rol nu ex
clusiv, dar central, trebuie să îl
aibă istoria țării și limba ei. Na
țiunea, chiar dacă a depășit ca
drele conceptuale comparativ
rigide din secolul nouășpe fran
cez și german, totuși nu se defi
nește ca un grup de oameni care

folosesc același software sau sunt
fani ai aceleiași echipe.
Cum nu am o minte avangar
distă, mi sar părea deci absolut
OK dacă aș vedea că printre ma
nifestările legate de Centenar, pe
lângă binemeritata distracție, la
loc de cinste sunt cele care sărbă
toresc tocmai aceste două lucruri,
istoria României și literatura ei
dintotdeauna. Prin acest cuvânt,
extrem de dificil, sărbătoare, nu
mă refer la ritualuri de stat cum
ar fi depunerea de coroane de
flori la monumente, ci la un fel de
promovaremaisimpaticădecât
oricând a cunoașterii celor două.
Ar fi legitim și ca accentul să
cadă eventual pe ce sa întâmplat
în ultimii o sută de ani. Ediții co
mentate, tineri autori, institute
de cercetare superdotate, știință

făcută mai cu zâmbetul pe buze,
muzee renovate, muzee noi, mu
zee așa gândite încât copilul, bă
gânduși fețișoara între tine și
ecranul laptopului, săți ceară săl
duci din nou. Habar nam când a
început statul pregătirile pentru
Centenar, dar în general planul
pentru asemenea manifestări ar
trebui să fie gata cu vreo 5 ani îna
inte. Ca să distribui mici cu
muștar tricolor în toată țara sunt
probabil suficiente și câteva luni,
dar și acest lucru trebuie luat
foarte în serios ca să nu apară
disfuncționalități campestre.
În ce termeni vorbești despre
cea făcut România în ultimul
secol? În 1970, băieții noștri (cu
rios, și în 1970 tot băieți erau) au
jucat cu Anglia, care era atunci
campioana mondială, la CM din

Mexic. Englezii nau arătat mai
nimic, dar au câștigat cu 10. Des
pre acest meci un bun jurnalist
sportiv român a scris apoi un re
portaj fictiv, doar pe jumate în
glumă, în care România câștiga cu
50 după un meci în care ai noștri
pedepseau nemilos toată medio
critatea englezilor, profitau de
toate șansele, în fine, străluceau
așa cum meritau. Cum să nu
înțelegi frustrarea asta, dorința
disperată ca, în multe ocazii, isto
ria noastră să fi fost altfel?
Ce vreau să spun cu paran
teza asta e că nu văd Centenarul
ca pe o ocazie pentru o asemenea
rescriere de tip „50” a istoriei
noastre. Nu am fost și nu suntem
nici cei mai cultivați, nici cei mai
ospitalieri, nici cei mai credincioși
din lume și nu e nevoie să avem

nici unul dintre aceste trei recor
duri pentru ca țara să o ducă
foarte bine. Cu atât mai puțin e
nevoie să ne luăm înfrângerile și
să le transformăm retoric în victo
rii. Ar fi suficient dacă neam con
centra, pentru Centenar, asupra a
ceea ce realmente a fost făcut ono
rabil. (Cu obligația, bineînțeles, ca
până la Bicentenar să discutăm în
egală măsură și ce a fost onorabil
și ce na fost.)
E ESENȚIAL SĂ RĂMÂNĂ CEVA
ÎN URMA EVENIMENTELOR
LEGATE DE CENTENAR
De pildă, în perioada 19182018
sa scris totuși în România o lite
ratură cu multe momente exce
lente, o literatură cu destul oxigen
în ea pentru o viață de cititor la fel
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de bună ca oriunde. E drept că o
parte așteaptă încă să fie recupe
rată de noi și o parte și mai mare
așteaptă încă să fie tradusă în
limbi de circulație, totuși e vorba
de singurul secol al istoriei noas
tre în care producția literară a
fost, zic eu, comparabilă cu cea a
marilor puteri (literare) mon
diale. În 19182018 România a
avut și o istorie bogată, zdrobitor
de bogată – nimic liniar în ea. Tot
secolul următor cohorte întregi

de istorici pot rumega ce sa în
tâmplat aici în secolul trecut. Și
istoria, și literatura română în
această perioadă au fost de multe
ori exemple de cum poate fi meta
morfozat ceva care ți se vâră pe
gât; până la urmă, asta înseamnă
creativitate în condiții reale.
Chiar șiașa, o parte din aceas
tă istorie este prea puțin sau prea
partizan cercetată. O parte din is
toria noastră rea e tot așa de ne
cunoscută în lume ca și literatura

noastră bună. Aici ar merita zis că
preistoria și Antichitatea rămân
până unaalta cel mai bun amba
sador al istoriei românești. Dacă
iei o istorie generală a Europei în
Antichitate, publicată în Occi
dent, 6% din volum, să zicem, se
ocupă de teritoriul azi românesc.
În istoria Europei în Evul Mediu,
sau chiar în perioada moder
nă, numai 3%. Exemplul suferă
bineînțeles de o caraghioasă ob
sesie cantitativă, dar cred că

spune totuși ceva. Până reme
diem asta, o mare expoziție a ar
heologiei românești la Centenar,
care să călătorească prin Europa,
dar și la noi, ar fi la fel de efi
cientă diplomatic ca o mare pa
radă militară.
În orice caz, e esențial să ră
mână ceva în urma evenimente
lor legate de Centenar. Poți să
cheltuiești tot bugetul ca săl aduci
pe Cai GuoQiang să facă cele mai
mari jocuri cu praf de pușcă,
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explozii și fum din istorie. Dar
parcă mai bine ar fi ca bugetele
cheltuite de Centenar să nu trân
tească doar un capac de distracție
peste ultimii o sută de ani, ci să
ajute și cultura – sau dacă asta e
ridicol, atunci măcar jurnalismul
sportiv.

Cătălin Pavel este arheolog și
scriitor. Ultimul volum publicat
este romanul Chihlimbar, Poli
rom, 2017. SDC

Cosmin Leucuța: „România
este o țară ce pare croită după
un model tot mai des întâlnit,
este o țară a extremelor“

Liliana Corobca: „Aniversarea
Centenarului nu este un prilej
de mare bucurie, ci prilej
de cunoaștere“

100 de ani de România. Când o spui cu voce
tare sună ciudat, te ia prin surprindere. Ani
versarea a un secol de la Marea Unire pare
să fie un eveniment pe care nu teai așteptat
niciodată să îl trăiești cu adevărat. E un fel
de cometă a lui Halley, îți pare ceva înde
părtat, fascinant și abstract. Dar nu este
nimic din cele enumerate. În schimb, e
ceva real.

asemenea contradicții, întrun asemenea mo
ment al istoriei, te gândești cam care erau
șansele?

Pe 27 martie 1918, Basarabia, devenită Republică Democratică Moldovenească,
se unește cu România. Pentru mine, aniversarea Centenarului nu este un prilej
de mare bucurie, ci prilej de cunoaștere.

CRED CĂ NE LIPSEȘTE
UN ȚEL COMUN

Am văzut că se scrie mai mult pe această temă, și la Radio România Cultural am as
cultat niște emisiuni, istoricii publică tot felul de documente și comentarii. Fac parte
din generația care nu a învățat (la școală) niciodată istoria Basarabiei sau a Republicii
Moldova, nici măcar din perspectivă sovietică, taman căzuse regimul comunist și sa
desființat materia școlară în cauză. Am încercat să recuperez în timp, dar Centenarul
e un motiv în plus ca toți românii să afle mai mult despre Basarabia și Bucovina.
Aceste două foste provincii românești aparțin astăzi unor state cu care România
e în relații de prietenie și vecinătate și aceasta face din „Centenar“ o sărbătoare de
licată și cu atitudini „complexe“. Nar vrea să fie în nici un caz un motiv de dezbinare,
nu am avut mari așteptări, dar parcă tot ar fi cazul unor întâlniri mai deschise, cu
audiență mare, nu mici conferințe semiclandestine.
În 2001, am fost invitată la manifestarea Nordul Bucovinei, Regiunea Herța și Nor
dul Basarabiei – istorie și civilizație românească, unde, timp de zece zile, un grup for
mat din studenți și doctoranzi din Republica Moldova, Ucraina (români din regiunea
Cernăuți) și România, câte zece din fiecare țară, a cutreierat Bucovina de Nord (carei
acum teritoriu ucrainean). O adevărată sărbătoare, un fel de Centenar avant la lettre.
Încă miaduc aminte de vizita orașului Cernăuți, de casa în care a locuit Mihai
Eminescu, cu un bust al poetului în curte și o gospodină care spăla de zor niște rufe
întrun lighean, casa aparținând astăzi unor particulari. Am văzut și bustul poetului
Paul Celan, am vizitat universitatea faimoasă, satele românești din împrejurimi, am
fost la Cetatea Hotinului, neam plimbat în jurul unei biserici în ruină, construită
de Ștefan cel Mare, neam întâlnit cu personalități de acolo, lideri de opinie, redac
tori de publicații românești, profesori de limba și literatura română.

Un secol de România este mai mult decât su
ficient pentru a te opri și a sta pe gânduri. Da,
românule, cu tine vorbesc! Scoateți capul
din rețelele sociale și din televizor și privește
puțin în jur.
Ce vezi?
Ei bine, nu prea multe. Dar destule. A tre
cut un secol de când România a devenit cam
cât de mare putea să fie. Și de atunci mi se
pare că tot încearcă să se mențină pe linia de
plutire. Întro sută de ani sau întâmplat des
tule lucruri frumoase și destule lucruri
groaznice, încât să putem spune că lumea nu
a fost indiferentă la țara din Carpați. Dar vre
murile trecute sunt trecute, iar aniversarea a
o sută de ani de România mi se pare a fi pri
lejul cel mai bun de a privi spre viitor. Și vii
torul mi se pare sumbru. Fie că vorbim de
spre economie, politică, justiție, nivel de trai,
educație sau cultură, România este o țară ce
pare croită după un model tot mai des întâl
nit, este o țară a extremelor. Ori prea mult, ori
prea puțin. Pur și simplu, nu prea există cale
de mijloc, ceva decent și normal. Totul tre
buie să fie ori ascuns, ori exagerat.
Până și organizarea sărbătorii Centena
rului a fost punctată de felurite întâmplări
care ar trebui să ne dea de gândit: care sunt
prioritățile României anului 2018? Îmi vine
în minte gestul simbolic al lui Daniel Șandru,
șeful Departamentului Centenar, care șia
prezentat demisia din funcție în contextul
adoptării OUG 13/2017. Nu îmi propun să fac
politică, dar atunci când ești martorul unor

Centenarul Marii Uniri ar trebui să fie un mo
ment în care România să se prezinte ca o
națiune strânsă, fără goluri și lipsuri, dar mi
se pare că acum, ca popor, românii sunt, întrun
sens esențial, dezbinați. Cred că ne lipsește
un țel comun, iar țelul acela ar trebui să fie să
rămânem ceea ce neam zbătut atât de mult
timp să devenim: uniți.
Nu pot spune că am multe așteptări de la
această sărbătoare. Nu pentru că ar fi nerea
liste, ci pentru că mi se par inoportune. Poate
că Centenarul a sosit prea devreme. Poate că
nu suntem pregătiți pentru el. În mod sigur,
nu se simte în aer atmosfera de sărbătoare.
Fiecare aleargă să își rezolve problemele,
mari sau mici, și prea puțini își dau seama că
acesta este un moment pe care nu îl vom
putea retrăi. Poate nu va exista al doilea Cen
tenar al României. Globalizarea ne răpește
tuturor, încetul cu încetul, identitatea și
poate peste încă o sută de ani nici nu vom mai
fi oameni.
Data de 1 Decembrie 2018 va veni. O vom
sărbători, probabil în capitală mai zgomotos
și mai prelung decât oriunde, cu cozi și
așteptări suprarealiste, iar în data de 2 vom
ieși să strâgem resturile de pe străzi. Data de
1 Decembrie 2018 va veni, apoi va trece. Im
portant ar fi să nu ne prefacem că totul e OK,
ci să o sărbătorim cu conștiinciozitate și lipsă
de ipocrizie.
Cu ocaziei împlinirii vârstei de o sută de
ani îi doresc României să fie tot ce poate fi!

Cosmin Leucuța este scriitor cu normă
întreagă, iar ultimul său roman, Hoodoo,
a apărut la Polirom în 2018. SDC

UN INTERES MAI MARE PENTRU ROMÂNII DIN AFARĂ
Neam întors încărcați cu publicații bucovinene, am primit și o antologie a literaturii
din Bucovina, Pagini de literatură română – Bucovina, regiunea Cernăuți. 17752000,
proaspăt apărută. Am cunoscut oameni minunați și am legat prietenii.
Nu știam atunci că peste un deceniu și ceva mă voi întoarce (simbolic) la Buco
vina, voi studia toate publicațiile primite și multe altele, voi scrie un roman despre
bucovinenii deportați în Kazahstan și Siberia în iunie 1941. Dacă am anul acesta pri
lej de mare bucurie, acesta este: publicarea romanului Capătul drumului, la Editura
Polirom, în prestigioasa colecție „Fiction Ltd“. Miau și spus primii cititori că e o carte
tocmai bună pentru Centenar: cuprinde și Bucovina, și Basarabia, și România. Miza
cărții nu a fost Centenarul, desigur, dar maș bucura să aibă cât mai mulți cititori și
să existe un interes mai mare pentru românii din afara granițelor țării.

Liliana Corobca este scriitoare, ultimul său roman, Capătul drumului, apărând
la Polirom în 2018. SDC
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Ioana Baetica Morpurgo: Trei culori
cunosc pe lume – centenarul daltoniștilor
Locuiesc întro țară în care „uni
unea“ a fost considerată sacră pâ
nă acum două veri, când au ieșit
rezultatele referendumului Brexit,
care au pus sub semnul întrebării,
printre multe altele, și integritatea
teritorială a Regatului Unit.
Parlamentul Scoției a discutat se
rios posibilitatea unui al doilea
referendum local, care să deter
mine dacă Scoția (care în iunie
2016 a votat întro majoritate
covârșitoare ca UK să rămână în
Uniunea Europeană) să se separe
de restul Regatului Marii Britanii
și să formeze un stat de sine stătă
tor – parte din UE. Negocierile
Theresei May la Bruxelles dina
inte de Crăciun au ajuns întrun
impas – primul dintro serie de
care guvernul conservator se va
izbi în anii de mandat care iau
mai rămas – legate de stabilirea
controlului unei granițe viabile cu
Irlanda, stat UE, fără să trezească
conflictul din Irlanda de Nord, a
cărui memorie e încă destul de
acută în conștiința a trei generații.
Pe lângă problema integrită
ții teritoriale, mai există acum,
postBrexit, și cea a integrității

socioculturale. Întro societate
care, de bine de rău, a menținut o
uniune timp de secole și sa bazat,
de la Al Doilea Război Mondial în
coace, pe politica multiculturalis
mului, iată că cetățenii altor state
europene cu rezidență în UK au
devenit dintrodată unwelcomed.
Diferențele culturale nu mai sunt
celebrate neapărat (sau nu de
toată lumea), ci au devenit pro
blematice.
ISTORIA PERSONALĂ A
INDIVIDULUI NU POATE FI
NEGOCIATĂ CA SUPERIOARĂ
SAU INFERIOARĂ
În altă ordine de idei, tot în UK
anul acesta se sărbătorește un alt
centenar, extrem de important,
mai important, aș îndrăzni să
spun, decât orice celebrare a unui
stat sau a altuia. Se împlinesc o
sută de ani de la acordarea drep
tului de vot femeilor (peste 30 de
ani și cu ceva venit, e adevărat, dar
acesta a fost începutul). Înclinația
mea ar fi să mă preocupe mai mult
celebrarea unei astfel de uniuni –
în drepturi egale și reprezentanță
politică a genurilor – decât orice

sărbătorire de genul România
Mare cu tenta naționalistă pe care
o implică.
Terry Eagleton spunea că
principala diferență (și una foarte
dificilă) între dreptul la autode
terminare al oricărui individ (ba
za democrațiilor moderne) și cel
de autodeterminare al oricărei
comunități (baza naționalismului
din toate timpurile) e aceea că,
dacă în primul caz se creează o co
eziune între indivizi (fie că apar
țin sau nu aceleiași comunități de
gen, de etnie, de religie etc.), în al
doilea caz se poate ajunge la idio
sincrazii politice, prin care o co
munitate săși aproprieze drep
turi teritoriale în detrimentul
altei comunități vecine, săși re
vendice superioritatea culturală
față de alte grupuri sociale.
Istoria personală a individu
lui nu poate fi negociată ca supe
rioară sau inferioară față de cea a
altui individ. Memoria colectivă
sau trecutul unei comunități
poate încă da naștere la astfel de
determinări exogame și creează
în final un dezechilibru în proiec
tul democratic. Un exemplu la în
demână: un sârb a cărui familie a

fost decimată de croați are același
drept la autodeterminare ca un
croat a cărui familie a fost exter
minată de sârbi. Același drept cu
un român a cărui familie na fost
omorâtă de nimeni.
„SPER CĂ EȘTI FERICIT(Ă)
ORIUNDE TE-AI AFLA PE
PĂMÂNT“
Drepturile omului sunt bazate pe
un principiu nenegociabil – „va
loarea“ fiecărui individ e determi
nată de simplul fapt că e o ființă
umană, și de aceea e egală cu a
oricărui alt individ.
Dacă vorbim de comunitatea
etnică a croaților sau a sârbilor,
dreptul la autodeterminare se
confundă cu procesul de reeva
luare a traumei cu rădăcini adânci
în istorie, bazat nu pe egalitate, ci
pe recuperare de identitate – un
proces ușor de manipulat, politi
zat și, în final, militarizat. Întrun
demers de acest gen, identitatea
personală e înlocuită cu una mo
nocromă și, cum sa dovedit în
cazul fostei Iugoslavii, extrem de
periculoasă – cea de comunitate
etnică.

Pe 1 decembrie anul trecut
mă aflam în București pentru lan
sarea romanului meu cel mai re
cent – Schije (Polirom, 2017). Să
spun că am fost dezgustată total
de exhibiționismul militarist cu
care țara asta a decis săși sărbă
torească public ziua națională, ar
fi un eufemism. Să mai adaug că
bărbați (în majoritate covârși
toare) în uniforme (la costum la
microfon și în comando cocoțați
pe tancuri) numi trezesc nici un
sentiment patriotic și nici un sens
al coeziunii, al coerenței și orga
nicității unei națiuni, consider că
de acum ar fi superfluu.
„Long Live Greater Romania!“ –
nu pot să strig în nici un spațiu pu
blic, însă pot spune, în schimb, în
spațiul privat, oricărui român/ ori
cărei românce: „Sper că ești feri
cit(ă) oriunde teai afla pe pământ“.

Ioana BaeticaMorpurgo este
scriitoare stabilită în Marea Bri
tanie, unde scrie, cântă la pian,
înoată în ocean și coordonează un
proiect de hedonism al ideilor –
Lectures on Everything; ce mai
recent roman al său, Schije, a apă
rut la Editura Polirom în 2017. SDC

Mihaela Perciun: „Mă tentează
o umbră de mândrie. Am rezistat“
E dificil pentru un basarabean,
în cazul meu o basarabeancă, să
vorbească despre Centenarul
Marii Unirii. La fel de greu îmi
vine să vorbesc despre o even
tuală Mare Unire. Suntem rupți
de Patriamamă, cotropiți de
cizma rusească de mai bine de
două sute de ani. În 2012 au fost
comemorate două secole de sub
jugare rusească.
Totuși, mă tentează o umbră de
mândrie. Am rezistat. Neau dis
trus bisericile, neau ars cărțile,
neau impus o altă limbă. Am
făcut altare în casamare și nu
neam dezis de credință, și neam
transmis din gură în gură limba
românească vorbită, neaoșă cum

este... am păstrato. Am rezistat
tuturor vicisitudinilor. În mare
parte și datorită perioade interbe
lice 19181940, în care teritoriul
numit de ruși Basarabia a revenit
în limitele patriei după 106 ani de
ocupație
Rupți de patria care pe bune
se numește țară, de la patria care
pe bune trebuie să se mândrească
și să serbeze cu fast acest Cente
nar. În ciuda vecinilor hrăpăreți,
cu mici pierderi teritoriale – a
reușit să își mențină integritatea!
A rezistat.
Din stânga de Prut – doar o
tânguială, doar o durere mută mă
cuprinde la gândul că nu se știe
când și dacă vom reuși vreodată să
ne unim în realitate. Nui suficient

ca poporul săși dorească unirea –
mai este nevoie și de curaj civic,
de voință politică pe ambele ma
luri. Mai este nevoie și de credința
în izbândă, în șansă unica și
dreaptă de care nu știm, sau nu
suntem suficient de conștienți ca
să profităm. Ah, acest fatidic vers
din imnul țării: acum ori nicio
dată! Deși, sar părea, unireai în
vârful unui pix doar.
Cei din Basarabia nu au cum
să nu se simtă furați, trădați,
lipsiți de țara. Puțini sunt cei rea
liști care ar crede, ar putea presu
pune că Moldova va rezista în ani
ca stat independent. Dincolo mi
zeria mi se pare mai puțin mize
rabilă, furturile și delațiunea –
mai puțin grave. Trădarea? doar

Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu a citit Rezoluţia Unirii în faţa mulţimii

trădarea e la fel de trădătoare ca
și la noi, și este la ea acasă. Sun
tem un popor.
Eu, sincer, privesc dincolo de
Prut ca vulpea la poamă. Cu invi
die, cu jind. Amăgindumă că
acest val de Declarații de Unire
semnate de oamenii conștienți
pot duce la o Unire reală, care, mă

repet, aici la noi, ar depinde de
un singur om... Dar cine știe! Ah,
acest fatidic vers: acum ori nicio
dată!

Mihaela Perciun este scriitoare
din Republica Moldova, ultimul
său roman, Cenușă rece, apărând
la Polirom în 2017. SDC
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Radu Cucuteanu: Gâlceava guvernanților cu Centenarul sau
Greuceanu în negativ – cum să crești în șase ani cât alții într-unul
Asemenea Centenar al României,
mai rar, cum ar glăsui un clasic.
Coerență ioc, viziune – nu se știe
ce e aia, planificare lipsă, vizibili
tate – la ce?, așa că despre
existența unui concept nici nu
are rost să discutăm. Deși el este
chiar în fața noastră.
Nu numai că onor guvernanții
noștri nu par să fie deloc în temă
cu ce înseamnă momentul, cum
nu par nici foarte interesați de el
decât pentru a organiza o serie de
evenimente care să îndrepte finan
țarea către persoanele potrivite.
Ce reușesc în schimb e să refor
meze calendarul mai ceva decât
Cezar și Grigore cel Mare laolaltă.
Dacă la nivel european nu sa
putut semna un acord legat de
renunțarea la trecerea la ora de
vară/iarnă, iată că în România
conducătorii reușesc să trans
forme Anul Centenar, după o lo
gică proprie și cu generoasă pro
porționare, întro manifestare ce
va ocupa perioada 20182023.
Dar să încercăm săi lămurim
din public.
Prima dată trebuie să afle ce
este Centenarul României. Și de
aici încep problemele. Pentru că
se pare că onor reprezentanții
noștri nu au înțeles câteva lucruri.

În spatele acestui nume se află o
cursă: se dă impresia că România
are o sută de ani. Pe când la mo
mentul în care se făcea Unirea din
1918 statul modern numit Româ
nia avea deja 59 de ani, sireacul,
prin Unirea dintre Principatul Mol
dovei și al Țării Românești. Lu
cruri, de altfel, elementare.
Carevasăzică, iubiți conducă
tori, vorbim despre un Centenar
al Unirii din 1918 și al apariției
României Mari.
ANUL ÎNCEPE PE 27 MARTIE
Următoarea problemă: folosirea
numelui de Mare Unire pentru
momentul 1918 creează implicit
impresia că cea anterioară, fonda
toare, de care aminteam mai sus,
este una mică. Așa cum sa și folo
sit în istoriografia comunistă (și
ulterior). Or lucrurile nu stau
deloc așa. Vorbim despre două
momente fondatoare, dintre care
al doilea nu ar fi putut avea loc în
lipsa primului. Acest mit al Marii
Uniri duce și la imprimarea (une
ori căutată a) unei idei, că era un
„firesc“ ca ea să aibă loc, că era „în
spiritul lucrurilor“, ceea ce nu e
deloc adevărat.
Îmi permit să mai amintesc un
lucru. Prea adesea se uită faptul că

Unirea sa născut la Iași. Am pu
tea chiar spune unirile. Pentru că
atât apariția României, cât și, șase
decenii mai târziu, formarea Ro
mâniei Mari, sunt legate de acest
oraș, căzut în uitare de cei de la
București. Ce dovadă mai bună
poate fi decât faptul că, în preaj
ma aniversării primeia dintre uni
rile ce au constituit momentul
1918, cea a Basarabiei, trebuia să
aibă loc o ședință festivă de gu
vern chiar la Iași, la Teatrul Na
țional (ce a slujit de clădire a
parlamentului în perioada Primu
lui Război Mondial), ședință însă
amânată peste noapte și sine die.
Pentru că se pare că atât merită
„provincia“, că dincolo de voturi,
impozite și ajutor la vreme de ne
voie, cei de la București nu consi
deră că restul țării ar mai fi bun la
ceva sau că, Doamne ferește, poate
chiar ar merita vreun ceva.
Pe de altă parte, Anul Cente
narului României, așa cum a
rămas numele dat la nivel oficial
perioadei 20182023, se bucură
din direcția Bucureștilor de un
discurs vag și găunos, dar nu mai
puțin încărcat de festivism. Și
totul pare a se învârti în jurul lui
1 decembrie 2018. Or, nu știu cum
să spun, 27 martie și 28 noiembrie
sunt date la fel de importante, dar

care par a se regăsi prea puțin în
programul oficialităților noastre.
Probabil cu excepția declarației
ministrului Culturii (din nou, și al
Identității Naționale), care afirmă
că Anul Centenarului începe (o
altă premieră calendaristică) pe
27 martie. În rest, nu e ca și cum o
manifestare de o asemenea im
portanță ar trebui să aibă am
ploarea pe măsură, cu evenimente
și calendar pregătite cu vreo cinci
ani înainte. În nici un caz.
DIVORȚUL DE REALITATE
AL ALEȘILOR
Cu ce rămânem? În momentul de
față nu prea știm. Ce știm, însă, e
că anul începe în martie 2018 și
ține până în 2023.
În rest, putem pune rămășag
că vara va fi moartă din acest
punct de vedere, iar că în toamnă
vom asista la o paradă a politicie
nilor la Alba Iulia și o prezentare
cu mici și muștar (fie el și tricolor)
peste tot în țară. Divorțul de rea
litate al aleșilor pare să continue.
Dar ce ar trebui să fie? De
fapt, întrebarea este ce ar trebui să
rămână. Pentru că Anul Centenar,
chiar întins pe șase ani, trece. Iar
esența unei națiuni stă în cultura
sa. Aici ar trebui investite sumele

(deloc modeste) alocate Cente
narului, în dezvoltarea pe termen
lung a României. Aceasta înseam
nă în primul rând investiții în cer
cetare și în ceea ce numim generic
„cultură“.
Pe termen scurt, o întrebare
de bază ar fi: oare câți români
știu ce înseamnă Centenarul? Am
văzut că guvernanții nu prea stă
pânesc termenul. Moment în care
trebuie înțeles că popularizarea
cunoașterii, prin mijloace cât
mai variate, îndeplinește diverse
roluri. Unul, deloc de neglijat,
este cel al întăririi coeziunii unei
comunități atât de mare și de fe
lurită pe cât este cuprinsă în nu
mele România. Alta este cea a
dezvoltării sociale înspre seco
lul XXI și de depășire a paradig
melor în care a fost formată o
mare parte a românilor, cele de
extracție naționalistă ce au do
minat ultima parte a veacului
trecut.
Ba chiar, dacă vorbim de in
vestiții directe, nu ar fi deloc pu
țină lume care ar scoate vinul „ăla
bun“ de la rece pentru o auto
stradă care să ne lege mai bine pe
noi, românii, între noi.
Până atunci, însă, cu ocazia
revelionului de pe 27 martie, la
mulți ani, dragi români! SDC
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Kuala Lumpur – cocktailul urban
Nu sunt o fată de oraș. Îmi plac junglele tropicale, umezeala de după
muson din bungalourile de pe vreo insulă, mă pot pierde cu săptămânile
în sate uitate de lume și sigur mă voi rătăci cu harta în mână, pentru că nu
dețin nici cea mai vagă urmă de orientare în spațiu, prefer să dorm sub
cerul liber și mă simt ușor sufocată de densitățile urbane în creștere.
DESIRÉE HALASEH

Totuși Kuala Lumpur mia servit
o felie serioasă de interculturali
tate fluidă, de arhitectură care e în
dialog cu trecutul, prezentul și vii
torul unui oraș în plină expan
siune stilistică, de o infuzie de
gusturi și mirosuri ciudate care
modifică chimia corpului și alte
rează simțul cumpătării.
Nuți ajunge o zi, nici o săptă
mână să digeri tot ce are KL de
oferit, dar poți încerca să te adap
tezi timpului și bugetului de care
dispui. Cert este că există ceva de
văzut și de făcut pentru fiecare,
ceva de încercat și gustat pentru
orișicine, cam ca atunci când intri
întro patiserie cu croasanți calzi,
eclere supradimensionate, melci
cu nucă și miere, foi de plăcintă cu
mere însiropate și scorțișoară, iar
tu intraseși cu gândul la un sim
plu covrig cald cu sare.
Începe cu o plimbare prin
Chinatown până la Piața Merdeka,
în care Malaezia șia proclamat

independența de Marea Britanie
în 1957 și Union Jack a fost coborât
definitiv. Aici te poți relaxa la un
picnic după tura de cumpărături
din Piața Centrală, wifiul e gra
tuit timp de 60 min și iarba mai
verde ca oriunde.
La o aruncătură de băț, peste
liniile ferate, vei găsi Grădina Bo
tanică Perdana. Imagineazăți o
pădure tropicală în mijlocul unei
metropole cosmopolite: camele
oni, fluturi sau căprioare aler
gând nestingherite la câțiva kilo
metri de mari centre comerciale
și noduri de trafic. Plimbăte
după voia inimii printre grădinile
de hibiscus sau orhidee, relaxea
zăte pe marginea lacului sau,
dimpotrivă, exerseazăți rezisten
ța la o tură de jogging și adunăți
taichiul la un loc în fiecare dimi
neață de la ora 6 (cine poate) ală
turi de un grup de pasionați ai
mișcării în aer liber.
Grotele Batu și uriașa statuie
aurie lui Murugan ce privește de la
distanță peste industrializarea în
floare a orașului e probabil cea mai

ușor recognoscibilă emblemă din
Kuala Lumpur. Sute de pelerini
urcă zilnic cele 272 de trepte pen
tru a ajunge la templul hindus din
Grota Catedrală – o peșteră cu
pereți înalți de peste o sută de
metri care se deschid întro boltă
de vegetație fix la limita de jos a ce
rului. Accesul este gratuit, așa că
fereștete de impostorii care vor să
te taxeze. Dacă totuși porți panta
loni sau rochie scurte vei fi nevoi
t(ă) să închiriezi un sarong, pentru
care vei plăti nu mai mult de 3 lei.
O PORȚIE DE BUDISM TAOIST
Cel mai vechi și mai impozant
templu hindus din Malaezia se
află în Chinatown: Sri Maha Ma
riamman. În fiecare seara poți lua
cina aici, asista la spectacole de
Bharatanatyam, ceremonii reli
gioase specifice diferitelor și frec
ventelor sărbători hinduse. Asta
dacă încă nu ai găsit un motiv în
plus să vrei să ajungi în India!
Pregăteștete pentru o porție
de budism taoist și o sabie cu pu
teri magice, care, dacă apuci să o
atingi sau ridici, îți va schimba
roata destinului în bine. Merită o
încercare. Templul Guan Di se
află în Chinatown, la câțiva pași
de Sri Maha Mariamman.
În fiecare zi de luni și joi de la
ora 20 poți lua parte la meditația
de grup condusă de preoții bu
diști din templul Maha Vihara. E
o ocazie de a înțelege mai bine
complexa diversitate etnică din
Kuala Lumpur și de a interacționa
la un nivel mai subtil cu membrii
acesteia. Dute până în comunita
tea de hinduși din Brickfields, co
locvial denumită și Mica Indie.
AICI DIVERSITATEA
ESTE ÎNCURAJATĂ

Peșterile Batu

Templul Maha Vihara

Masjid Negara, moscheea națio
nală a Malaeziei, se laudă cu cea
mai primitoare atmosferă, deschi
zânduși ușile vizitatorilor de
toate religiile și etniile. Aici diver
sitatea este încurajată, fiind pilo
nul central al culturii ospitaliere

Mica Indie

locale.Va trebui să poți o burkha
pentru a respecta cerințele vesti
mentare ale Islamului, dar ești li
beră să faci fotografii, să te rogi
sau să folosești wifiul din do
tare. Allahu Akbar întradevăr!
Nu poți să vii în KL fără să nu
fi auzit la un interval de cel mult
trei minute o referire la turnurile
gemene Petronas. E un punct cen
tral de reper absolut, piața imobi
liară se mișcă heliotrop după ele
și va fi cu siguranță prima vedere
pe care ai să o trimiți acasă. Mân
dria orașului. Dacă nu vrei să
plătești 85 MYR pentru o incur
siune cu liftul preț de 41 de etaje
pentru a vedea tot orașul, mai
puțin turnurile în sine, te sfătu
iesc să tragi o gură sănătoasă de
aer în piept și să te uiți în jur. În
centrul orașului cam orice clădire

care se respectă (club, hotel, res
taurant, mall) oferă la pachet și o
priveliște de nedescris a preaferi
citelor turnuri. Cea mai bună de
departe a fost cea din interiorul
clubului Sky Bar, aflat la al 33lea
nivel al hotelului Trades.
Tot aici e și Galeria de artă
Petronas, care găzduiește operele
de artă vizuală contemporană
atât ale artiștilor locali, cât și ale
celor internaționali. Pentru mai
multe detalii despre programul
de expoziții, vizitează www.galeri
petronas.com.my.
Seara de luni e rezervată pen
tru o proiecție de film în aer liber la
Publika. Accesul este gratuit, însă
stai cu ochii pe programul acestui
hub cultural, unde poți vedea piese
de teatru, dans și alte evenimente
culturale avangardiste. SDC
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Revoluția
Harry Potter
Îi înțeleg zilele acestea pe părinții
care trăiesc realizările prin copiii
lor. Eu trăiesc o revoluție printro
țară străină și prin copiii altora.
În timp ce în România se organiza
marșul contra avortului, alintat de
susținători „Marșul pentru viață“, în
Statele Unite aproximativ un mi
lion de oameni au ieșit la „Marșul
pentru viețile noastre“, inspirat și
organizat de adolescenții care tre
cuseră prin atacuri armate în șco
lile lor. Emma Gonzales, o elevă de
liceu de origine latină, bisexuală,
tunsă zero, cu blugi rupți și teniși,
este imaginea iconică a Americii
din aceste ultime săptămâni.
Nu există nici un motiv real
pentru care să mă emoționeze o ie
șire în stradă undeva peste ocean.
Tema mitingului, restricționarea ac
cesului la arme, îmi este atât de stră
ină, încât din când în când trebuie să
îmi rog prietenii mai deștepți să îmi
explice încă și încă o dată cum a
ajuns portul armelor să fie un drept,
dar îngrijirea medicală nu. Copiii
din Parkland, cea mai recentă pre
zență pe harta masacrelor din școlile

americane, au reușit să mă facă să
îmi pese. Iar asta este ceva miraculos,
având în vedere că ei reprezintă o
generație între 10 și 18 ani, despre
care credem cu toții că sunt nepăsă
tori la politică. Sa întâmplat opusul.
Au scos din casă un milion de oa
meni. Printre lacrimi, Emma Gonza
les a impus peste o mulțime enormă
cel mai lung moment de reculegere
din istoria SUA. Au rostit discursuri
în care sau dovedit atenți la dreptu
rilor lor și la nevoia de a vorbi și în
numele comunităților care nu apar
de obicei la televizor. O fetiță de 10
ani sa suit pe podium pentru a da o
voce comunității afroamericane,
care nu reușește să stârnească atât de
multă empatie națională atunci când
incidentele armate au loc în sânul său.
„Este prima dată când întreză
rim generația care vine după mile
nari“, a scris CNN. Deocamdată, ge
nerația născută după 1998 poartă
numele Generația Z. Este o generație
cu prieteni diverși, cu telefoane mo
bile în buzunar, care se îndepărtează
de Biserică, le pasă de mediu, nu
sunt interesați să judece oamenii
după orientarea sexuală, consideră

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
importante valorile etice ale compa
niilor de la care cumpără produse și
sunt coșmarul tuturor republicani
lor. În mijlocul marșului din SUA, o
jurnalistă de la „Time“ a scris una
dintre cele mai puternice observații
despre tinerii de acolo: sunt o ge
nerație care a crescut cu un val de
atacuri armate în școlile lor – dar de
asemenea au crescut cu Harry Pot
ter. Au învățat că atunci când apare
„răul“, trebuie să îți cauți o armată de
prieteni și să i te opui. Emma Gonza
les, figura centrală a activiștilor, a
comparat lupta lor împotriva arme
lor cu înfruntarea dintre Dumble
dore și Devoratorii Morții. Mitingul
a fost împânzit de pancarte precum:
„Dumbledore nu a murit pentru ca
astea să se întâmple în continuare“.
Harry Potter este doar o poveste, dar
e una prin care copiii au învățat să
interpreteze lumea.
În observația aceasta am între
zărit și prima rază de speranță pentru
România. Și ai noștri au crescut cu
Harry Potter. Și copiii noștri consumă

Distracție ascendentă
Abilitatea de a scrie refrene ușor
de reținut, cantabile, încântătoa
re nu este dată oricărui muzician.
Unora, acest – în fond – talent na
tiv, special, li se pare un soi de
fleac, o lipsă de seriozitate, un
exces de libertate, dacă nu chiar o
absență a responsabilității față de
exigența CREAȚIEI, văzută (chiar
și scrisă) cu majuscule. De altfel,
pentru nenumărați indivizi, a face
muzică este o distracție, o pier
dere de timp. Existența grea,
munca brută, chinul zilnic pentru
agonisirea unei bucăți de pâine
determină mulțimi de oameni să
creadă că viața e un blestem arun
cat deo ființă nevăzută, care su
praveghează încruntată lumea.
Nici zona rockului nu e ferită
de truditori fără noroc, al căror
efort e predestinat parcă să pice
mereu în afara clasamentelor.

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
Totuși, aici funcționează o înțe
legere adecvată a stării de lucruri,
apropo de „comandamentele în
alte“ proclamate oficial. Ultimele
decenii au lărgit granița percep
ției, având la dispoziție un moto
raș folosit în orice sistem social:
banii. Când rockerii au început să
adune dolari mai lesne și mai
mulți decât orice muncitor spe
cialist, funcționar public sau spe
culant la bursă, era o chestiune de
timp ca „metoda“ lor să fie imitată
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din răsputeri de o categorie uma
nă înzestrată de mama natură cu
perseverență din belșug. Treaba a
devenit virală odată cu generația
punk. Atunci, tot puștanul care
avea ceva de spus înhăța o chitară,
o tobă sau un bas electric și înce
pea să proclame anarhia, prin in
termediul unui amplificator șial
unor difuzoare nu rareori furate.
Sinceritatea și adevărul celor
strigate de punkeri captivează la
o vârstă. După ani și ani, frumu
sețea revoltei rămâne intactă; însă
e precum viespea conservată în
chihlimbar. Punkerii de odinioa
ră au șiacum energie explozivă,
cu observația că starea de emer
gență apare la audierea acelorași
piese, fie și recondiționate azi de
zgubiliticii de ieri. Prea puțini pri
zează punkul de salon, ce numai
aparent violează emisiuni televi
zorale sau omniprezentele rețele

desene animate unde văd atitudini
tolerante, unde înțeleg că diferit nu
înseamnă rău. Și pe ei filmele îi în
vață ce înseamnă dârzenia, colabo
rarea cu alții, încăpățânarea de a
lupta pentru lucrurile în care crezi,

chiar și atunci când în societate nu
au de unde să învețe asta. Poate că
Generația Z a României nu este ca a
lor. Poate că se uită prea mult la tele
vizor. Dar dacă se uită la Harry Potter
în loc de Gâdea, încă este bine. SDC

de socializare. În schimb, se dis
trează cât și cum pot pe muzică
disco, nu neapărat aceea care do
mina topurile anilor 19751980.
Între o trupă care gâfâie imitând
Sex Pistols și una care împrumută
elegant sclipirile (nu sclipiciul!)
lui Giorgio Moroder & Donna
Summer, consumatorul nu ezită
nici cât dinaintea meniului de
restaurant specializat întrun sin
gur fel de mâncare. Să fie vârsta?
Să fie o discretă recunoaștere a
perisabilității genului punk? Să
fie doar confortul stării de bur
ghez bonom? E nevoia de liniște?
Sau e atestarea acelei teorii care
spune că umanoidul se blochează
mental pe la 2025 de ani, creierul
lui refuzând să mai proceseze
ceea ce nu corespunde cu acumu
lările primilor ani? Nu știu.
Mam pomenit cu asemenea
gânduri deștepte (pentru care cer
scuze cititorului, dacă lam plicti
sit) ascultând discul trupei Franz
Ferdinand – Always Ascending
(2018, Domino Recording). De la
prima la ultima piesă, timp de

aproape 40 de minute, tot albu
mul degajă un parfum glam și
disco din anii 1970, de cea mai
bună calitate, à la Roxy Music. Ce
să scot în evidență mai întâi? Câ
teva cuvinte din melodia care dă
titlul discului explică fără fando
seală despre cei vorba:
„We can ascend
From this arrangement
We can see fate
As entertainment“.
Reminiscența clipelor fericite,
nostalgia după o tinerețe netrăită
cum ai fi vrut, adaosul de emoție
leneșă la lenevia numită existență
fără un ideal transcendent – iată
doar câteva din senzațiile stârnite
de o piesă cu potențial de hit: Lazy
Boy. Plus dansul involuntar și ex
tatic, fără aport de vitamine sau
substanțe psihotrope, la ora când
nimic nu prevestește un viitor imi
nent luminos.
Scoțienii conduși de chitaris
tulvocalist Alex Kapranos au mo
tivele lor să se distreze. Că ne
distrează și pe noi, cine săi învi
novățească? SDC
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Ready Player One,
evadarea în anii ’80
LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Noul film cu care Steven Spiel
berg vrea să recâștige coroana de
rege al fanteziei, Ready Player
One, este un trip supervitamini
zat prin tot ce înseamnă cultura
pop a anilor ’80.
Cultură la apariția căreia însuși
Spielberg a pus din plin umărul.
Ready Player One, proaspăt ajuns
în cinematografe, pare a fi momen
tul de apoteoză a unui trend tot
mai vizibil în ultimii ani: o fas
cinație/ nostalgie nedisimulată
pentru tot ce a însemnat The Ei
ghties în materie de divertisment.
Anii ’80, urâți și criticați la vremea
lor, nu încetează să fascineze. Care
este secretul acestei fascinații?
Ready Player One este o adap
tare a unui bestseller scris de Er
nest Cline, un tip care a crescut
în anii ’80 și a gustat din plin cul
tura perioadei, muzica, filmele și
în special jocurile video. A muncit
zece ani la acest roman, necrezând
vreo clipă că va ajunge ziua în
care să îl vadă publicat, darămite
să aibă succesul pe care la avut.
Dar, creând lumea unei Americi
din 2045 care visează la o decadă
trecută, Ernest Cline a simțit că
este singurul mod în care poate
găsi un folos miriadelor de infor
mații și trivia pe care le știa despre
cultura „sa“.
În Ready Player One, lumea de
peste câteva decenii se zbate în

sărăcie, dar toată populația, în
special tinerii, trăiesc o a doua
viață în Oază, un imens univers
virtual creat de un geniu excentric
pasionat de cultura anilor ’80, de
la Duran Duran și Rush la filmele
lui Steven Spielberg.
Prin urmare, era cumva natural
ca însuși Spielberg să regizeze
această adaptare, aproape un prilej
de meditație asupra moștenirii
sale cinematografice.
Spielberg susține că știe secretul
fascinației anilor ’80: „Suntem nos
talgici după această decadă fiindcă
a fost lipsită de stres. Totul era
degajat și inofensiv: stil, modă,
muzica era extraordinară – Duran
Duran, Van Halen. Aveam chiar
un actor președinte la Casa Albă,
Ronald Reagan, care vorbea logic
și cu sens, și spun asta eu, care țin
cu democrații, nu cu republicanii“.
Pentru autorul lui E.T. și Indiana
Jones, astfel, fascinația pentru anii
’80 este aproape ca un refugiu în
fața realității, așa cum puștii din
2045 se retrag în ficționala Oază:
„Cred că ceea ce se întâmplă acum
în lume sau chiar acum zece ani,
când Ernie a scris cartea, ne face
să simțim că au fost vremuri tre
cute la care prezentul ne forțează
să ne întoarcem. Măcar vremuri
ca anii ’80“.
Ceea ce nu spune Spielberg este
spus de către David Peyron,
conferențiar la universitatea Aix
Marseille, autor al cărții Culture
Geek. Recunoscând întoarcerea
ciclică a unor mode, Peyron atrage
atenția că, mai mult ca orice altă
perioadă, anii 1980 au reprezentat
„o perioadă fondatoare a popcul
turii, în continuarea anilor ’70, cu

al lor Star Wars“. „Anii ’80“, spune
Peyron, „au reprezentat masifica
rea acestei culturi: jocurile video
devin o adevărată industrie, este
epoca în care Steven Spielberg și
George Lucas redefinesc Holly
woodul modern, aducând copiii
în primplanul publicului, cu no
ile tehnologii de efecte speciale
etc. Este momentul în care adoles
cenții devin ținta acestei culturi
populare, ceea ce nu era cazul îna
inte. Astăzi, trăim aproape în
aceeași epocă, nu prea a existat o
ruptură, deci e normal ca ea să
revină“.
Peyron atrage atenția asupra
faptului că prima mare generație
geek, „cea a fondatorilor“, a apărut
în anii 1980. „Aveau între 12 și 17
ani la începutul deceniului, au
crescut cu aceste jocuri video, cu
aceste filme.“
Puștii de azi cunosc această
cultură grație internetului, rețe
lelor sociale, grație YouTube.
Tehnologia și mondializarea
acestei culturi reprezintă o par
ticularitate a acestui val nostal
gic, o particularitate care îl hră
nește permanent și continuă să
îl propage.
Ca un puști care a trăit pe viu
anii ’80, Ernest Cline, gândinduse
la personajul creatorului Oazei,
crede că există, pe undeva, „nevoia
de a evada în anii ’80“. El recu
noaște că, atunci când vine vorba
despre acel deceniu, există tendința
de a da la o parte părțile mai puțin
plăcute. „Dar asta e esența nos
talgiei, nu? Ochelari cu lentile roz!
Uiți lucrurile rele și te gândești
numai ce mișto a fost, ce bine era
totul pe atunci!“ SDC
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Una dintre marile actrițe ale
Franței, Stéphane Audran (foto
stânga), a încetat din viață la vâr
sta de 85 de ani, în urma unei
grele maladii. Născută la Versail
les, în 1932, Audran sa lansat în
teatru, alături de colegi care, la
rândul lor, aveau să ajungă mari
vedete, precum Michael Lonsdale
sau JeanLouis Trintignant. Va fi
atrasă foarte repede de cinema și,
mai bine de trei decenii, nu va

Scandalul Cambridge Analytica:
discernământ vs. reglementare
Tot e un lucru bun că scandalul
Cambridge Analytica (costisitor
pentru credibilitatea și cotația
bursieră a Facebook) a prins mai
tare în România decât saga Do
nald Trump – Stormy Daniels.
De zile bune se dezbate, sunt con
sultați specialiștii în digital de pe
la noi, lumea începe să își pună
probleme în legătură cu datele
care le sunt adunate cu și fără
știința lor. Peste toate, în mediul
de business se discută intens de
spre efectele pe care le va produce
GDPR, Regulamentul general pri
vind protecția datelor în Uniunea
Europeană, care va intra în vi
goare de la sfârșitul lunii mai.
Să fie vorba despre o trezire la
realitate, să ducă toată această larmă
la o gândire critică pusă la treabă
mai des? Subiectul este unul care
privește România, unde platforma
Facebook numără în jur de 10 mi
lioane de conturi reale, oameni în
carne și oase careși petrec ore bune
pe mobil și pe laptop „scrolând“
feedul folosinduse de diverse jo
culețe și aplicații care „le fură“ datele.
Suntem, din păcate, și în ochiul
unei furtuni de ipocrizie, câtă
vreme prea puțini sunt aceia care
conștientizează cu adevărat că
acțiunile lor din online au efecte
cât se poate de palpabile în viața
reală. Sentimentul de spațiu pri
vat pe care platformele sociale
lau dat mulți ani a fost o capcană
perfectă pentru cei cărora, în
unele cazuri, nu le va ajunge o
viață să repare expunerea intensă
(la limita inconștientului) a vieții
private în online. Întro societate
în care tot mai mult percepția
tinde să devină realitate, deja oa
menii nu mai obțin joburi din

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
cauza pozelor nepotrivite afișate
pe Facebook sau pe Instagram sau
din cauza caracterului conflictual
afișat în conversațiile de pe
rețelele de socializare.
În același timp, deși numărul
telefoanelor mobile inteligente
este unul uriaș în România, iar ac
cesul la Internet de mare viteză
foarte ieftin, din totalul celor 10
milioane de utilizatori ai Face
book doar circa 10% dețin un card
bancar cu care își fac cumpărătu
rile. În era digitală, românii pre
feră „să se dea“ pe Facebook, dar
să își facă online shoppingul cu
plata ramburs.
Pe de altă parte, nici analfabe
tismul digital nu iartă. Dacă avem
un public uriaș captiv la talk
showurile de seară, unde se exer
sează stilul Fox News à la rou
maine, la fel, și pe Facebook există
un public uriaș captiv al fake
newsului, al shareului de arti
cole fără nici cel mai mic dram de
discernământ. O audiență obiș
nuită să înghită pe nemestecate
teorii ale conspirației și propa
gandă televizată va fi la fel de vul
nerabilă la același tip de conținut
regăsit în online.
Astfel că tot la educație ne în
toarcem și la lipsa instrumentelor
necesare gândirii critice. Fondatorul
Facebook, Mark Zuckerberg, se

vaită de mai bine de o săptămână
că nu șia imaginat niciodată că
va ajunge să dea explicații privind
influențarea alegerilor democra
tice pe tot globul prin intermediul
businessului său în domeniul digi
tal. Mai mult decât atât, se arată
deschis la acțiuni de reglementare
a rețelelor sociale, deși, în sine,
ideea sar putea să se dovedească
foarte proastă. Cum pot fi regle
mentate mai exact rețelele sociale
și ce efecte vor avea reglementările
asupra utilizatorilor obișnuiți, dar
și asupra advertiserilor, e foarte
complicat de întrevăzut în mo
mentul acesta. Membrii Congre
sului american par să creadă că
problema stă în numărul de
angajați ai Alphabet (Google) sau
Facebook, deși poate că discuția ar
trebui să se concentreze mai mult
în jurul prevenției. Cum nu poți
pune un polițist lângă fiecare
cetățean, la fel nu poți pune un su
pervizor pentru fiecare user vechi
sau nou de pe Facebook.
Ceea ce se poate face întrade
văr, dar pe termen lung, este ca
cetățenilor obișnuiți să li se ofere
șansa la propriul discernământ.
Școala ar putea să schimbe per
spectiva în privința consumului
de informație și ar putea măcar
încerca să le ofere adulților de
mâine o undiță suficient de bună
pentru ași pescui, ulterior, infor
mațiile și ași forma opiniile după
ce le trec printrun filtru corect.
Căci, mai presus de ideologie
și de interese electorale, comuni
carea de tip Facebook riscă să cul
tive (prin replicare din viața rea
lă) exact sursa problemelor din
totdeauna ale societăților: rasis
mul, xenofobia, discriminarea de
orice fel. SDC

părăsi marile ecrane. Încă din
1959 va turna primul film alături
de cel care avea să îi devină soț, re
putatul cineast Claude Chabrol,
alături de care va realiza peste 20
de filme. Filmul Les Biches, din
1968, îi va aduce un premiu Ursul
de Aur la Berlin și o propulsează
aproape imediat în galeria actri
țelor emblematice ale artei cine
matografice franceze a anilor ’70.
Un alt rol întrun film de Chabrol,
Violette Nozière, îi aduce un Cé
sar, iar un rol în filmul lui Buñuel,
Farmecul discret al burgheziei,
un premiu BAFTA (1973).
n Scriitorul scoțian Phillip Kerr,
cunoscut autor de thrilleruri, a
încetat din viață la vârsta de 62 de
ani. Kerr (foto) este cunoscut pen
tru cele trei romane care îl au ca
protagonist pe detectivul german
Bernie Gunther, trilogia Berlin
Noir (Toporași de martie, Crimi
nalul din umbră și Recviem ger
man), apărută și în românește la
editura Polirom.
n Steven Spielberg confirmă faptul
că un al doilea film cu Tintin, eroul
benzilor desenate ale lui Hergé, va
fi realizat cât de curând de către
Peter Jackson. Filmul se va numit
The Adventures of Tintin: Priso
ners of the Suns și va nu ajunge pe
ecrane mai devreme de 2021.
n Autorul de benzi desenate ame
rican Frank Miller (celebru pen
tru Dark Knight Returns, Sin City
și 300) va realiza pentru Netflix o
nouă versiune a mitului regelui
Arthur sub forma unei serii TV.

Aceasta se va numi Cursed și va
avea zece episoade, iar povestea
legendarului rege va fi spusă din
punctul de vedere al unei adoles
cente, Nimue, destinată să devină
celebra Doamnă a Lacului.
n Scenarista Sarah Phelps a dat
de înțeles că faimosul detectiv
Hercule Poirot va reveni pe micile
ecrane la BBC întro nouă adap
tare a romanului The ABC Mur
ders, o altă interpretare decât cea
considerată „definitivă“, cu David
Suchet în rolul detectivului.
n Aflat în turneu cu trupa sa,
Rainbow, chitaristul Ritchie Black
more a declarat pentru „Bill
board“ că, dintre toate avatarurile
sale muzicale, preferă să cânte
alături de Blackmore’s Night,
formația de folk medieval înfiin
țată împreună cu soția sa, Can
dice Night. SDC
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E ușor să nu cedezi
Singurul ﬁlm pe care
am reușit să-l văd în
acest an la Festivalul
One World (unul dintre
cele mai interesante festivaluri de ﬁlm din
România, desfășurat
între 16 și 25 martie) a
fost La chanson
politique de Colette
Magny, în regia lui
Yves-Marie Mahé.
Nu pentru că filmul ar fi remarca
bil prin el însuși, ci pentru că
mia făcut cunoștință cu o artistă
extraordinară despre care nu au
zisem. Nu sunt o cunoscătoare în
ale muzicii, dar am înțeles că
acest colos al muzicii franceze nu
e, din păcate, foarte cunoscut în
afara Hexagonului și că nici înă
untrul lui nu sa bucurat de
prețuirea meritată (a avut succes
în anii ’60’70, dar la un moment
dat a trebuit să facă subscripție
publică pentru a mai scoate un
album).
Masivă, masculină, intimidant
de sinceră și de combativă, cu un
râs care trezea și morții – așa
arată Colette Magny în interviu
rile care alcătuiesc mare parte din
filmul lui Mahé și unde o vedem
contrazicânduși în permanență
interlocutorii veniți timid cu în
trebările pe foi, reducând toate
convențiile sociale la prestanța unor

Job
Peter Păvăloi a făcut multe sacri
ficii pentru a avansa în carieră,
deși la toate timbildingurile i sa
explicat că nu sunt sacrificii, ci
mai degrabă dovezi de tenacitate
și loialitate față de companie și
față de propria persoană. În pri
mul rând că se simțea ca întrun
pat procustian, trebuia să fie mai
degrabă conform decât inovativ.
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castele de nisip și obligânduși
privitorii să accepte adevăruri
simple și de mult uitate.
Ce am aflat din acest docu
mentar de montaj (protagonista a
murit în 1997) care mixează frag
mente din interviuri televizate cu
fragmente din concerte am com
pletat cu ce am găsit pe internet,
mai ales pe colettemagny.over
blog.com, și mai ales cu piesele
sale aflate, multe, pe YouTube.
Portretul rezultat e al unei per
soane cu totul libere, atât de li
bere încât ar fi contrazis imediat
afirmația.
A părăsit la 36 de ani jobul
călduț de dactilografă bilingvă la
Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (unde lu
crase între 1948 și 1962) pentru a
se dedica unei cariere muzicale.
Dar, după un debut (a cântat la
Olympia, în deschiderea lui Sylvie
Vartan) care ar fi pututo pro
pulsa întro carieră la fel de căl
duță, dar în alt registru, a preferat
să facă exact cea dorit. Blues, free
jazz, rock progresiv, colaj, anti
poezie, cânteceanchetă, muzică
contemporană. Împotriva războ
iului din Vietnam, pentru susținerea

Cubei, în favoarea greviștilor de
pe șantierele navale din SaintNa
zaire, împotriva bolilor cauzate de
bomba atomică sau cântece pe
texte de Rimbaud, Aragon, Ne
ruda, Lewis Carroll, Max Jacob,
Maiakovski, Victor Hugo.
Piesele făcute după chipul și
asemănarea ei – libere, impe
tuoase, lipsite de compromisuri –
au făcuto nefrecventabilă pentru
cultura oficială reprezentată de
radiouri și televiziune. În timpul
revoltelor din 1968 a cântat pe
șantiere, pentru muncitori.
La un moment dat sa mutat
în Vosges și a fost vecină cu un in
stitut medicopedagogic, venin
dui ideea de a scoate un album
cu copiii handicapați de acolo (Je
veux chanter, apărut în 1979). A
făcut un spectacol despre conflic
tul israelopalestinian (Un juif à
la mer un palestinien au napalm),
a scos un album de montaj cu
texte scrise de Antonin Artaud și
citite de ea (Thanakan, 1980).
Sa enervat când, la început,
a fost comparată cu Ella Fitzge
rald și a crezut că oamenii se re
feră și la faptul că amândouă erau
grăsuțe (de fapt, cred că o enerva
ideea de comparație). Povestea
întrun interviu că la început,
când îi era teamă că oamenii vor
spune: „Uite ce picioare are“, o pa
troană de cabaret ia răspuns: „Nu
se vor referi la picioarele tale de
cât dacă o să cânți prost“, iar ea a
ținut minte asta. În timp avea să
se împace cu fizicul ei, după cum
avea să se împace și cu propria se
xualitate pe care șia explicato

Așa e munca întro corporație. Ai
pătrățelul tău, în care trebuie să
dai tot ce ai mai bun, în primul
rând pentru a câștiga bani fru
moși, apoi pentru a dovedi că cole
gul din pătrățelul vecin, dar puțin
mai mare, e mai slab decât tine, în
speranța că vei face o mutare ca de
pion, dar niciodată de cal sau de
nebun. Cât despre renunțări, vă las
pe voi să judecați. Spun doar că,
încă de la angajare, Petrică a tre
buit să își ia, cu toată procedura de
rigoare, prenumele de Peter, mult
mai adecvat cu profilul companiei,
chiar dacă asta a produs durere în
sufletul tatălui său Petrică și a bu
nicului său, tot Petrică.
Pas cu pas, fir alb după fir alb,
ambițiosul nostru protagonist a

avansat exact cum avansezi când
ești prins întro mulțime pusă în
mișcare, adică nici prea repede,
nici pe loc, până când, după sute
de specializări, treininguri și ce se
mai face pe acolo, a ajuns în pos
tura de CEO. Asta se traduce prin
mare boss, mahăr șef, tatăl lor,
dumnezeul cu d mic al corpora
ției. Da, el era acolo! Era acolo și,
la prima ședință, a pus pe masă
noul său certificat de naștere, pe
care scria Petrică Păvăloi. Plus
demisia.
Gata cu conformul, gata cu
pătrățelul mare de director! Omul
nostru a pus bazele unei afaceri
proprii în domeniul outsourcing
IT solutions and costumer rela
tions căcăt cu prune. Adică ceea

IULIA BLAGA
FILM

prin faptul că a fost violată („cu
duhul blândeții“) de unchiul său
la vârsta de 8 ani. În concertele și
recitalurile din film e o forță a na
turii. Urlă, țipă, face orice cu vocea
care o ajută pe toată gama.
Spre finalul vieții nu era atât
supărată că e marginalizată, cât
tuna și fulgera împotriva autori
tăților care nu asigurau o protecție
socială reală pentru artiști.
Mai multe despre ea se găsesc
în biografia Colette Magny, Ci
toyenneblues, scrisă de Sylvie
Vadureau cu concursul lui Magny.
Cartea a fost reeditată în 2017,
când sau împlinit 20 de ani de la
moartea artistei, ocazie cu care a
fost făcut și filmul. Vă las cu niște
extrase din interviurile pe care le
a dat, pe care leam găsit pe blo
gul susmenționat:
„Ce vă revoltă cel mai mult în
ziua de azi?“

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
ce știa el să facă, dar acum avea
tricou cu ABBA și nu costum de
roboțel urban. De la cinci a ajuns
la cinzeci, apoi la omietreisutepa
tru angajați, așa că a trebuit să în
chirieze o clădire mare de birouri,

„Mediocritatea. Tot ce e la
modă îmi face în general silă.“
„Nu există categorie socială
care să mă enerveze mai mult ca
feministele. Feministele nu iu
besc femeile.“
„Cum am intrat în Partidul
Comunist, am și ieșit. Nu eram de
acord cu ei.“
„Nu e descurajant să fiți mereu
pe margine?“
„Deloc, cea mai mare satisfac
ție e că am făcut mereu ce am vrut.“
Cel mai mult îmi place replica
dată unui jurnalist care o dădea
înainte cu firea ei luptătoare: „E
ușor să nu cedezi“. Trebuie să fii
măcar o zecime luptător ca să
înțelegi la ce se referă. SDC

mai ales că urma să semneze un
contract foarte important cu niște
americani.
Hello, my name is Petrică!
Cum? Ha ha ha ha ha ha ha! Nu
putem semna cu cineva cu nu
mele ăsta, nu prezintă încredere,
gud bai! Pac, ședință de criză, ana
liză, dializă, concluzia boardului
director a fost că din cauza lui Pe
trică nu a mers treaba. Și au votat
schimbarea lui din funcție.
Îl puteți uneori zări, prin gea
mul mare al biroului său. E și mai
alb, mai adus de spate și mai
miop. Muncă, pauză de sendviș
bio, apoi iarăși muncă. Privește pe
furiș la biroul vecin și își închi
puie cum ar fi ca pe ușa aia să stea
scris, întro bună zi, Peter. SDC

