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Cum să ascunzi un milion
Dispariția pe site-ul
Centrului Cultural al
Municipiului București
a programului de
ﬁnanțare derulat din
2014 de ARCUB a luat
prin surprindere întreg
sectorul cultural
independent din
Capitală. Misterul
dispariției a fost doar
parțial lămurit.

UN RĂSPUNS
„LA MIȘTO“

RĂZVAN CHIRUȚĂ

Pe 9 martie, ARCUB a publicat pe
siteul său anunțul de deschidere
a unei noi sesiuni de finanțare a
proiectelor culturale, sub titlul
„Bucureștiul pierdut și regăsit“.
Din 2014, instituția a devenit unul
dintre cei mai importanți finan
țatori ai culturii independente
din București, iar programul a re
prezentat în primii patru ani o
importantă gură de oxigen (în
2017 sa alocat un milion de euro,
iar anul acesta urma să fie puși la
dispoziție circa 4 milioane de lei)
pentru un sector în care sursele
de bani sunt tot mai puțin.
Câteva zile mai târziu, pe 15
martie, anunțul a dispărut de pe
siteul ARCUB. Misterioasa dispa
riție a fost remarcată, printre alții,
de criticul de teatrul Iulia Popovici,
iar știrea a circulat cu repeziciune în
mediul cultural. Însă presa, inclusiv
cea de profil, a ignorat aproape total
suspecta situație. Pe 19 martie,
Dragoș Neamu, secretar general în
Rețeaua Națională a Muzeelor, a

scris pe Facebook un comentariu
care sa apropiat cel mai mult de
realitatea din culise: „[Primăria
Capitalei] a luat jucăria de la
ARCUB și a duso la direcția pen
tru ONGuri sau așa ceva, unde va
implementa acest program de
finanțare“. Și tot el a găsit și o pri
mă posibilă explicație: „Este, de
fapt, finanțare cu atribuire directă,

dar mascată, pentru ONGurile de
casă, alea obediente, care nu i se
împotrivesc ei (primarului general
Gabriela Firea – n.m.) și PSDului“.
Abia pe 31 martie a venit și o
primă reacție oficială, care în reali
tate a adâncit și mai tare nelămuri
rile deja existente. Tot pe siteul
ARCUB, conducerea instituției a
precizat că „din acest an, Programul

de finanțare nerambursabilă se va
derula prin Direcția Relația cu
ONG, Sindicate și Patronate din
cadrul Primăriei Municipiului
București“. Deși conducerea insti
tuției anunța că „în scurt timp“ Pri
măria Capitalei ar urma să publice
un comunicat cu mai multe detalii,
acest lucru nu sa întâmplat nici
până în prezent.

Raluca Iacob: „E clar că va scădea nivelul“
Operatorii culturali, cei direct
interesați de finanțarea oferită
prin intermediul ARCUB, care a
contribuit esențial la existența
unor proiecte culturale de suc
ces din București, sunt și mai
confuzi decât reprezentanții
autorității publice cu privire la
rațiunile din spatele suspectului
transfer.

„Nu este clar de ce Primăria Capi
talei ar considera că este bine să
ia această atribuție de la ARCUB,
în condițiile în care instituția dez
voltase deja competențe în acest
sens, inclusiv un sistem informa
tic de depunere a proiectelor,
câștigase încrederea unor per
soane capabile care se înscrise
seră ca evaluatori în anii trecuți,

arătase un interes sincer de a
învăța și a fi mai bună în acorda
rea de finanțări și era deja cunos
cută și vizibilă pentru cei in
teresați să aplice. Personal, când
mergeam prin țară, dădeam drept
exemplu PMB că a investit în
ARCUB pentru ca instituția să se
dezvolte astfel. Este o dovadă de
maturitate și de profesionalism

din partea PMB să păstreze acor
darea de finanțări nerambursa
bile la ARCUB, știut fiind că
principiul «arm’s length body»
pentru acordarea de finanțări
este un proces de bună practică la
nivel internațional“, a scris Raluca
Iacob, manager cultural și consul
tant pentru atragerea de fonduri
nerambursabile.

„Suplimentul de cultură“ a încer
cat să afle direct de la Primăria
Municipiului București (PMB) ce
sa întâmplat cu programul de
finanțare nerambursabilă derulat
până anul acesta de ARCUB. Dar
răspunsul oferit de Biroul de
Presă nu a descâlcit situația cu
prea multe.
„Programul la care faceți re
ferire se va derula prin interme
diul unei direcții dedicate și
anume Direcția ONG, Sindicate și
Patronate, înființată de curând
prin reorganizarea instituției. Fa
cem precizarea că, potrivit Regu
lamentului de Organizare și
Funcționare al direcției, aceasta
are ca atribuții gestionarea rela
ției cu ONGurile, precum și pro
movarea sau finanțarea proiec
telor inițiate sau propuse de către
acestea“, ni sa transmis.
Nici Mihaela Păun, directorul
ARCUB, nu a dorit să comenteze
situația. Surse din cadrul institu
ției neau declarat că de fapt nici
măcar la nivel intern nu se cunosc
motivele pentru care Primăria
Municipiului București a decis să
transfere programul de finanțare.
„Din ce știm noi, sa dorit reorga
nizarea direcțiilor din Primăria
Capitalei și sa dorit ca această
direcție să coordoneze mai multe
programe de finanțare neram
bursabilă. Nu e vorba doar de
programul nostru și se mai gân
desc să lanseze și altele separat,
tot pe zona de cultură“, au preci
zat surse din cadrul ARCUB.
Practic, confuzia și secreto
mania sunt aproape totale. SDC

Aceasta a arătat că păstra
rea programului de finanțare la
ARCUB ar reprezenta o protecție
față de interferența politicului în
cultură. „În plus, la Direcția ONG,
Sindicate și Patronate din Primă
rie nu sunt oameni specializați în
cultură, iar acesta va fi un aspect
care va îngreuna acordarea de fi
nanțări. ARCUB era specializat, pe
când această direcție se ocupă de
toate tipurile de organizații negu
vernamentale. E clar că va scădea
nivelul, pentru că oamenii aceia
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nu au pregătirea necesară pentru
evaluarea proiectelor culturale,
chiar dacă ei nu sunt de rea
credință“, a explicat Raluca Iacob
pentru „Suplimentul de cultură“.
Managerul cultural așteaptă
așadar o explicație clară pentru
această decizie surprinzătoare

luată, potrivit unor surse, chiar de
către primarul general Gabriela
Firea. „Orice motiv ar exista pentru
retragerea acestei atribuții, cred că
PMB trebuie să îl comunice și să ex
plice decizia, să existe un dialog cu
operatorii culturali și o posibilitate
de revenire asupra deciziei. Să ne

reamintim că anul trecut în mai
doamna Primar General Gabriela
Firea a invitat mai multe ONGuri
la o întâlnire cu doamna Director
Mihaela Păun și reprezentanți ai
structurilor care gestionau fonduri
pentru proiecte sociale și de tine
ret, oferind experiența ARCUB

drept exemplu, care poate fi îm
bunătățit, pentru practica acordării
finanțărilor nerambursabile la
nivel local. Ce sa schimbat de
atunci până acum? Putem avea o
discuție despre asta? Doamnă Fi
rea, susținerea acordării de finan
țări nerambursabile de către
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ARCUB este unul dintre lucrurile
care vă fac cinste național și in
ternațional! De ce ați vrea să re
nunțați la asta?“, sa întrebat Ra
luca Iacob. Dar pentru aceste de
ocamdată nu există răspunsuri.
Pentru că Primăria Bucureș
tiului nu le oferă. SDC

Cosmin Manolescu: „Puținele
organizații și spații independente
care mai rezistă se vor închide“
Concluzia lui Cosmin Mano
lescu, artist și manager cultu
ral, este fără rest. „Transferul
acesta va avea ca efect inevita
bil închiderea programului de
finanțare a proiectelor cultu
rale cel puțin pentru anul 2018.
Direcția din Primăria București
care a preluat programul nu are
nici pe departe resursele
umane necesare derulării unui
program de finanțare a proiec
telor culturale și nici expertiza
necesară.
Un astfel de program se cons
truiește în timp de profesioniști ai
actului de cultură, care înțeleg
contextul și nevoile sectorului
cultural. În cel mai bun caz, (re)
construcția programului va dura
cel puțin 12 ani, iar în această pe
rioadă operatorii culturali privați
vor fi lipsiți de o sursă de fi
nanțare importantă“, a precizat

Din păcate, politizarea extremă a actului de cultură la care asistăm în prezent
nu aduce nici un folos scenei culturale,
artiștilor și publicului larg.
pentru „Suplimentul de cultură“
Cosmin Manolescu, care este și di
rector executiv al Fundației „Ga
briela Tudor“.
Situația este cu atât mai com
plicată cu cât blocarea programu
lui de finanțare derulat până
acum de ARCUB vine întrun con
text mai larg, în care banii pentru
sectorul cultural privat sunt tot
mai puțini. „E un trend descen
dent demarat acum câțiva ani,
prin care se limitează accesul
transparent al operatorilor cultu
rali la fondurile publice. Se pre
feră în continuare finanțarea
directă și exclusivă a instituțiilor

Zero răspunsuri și pentru
consilierii generali
Nici măcar consilierii generali ai Uniunii Salvaţi România
(USR) nu au reușit să afle care sunt raţiunile oficiale pentru
care a fost blocat programul de finanţare nerambursabilă
pentru sectorul cultural independent, derulat de ARCUB.
„Am semnalat că ce se întâmplă la ARCUB este foarte
grav. Am avertizat că, din fondurile și așa destul de mari
pe care le gestionează această instituţie, o mare parte vor
ajunge probabil la prietenii Gabrielei Firea. Din păcate, se
pare că am avut dreptate“, a declarat Ana Ciceala, consilier municipal USR, potrivit paginii oficiale de Facebook a
partidului. De asemenea, o interpelare a senatorului Silvia
Dinică a rămas fără nici un răspuns. SDC

publice pe considerentul că ar
tiștii și operatorii culturali privați
se pot descurca pe cont propriu.
Iar după închiderea programului
Cantemir al ICRului și a progra
mului de finanțare derulat de
Centrul Național al Dansului în
2012, singura sursă de finanțare a
sectorului cultural independent
rămâne Administrația Fondului
Cultural Național. Însă cu o floare
nu se face primăvară“, a avertizat
Cosmin Manolescu.
Deși suntem în Anul Cente
narului României, care sa dorit a
fi marcat prin ample manifestări
culturale, în realitate sectorul cul
tural din București, dar nu nu
mai, este întro stare dezastroasă.
„Puținele organizații și spații
independente care mai rezistă se
vor închide în curând în lipsa
unor mecanisme moderne de
finanțare. Nu poți să aplici la infi
nit pentru niște sume ridicole. De
fapt, problema de fond este lipsa
de viziune și strategie culturală a
celor aflați la butoanele culturii.
În loc să cheltuim sume imense pe
sculpturi penibile sau pe cons
trucția unor noi instituții cultu
rale ridicole, mai bine am investi
în proiectele educaționale, în
susținerea directă a puținele plat
forme creative/ educaționale am
plasate în cartierele bucureștene
sau dezvoltarea unor programe
sincretice de colaborare interna
ționale“, a arătat artistul.

„PMB ESTE MAI MULT
INTERESATĂ DE FINANȚAREA
UNOR MARI ANSAMBLURI
SCULPTURALE MEDIOCRE“
Iar miza, crede și Cosmin Mano
lescu, este strict politică și de con
trol a unor oameni care anul
trecut sau arătat ostili față de
acțiunile Primăriei Capitalei și,
prin extenso, ale PSD.
„Transferarea fondului de fi
nanțare de la ARCUB are o altă
miză și continuă războiului decla
rat acestei instituții de Primăria
Municipiului București, când doar
petiția semnată de peste 500 de
artiști, curatori și o serie de ope
ratori culturali din 2016 a salvat
în extremis ARCUBul și dosarul
de candidatură București 2021.
Din păcate, PMB nu este intere
sată deloc să susțină sectorul cul
tural independent, cultura vie și
arta contemporană și asta se vede
cu ochiul liber. Mai mult decât
atât, strategia culturală a orașului
București, realizată de o serie de

experți independenți în perioada
20142016, a rămas doar o amin
tire frumoasă. Pentru ei practic
noi nu existăm, deși documentul
respectiv arată rolul important pe
carel avem în ecostructura cul
turală a orașului. (…) PMB este
mai mult interesată în finanțarea
unor mari ansambluri sculptu
rale mediocre și construcția unor
instituții de spectacole ridicole
(vezi recentul Teatru «Stela Po
pescu»), în loc să finanțeze echita
bil și în mod transparent pro
iectele și programele culturale ale
orașului și să implementeze poli
tici publice care să răspundă ne
voilor identificate. Mai mult decât
atât, din păcate politizarea ex
tremă a actului de cultură la care
asistăm în prezent nu aduce nici
un folos scenei culturale, artiștilor
și publicului larg“, a încheiat Cos
min Manolescu.
(Declaraţia integrală a
artistului poate fi citită pe site-ul
www.suplimentuldecultura.ro.) SDC
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Domnului Márquez, patru ani mai târziu
Pe 17 aprilie 2014, la 87 de ani,
făcea trecerea spre eternitate Ga
briel García Márquez, probabil
cel mai important scriitor de
limbă spaniolă al ultimelor se
cole. Nimeni nu la putut pastișa
fără să fie cu desăvârșire ridicol.
Scumpe domnule Márquez, miar
plăcea să vă aduc noutăți de pe
pământ, dar pe toate leați cunos
cut deja și, precum bine știți, ni
mic nu se schimbă. Timpul curge
în același cerc.
În fiecare început de aprilie
îmi las barba să crească și fug să
mă rătăcesc pe străzile secundare
din Macondo. De data aceasta, am
avut chef să revăd Funeraliile
Mamei Mari. Am, desigur, și o ex
plicație care nu contează: când ați
publicat cartea aceasta aveați vâr
sta mea de acum. Aproape treizeci
și cinci de ani.
Am vrut să văd din nou câte
parale făcea literatura dumnea
voastră la aproape treizeci și cinci
de ani. Domnule Márquez, vați
scris veacul de singurătate, dar, și
dacă nu lați fi scris, Funeraliile ar

fi fost o mărturie suficientă des
pre punctul dumneavoastră fan
tastic de vedere.
Căci totul e deja aici, în această
carte de nuvele, în care lucrurile
magice au loc în timpul siestei,
preoți cât secolul îl văd pe diavol,
păsările vin să moară în casele oa
menilor, întro noapte un tânăr
dintrun sat fără hoți fură bile
le de biliard, iar Mama Mare

domnește peste un nesfârșit im
periu, în virtutea cuferelor sale cu
voturile morților din trecerea
timpului.
Totul e deja aici: femeia
oarbă care vede până la nuanță și
izvoarele adormite înăuntrul oa
menilor de la începutul lumii. Și
toți acești muritori trași de sfori
de iluzia iubirii, de trufie, de lăco
mie și de credința neprihănită în

Dumnezeu. Nebunii care nu sunt
închiși la balamuc, deși spun adevă
rul, iar adevărul nu e decât rareori
îndurabil. Colonelul Buendía și
războaiele lui civile și străinii ta
citurni cu haine murdare și pălă
rii ponosite, căldura care atâtea
cranii despică și ploile care mân
gâie sufletele celor morți.
Au trecut zeci de ani de când
ați scris cartea aceasta, dar, strict
literar, oamenii nu au consemnat
progrese însemnate. Nu sau mai
dat asemenea nuvele.
Domnule Márquez, am mai
citit de curând ceva care mia um
plut toate camerele inimii de o
bucurie fără margini. Am citit ce
ați exclamat când ați citit prima
dată Kafka, la Paris. Ați exclamat:
exact așa vorbea și bunicămea!
Domnule Márquez, nam mai
cunoscut pe nimeni care să aibă
ușurința dumneavoastră de a di
rija oamenii din cuvinte prin tex
tele care le țin loc de case, ulițe,
speranțe și disperări. O asemenea
ușurință nu poate fi – și vedeți
bine unde voiam să ajung – decât
o moștenire de la o bunică.

Copiii necitiți, radiograﬁe privată,
doamna de la chioșc și bucureștenii
Am în jurul meu o mulțime de
prieteni cu copii. Toți aceștia, ab
solut toți, sunt brici. Vorbesc,
scriu, citesc înainte de vreme, te
și miri la cei duce capul la cât de
mici sunt.
Iar asta se întâmplă, cred, nu da
torită unui material genetic ieșit
din comun, ci doar din atenția
aparte pe care părinții o acordă
copiilor lor. Oamenii ăștia pur și
simplu își iubesc copiii, au grijă
de ei, de educația lor.
De aceea, de fiecare dată când
aud critici la adresa copiilor, că
nu mai citesc, că stau numai cu
ochii în telefoane și tablete, mă
apucă râsu’plânsu’.
Că ei, săracii, sunt plastilină,
nu e vina lor, nui de la ei. În spatele
fiecărui copil care nu citește, care
stă doar pe calculator, pe mobil ori
pe tabletă, se ascund, de fapt, doi
părinți care nau cumpărat în viața

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
lor o carte, care nu citesc și cărora
nu le pasă de copilul lor.
***
Trebuie sămi fac o radiografie den
tară. Mă duc pe la 5 dupăamiaza la
o clinică privată, unde ma trimis
doamna doctor. Un hol megacurat,
scaune frumoase, plante ornamen
tale peste tot, bașca muzică de lift.
Totul strident colorat, crezi că ai
ajuns în Raiul iehoviștilor. La

recepție, trei doamne cu zâmbet
larg pe buze. Vest, tată! mă gândesc.
— Bună ziua. Vreau radiogra
fia asta bifată aici.
— OK, se face, dar să știți că,
după ce intrați, trebuie să aștep
tați cam o orădouă la coadă.
— Îmi pare rău, dar nam atât
de mult timp liber. Aș dori o pro
gramare pe mâine.
— Nu se poate.
— Pe poimâine.
— Nu se poate.
— Dar când se poate?
— Niciodată. Noi nu facem
programări.
— Adică la o clinică privată
nu există alternativă pentru a nu
sta o orădouă la coadă?
— Nu. Se poate să așteptați și
treipatru ore. Depinde de norocul
dumneavoastră, de cum se formează
coada! mi se spune cu un zâmbet
larg, ca la McDonalds, pe buze.
Atunci, bine!

***
Mă gândeam că doamna vânză
toare de la chioșc mă știe de mulți
ani drept „omul care cumpără Pall
Mall portocaliu“, acum alb. Dar
nui doar atât. Îmi povestește azi:
— Vai, nici nu știu cum să vă
spun ce mizerie am văzut în BZI,
la un articol, la comentarii! Nici
nu vreți să știți, așa prostii scria
cineva... Și cu așa de multe greșeli
gramaticale... Și sa folosit de nu
mele dumneavoastră, a semnat:
Florina Lăzărescu. Fix așa, Flo
rina, adică chipurile e femeie...
Așa ceva nu se face, nui frumos!
***
O chestie care mă amuză: în majo
ritatea cazurilor în care iau legătura
cu cineva din Capitală pentru prima
dată și urmează să ne vedem față în
față, oamenii stabilesc punctul de

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Domnule Márquez, vă scriu
aceste rânduri pentru că am o în
trebare la care doar răspunsul
dumneavoastră mar putea, în
trucâtva, mulțumi: nu e așa că și
Dumnezeu are o bunică, și bunica
lui vorbește așa cum scria Kafka,
adică întocmai cum vorbea bu
nica dumneavoastră?
Domnule Márquez, vă fac o
mărturisire care nimănui altcuiva
nui folosește la nimic: în noaptea
dinaintea morții dumneavoastră,
am avut un vis din care am căzut
în alt vis, am visat lozuri de loterie
și lupte de cocoși, și când am des
chis toate ziarele lumii deja știam
ce înseamnă.
Pe curând, vă îmbrățișez. SDC

întâlnire undeva în București. Nu de
puține ori mi sa întâmplat ca la
sfârșitul unei conversații telefonice
săl aud pe interlocutor:
— OK. Hai să vorbim detaliat.
Poți ajunge întrun ceas la Piața
Romană?
Sau:
— Puteți veni până la sediul
nostru? E central, îl găsiți ușor,
aproape de Universitate.
Ei, ca sajung eu de la Iași
până în Piața Romană întro oră
ar fi ceva, nu?! În plus, primesc
nenumărate invitații la manifes
tări culturale din București. Inte
resant e că toți dintre cei care mă
invită „știu“ de mine (miau citit
vreo carte, vreun interviu prin
ziar, postări pe Facebook etc.). Și
mai interesant e că fenomenul nu
scade în intensitate, din contră, se
întețește. Recent, mă plângeam pe
Facebook de tramvaiele din Iași,
iar majoritatea comentariilor erau
despre cele din București.
E limpede: (cel puțin pentru
unii bucureșteni) scriitorii nu lo
cuiesc aiurea pe coclaurile țării, ci
musai în București. Repet, o spun
de amuzament, nu că mar deran
ja în vreun fel. SDC
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Doctori de putere (II)
În 2012 a izbucnit scandalul pla
giatului în cazul tezei de docto
rat a lui Victor Ponta, pe atunci
premier al României. Tevatura
iscată și întinsă pe luni de zile ar
fi mirat, cred, orice cadru univer
sitar din lumea occidentală –
„lumea cu apă caldă la robinet“,
cum i se spunea odinioară și
cum, nu știu de ce, cred că o să i
se spună iarăși la noi.
Dovezile de plagiat erau limpezi
și pentru un elev de clasa a patra,
care probabil ar fi spus că domnu’
primministru a copiat din carte.
Și totuși sau găsit multe voci care
săl apare și destule sau auzit
tocmai dinspre mediul academic.
Cu seninătate și cu îndârjire, pro
fesori universitari și membri ai
elitei academice (care ar fi trebuit
să știe cel mai bine cum se judecă
astfel de lucruri) au susținut
aberații din cele mai caraghioase.
Sa spus că în anul când tânărul

premier își susținuse teza legile
românești ale citării erau altele
decât în universitățile din Occi
dent. Sa sugerat că totul ar fi o
răzbunare politică. Eu însumi am
discutat cu câțiva amici de la uni
versitate și care susțineau, cu un
zâmbet superior, că doar specia
liștii în domeniul în care se „docto
rizase“ domnul Ponta au căderea
să judece acuzația de plagiat.
Interesant e că după vreun an
și jumătate mulți dintre apărătorii
dinainte îl numeau pe același
domn Ponta „plagiator ordinar“.
Explicația e banală: acei apărători
aveau o orientare politică liberală,
iar în momentul izbucnirii scan
dalului Partidul NaționalLiberal
era aliat politic cu PSDul condus
de Victor Ponta. Atunci când
alianța sa rupt, Victor Ponta a de
venit plagiator și pentru liberalii
universitari. Ceea ce spune deja
multe despre obiectivitatea știin
țifică de la noi, despre cultivarea

unui mediu academic curat, des
pre grija pentru calitatea învă
țământului și a standardelor edu
caționale. Dar în primul rând dez
văluie persistența modelului in
staurat în anii 19401950 de
comuniști, un model antimerito
cratic, perpetuat de mediocrii
obedienți ai acelor vremi, care au
predat ștafeta mediocrilor obe
dienți din anii următori și, întrun
arc peste timp și revoluție, șiau
transmis puterea și regulile ei de
păstrare noii generații de ariviști,
parcă și mai mediocri. Deloc în
tâmplător, conducătorul de doc
torat al premierului plagiator
Victor Ponta a fost un alt (fost)
premier PSD, a cărui carieră poli
tică a început frumos în anii co
munismului ceaușist și a inclus și
vreo două căsătorii cu fiice de
vechi nomenclaturiști. Rețeaua,
bato vina!
Iar cazul de plagiat al lui Vic
tor Ponta a fost doar cel mai vizibil

din lumea academică românească
postcomunistă. La puțin timp du
pă aceea, jurnaliștii de inves
tigație au descoperit periodic
lucrări de doctorat plagiate, apar
ținând unor nume grele din poli
tica și administrația românească.
Mulți dintre ei, la o scotocire a
CVurilor, sau dovedit a fi oa
meni care șiau obținut bacalau
reatul târziu, la douăzeci și, trei
zeci și ceva de ani, după care au
terminat accelerat câte o facultate
și au elaborat urgent și o teză de
doctorat, uneori chiar două.
La rândul lor, doctorii de
lume nouă au ajuns să coordo
neze ei înșiși lucrări de doctorat
ale unor aspiranți agreați de par
tid și de stat. Și – iarăși – mulți
dintre ei șiau descoperit setea de
carte și de diplome după ce au
obținut o funcție sau o poziție de
putere oarecare în administrația
statului sau în conducerea parti
dului căruia iau fost supuși vred
nici. Fenomenul e sintetizat cu
amărăciune și resemnare întrun
text al Anei Dragu, intitulat „Școa
la mea de genii – factura indife
renței“ și apărut pe platforma
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
contributors.ro în 20 martie 2018:
„Oricine poate face facultate azi,
chiar și fără bac. Toți incom
petenții și hoții se bat pe funcții
publice, bodyguarzi interlopi
ajung să chefuiască la masă cu cei
mai barosani politicieni... Oame
nii care sau ținut de învățat se
rios: medici, profesori, cercetă
tori cerșesc drepturi bănești și
respect de la niște semianalfabeți
parveniți“.
Dacă ar fi să judecăm aspru, în
România suntem iarăși cam pe la
nivelul anilor 1950. Și nu sunt
semne că lucrurile se vor schimba
curând. Iar deacum – Dumnezeu
cu mila – ar fi prea multe de schim
bat. Ar fi mai ușor să distrugem
totul și să o luăm de la zero. Oricum
întracolo ne îndreptăm. SDC

Basmul cu milionul de oameni în stradă.
Adevăratele intenții ale PSD
Un milion de oameni în stradă în
luna mai. Atât vrea să adune PSD
la un miting mamut în București,
pentru susținerea familiei
tradiționale. E curios să anunți
că faci o manifestație de aseme
nea amploare, când încă nu ai
anunțat data referendumului
pentru familie. Logic ar fi fost ca
întâi să stabilești data la care
chemi lumea la urne, iar cu zece
zile înainte să programezi și
acțiunea din Capitală.
Să zicem că PSD chiar va face eve
nimentul respectiv. Însă un milion
de oameni în stradă nu va scoate
PSD nici dacă decide să facă ac
țiuni simultane în orașele re
ședință de județ. Iașul, spre exem
plu, va trebui să disloce în Capitală
vreo 1520.000 de oameni. Imposi
bil. Ar însemna vreo 500 de auto
care. Lăsăm deoparte costul uriaș
al excursiei, dar întrebarea e de
unde vor procura socialdemo
crații atâtea mijloace de transport?
De unde 15.000 de cetățeni dornici
să ajungă la evenimentul PSD?

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Pe de altă parte, care ar fi
ideea mitingului PSD și ce lar
mâna pe activistul de partid să se
ducă la o astfel de manifestație?
Ce ar scrie pe pancarte? Cine sar
grăbi să ajungă la București pen
tru un miting având o temă atât
de generală? Ce înseamnă sus
ținerea familiei tradiționale? Plus
că e caraghios săl urci taman pe
Dragnea pe scenă să ne vorbească
despre unitatea familiei. Sau pe
Tăriceanu, cu atâtea căsătorii la
activ.
Revenind la mobilizare, dacă
socialdemocrații mizează pe im
plicarea deschisă și masivă a Bise
ricilor se înșală. Nu văd vreo
parohie în Iași, spre exemplu, care

să se grăbească să caute măcar un
autocar pentru evenimentul de la
București.
Povestea cu mitingul mamut
din luna mai face parte din colec
ția de basme tradiționale românești
marca Liviu Dragnea. Nici nar fi
primul basm la finalul căruia
aflăm că împăratul e gol. Și că de
fapt, altul e interesul.
Ne amintim campania electo
rală din 2016, când basmul promi
siunilor a prins, iar românii au
mușcat povestea pe care împăratul
o rostea seară de seară la televi
ziuni. Ce frumos desena Dragnea
la tablă programul PSD. Ce sa ales
din desaga cu promisiuni? Mai
nimic. Nici bine na început anul
2017 că românii au aflat care e de
fapt miza mandatului guvernării
PSD: subjugarea Justiției.
În loc de o guvernare PSD
așezată, am avut trei guverne în
mai puțin de un an.
De ce nu face PSD miting la
București pentru susținerea pro
gramului privind construcția de
autostrăzi? Sau pentru condiții

mai bune în spitale? Pentru că
Liviu Dragnea nu e interesat de
problemele reale ale țării. Nul in
teresează nici ROBOR, nici evo
luția leului și nici că nu vine nici
un investitor în Teleormanul său
natal.
Dacă vă uitați la temele rosto
golite de propaganda PSD nu veți
găsi vreun subiect aflat pe agenda
oamenilor. Până și măsurile din
sănătate, cu creșterile salariale,
sau transformat în circ.
Pe Liviu Dragnea îl poți acuza
de multe, dar nu și că e priceput în
politică. Liderul PSD simte că
pierde teren, că partidul e în vrie și
caută teme secundare de care să se
agațe. Miza sa este să scape de do
sare și de procesele care înaintează
întrun ritm lent după unii, dar
care riscă săl înfunde de tot.
Povestea cu mitingul e lansată
exact în perioada în care PSD în
cepe în Parlament dezbaterile pe
tema modificărilor la coduri. Sunt
chestiuni strigătoare la cer pe care
PSD și ALDE le vor vota în urmă
toarele săptămâni. În februarie

anul trecut, românii au reacționat,
dar de această dată PSD mizează
pe amorțeală și lehamite. Și, chiar
dacă în stradă vor mai fi zeci sau
sute de mii de oameni în stradă,
lui Dragnea nui mai pasă. Pentru
că e strâns cu ușa, nu are de ales.
A vrut so forțeze pe Viorica Dăn
cilă să emită ordonanța, na reușit,
iar acum totul se mută în Parla
ment, acolo unde responsabilita
tea pică pe partid și pe coaliție, nu
pe o persoană anume. Din acest
motiv, Dragnea a recurs la strata
gema cu mitingul uriaș din luna
mai. PSD are nevoie să ocupe
scena și să scoată din dezbatere
tema Justiției.
Următoarele 40 de zile sunt
decisive pentru ceea ce va urma în
România. Deja Justiția dă semne
de oboseală (inclusiv DNA a redus
motoarele), dar dacă pachetul
PSDALDE trece în Parlament,
atunci va fi imposibil să reparăm
răul făcut. Din acel moment, Drag
nea poate pleca liniștit un mandat
în opoziție, pentru a pregăti în
tihnă revenirea la putere. SDC
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Cum am redevenit spectator obișnuit
Lumea teatrului e mereu imprevizibilă, iar când
ești critic de teatru cu ceva vechime, așa ca
mine, lista întâmplărilor bizare și amuzante se
tot lungește. I s-a adăugat recent una, pur și
simplu de nepriceput.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

De ceva vreme, Teatrul Național
din Iași a omis în repetate rânduri
sămi trimită comunicatele de
presă și invitații la noile producții.
Criticul de teatru, mai simpatic ori
mai antipatic de la caz la caz, e în
primul rând jurnalist, iar reflecta
rea spectacolelor prin ceea ce scrie
extinde orizontul de informații al
publicului. Orice instituție pu
blică de cultură, dar și cele private,
are nevoie de reacții critice, fie ele
negative ori pozitive, cu efecte: pe
termen imediat, stârnind atenția
publicului și, eventual aducândul
la teatru ori consiliindul să no
facă, dacă producția nu e demnă de
interes; iar pe termen îndelungat,
după ce producția va fi ieșit de

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

pe afiș, așezândo în neuitare, su
plinindui fragilitatea temporală
de a exista numai vreme de câ
teva ore pe seară preț de câteva
sezoane, prin perenitatea cuvân
tului scris și a evaluărilor profe
sioniste.
TNI A DECIS UNILATERAL
SĂ MĂ EXCLUDĂ DIN LISTA
DE PRESĂ
Cum ziceam, TNI a decis unilate
ral să mă excludă din lista de
presă. Întâi, am zis că e un acci
dent și miam anunțat eu intenția
dea vedea spectacolul. Mi sa
spus să nu mai sunt locuri. Ca să
fiu sinceră, intrasem la bănuieli

șimăntrebam de ce, brusc, sunt
evitată? Zic: „Păi o sămi cumpăr
bilet“, mi se replică: „Acum nu mai
sunt bilete“. Era vorba atunci de
spre un spectacol de studio, deci
înțeleg. Dar de ce să nu merg la o
altă reprezentație? Era complet
neobișnuit, de parcă instituția în
cerca să ascundă o creație de
ochiul și evaluarea unui critic! E
drept, era regia colectivă a unei
comedii minore, foarte jucată de
companii independente, pentru
că punerea în scenă nu necesită
cheltuieli și nici imaginație prea
multă, cu un comic apropiat de
cel de televiziune, asigurat de per
sonaje și de situațiile dramatice.
Figura sa repetat și, cum am
aflat dintrun cotidian că o nouă
producție este prezentată public
în aceste zile, reiau seria de mesaje
și telefoane, repun la dispoziția
TNI coordonatele la care pot fi gă
sită, că poate sau rătăcit.
Unul dintre clișeele expri
mate frecvent în lumea artistică
în privința criticilor este că acești
„paraziți“ ai creației nici măcar
nuși cumpără bilet. E o prejude
cată a creatorilor încondeiați,
reflex al unor frustrări, și ele ex
plicabile din punct de vedere
uman. Peste tot există cutuma bi
letelor de favoare rezervate pre
sei, pentru că rostul principal al
cronicarului este să conecteze
lumea teatrului și cea a publicu
lui căruia i se adresează, cone
xiune în absența căruia ea, arta
vie nu ar putea exista. Cum ar
arăta o sală de teatru goală și o
mână de actori care joacă pe
scenă doar pentru ei?
Îi creditez pe cei de la TNI cu
bunăcredință, îmi țin în frâu sus
piciunea, dar cum Iașul nu e nici
New York, nici Paris, poți număra
pe degete criticii de teatru din
urbe, iar eu nu sunt chiar o per
soană de care să nu dai ușor dacă
vrei, așa că nici nu puteam să nu
intru la bănuieli. Fiindcă tot am
pomenit două metropole teatrale
ale lumii – New York și Paris –, să

precizez că acolo am beneficiat de
bilete de favoare, că orice teatru
de pe planetă are locuri rezervate
criticilor și e încântat să se scrie
despre ei. La TNI mi se spune că e
„doar o avanpremieră“, iar criticii
vor fi invitați în luna mai. Așa a
decis direcțiunea!
Direcțiune – Cristian Hadji
Culea, care semnează și regia și o
parte din scenariu, căci mă refer la
Teatru de război, un proiect con
sacrat Centenarului Unirii de la
1918. Și iată cum Teatru de război
devine un titlu premonitoriu în
micul meu „război“ cu o instituție
publică de cultură care în anul
Centenarului, la un spectacol pe
tema Centenarului (toate Națio
nalele din țară au obligatoriu –
Ministerul Culturii dixit! un ase
menea titlu în repertoriul lui 2018,
primind finanțare specială), evită
presa de specialitate.
AM DECIS SĂ REDEVIN
SPECTATOR OBIȘNUIT
Îmi susțin în continuare argu
mentația întrebând cum se face
că publicul obișnuit poate veni la
„doar o avanpremieră“, dar cel
specializat, numai peste două
săptămâni? Cu jumătate de gură
mi se explică că ar mai fi ceva de
lucru, că nu e gata, că sistemul
acesta de avanpremiere se prac
tică șin Occident. Știu prea bine
asta, dar în lumea teatrală așeza
tă, aceea careși respectă publicul,
profan sau expert, repetițiile ge
nerale cu public și avanpremierele
au loc cu câteva zile înainte de
premieră și nu la un interval de
douătrei săptămâni, iar eventua
lele modificări sunt minimale. Și
da, în străinătate criticii nu parti
cipă sau, dacă vin, sunt rugați să

nu scrie. Deși nu lam crezut, am
acceptat argumentul TNI și, insis
tând să merg la avanpremieră, am
promis, în spiritul lui, că nu scriu.
Mi sa repetat: „Vă așteptăm în
luna mai“.
Am decis atunci să redevin
spectator obișnuit și miam cum
părat bilet la avanpremieră. În
tâmplare sau providență, am
primit rândul 1, locul 1. Așa că am
fost prima carea văzut spectaco
lul. Glumesc.
Mă frământă aceeași între
bare: dacă pentru publicul larg
Teatru de război e finalizat și i se
vând bilete, pentru mine, critic
teatral, de ce va fi gata doar peste
trei săptămâni? Am identificat
mai multe posibile răspunsuri:
pentru plătitorii de bilete e bun și
așa, negata, că tot nuși dau sea
ma? E ca și cum țiai cumpăra o
cămașă căreia îi lipsește o mânecă
ori gulerul, dar producătorul țio
vinde pretinzând că e o cămașă. E
lipsă de respect față de publicul
datorită căruia există fiecare
instituție teatrală și nedemnă de
un așezământ de rang național.
Îmi închipui că, dacă e ferit de
ochii criticilor, mai mult ca sigur
în următoarele douătrei săptă
mâni un interval generos ca întin
dere în economia realizării unui
nou spectacol, se va repeta și se
vor mai face modificări, atunci
care va fi, de fapt, forma lui defini
tivă? Cea de acum ori cea din vii
tor? Cine a vizionat ce versiune?
Așa cum sa prezentat la
avanpremieră, Teatru de război e
un spectacol pe care nul pot re
comanda, întrucât calitățile sale
artistice nu se ridică la nivelul
intențiilor proiectului. Cronica
spectacolului, în numărul de săp
tămâna viitoare. SDC
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INVITAȚI DE ONOARE LA FESTIVALUL GEORGE ENESCU?

Œdipe-ul enescian, triumfător
la Opera din Gera, Turingia
Nicicând Œdipe, opera lui George Enescu, nu cred să se ﬁ bucurat de o conjunctură mai favorabilă
decât în aceste zile, grație pasiunii fără rezervă a ansamblului Teatrului și Filarmonicii Turingiei din Gera.
Vineri, 13 aprilie, a avut loc premiera unei noi montări a capodoperei enesciene. O punere în scenă și o
reprezentație de mare succes, ovaționată timp de 15 minute de public, care a pus Opera din Gera,
pentru câteva ore, după formula fericită a unui cronicar local, „în centrul lumii“.
La originea acestui succes se află
un regizor, Kay Kuntze, intenden
tulgeneral și directorul Teatrului
din Gera, care visa de ani de zile să
pună în scenă Œdipe, o operă pe
care o vizionase și admirase în ver
siunea realizată de profesorul său,
Friedrich Götz, în 1996, la Deut
sche Oper la Berlin. Alături de el,
un scenograf cu totul excepțional,
Duncan Hayler – a cărui carieră
teatralmuzicală a început cu un
rol de copil la Festivalul de la Gly
denbourne, întro operă de Jana
cek, și care a colaborat și el cu
Friedrich Götz – a dat o culoare
absolut originală și stimulatoare
noii producții.
Un dirijor francez, directorul
general muzical de la Gera, Lau
rent Wagner, un capelmaistru cu
mare experiență, îndrăgostit de
muzica lui Enescu, și o orchestră
încinsă de el la roșu au ținut publi
cul cu sufletul la gură timp de trei
ore și jumătate. Să mai amintesc
oare împiedicata și aiuritoarea
montare anterioară a lui Œdipe la
Frankfurt, în numai 90 de minute,
din care regizorul și dirijorul au
eliminat actul al patrulea, sub pre
textul de a nu „plictisi“ publicul?
Între cele două producții nu există
comparație, Gera fiind de departe
un summum, o împlinire fericită a
intențiilor lui Enescu.
A contribuit la elanul de la
Gera și faptul că orchestra a fost
condusă de un primviolonist ro
mân, prof. Marius Sima, împrumu
tat de la Filarmonica din Jena, în
rândurile formației care susține
220 de spectacole anual aflândse
alți trei români, între care și priete
nul nostru, entuziastul violonist Va
sile Hanciu. Se adaugă un șef
dramaturg al teatrului, Felix Ec
kerle, câștigat și el pentru cauza
muzicii enesciene și cooperând cu
muzicologii specialiști de prim rang
din Germania, compozitoarea și
prof. univ. Violeta Dinescu de la

Soliștii împreună cu scenograful, regizorul și dirijorul Laurent Wagner

Universitatea din Oldenburg și ele
vul ei, dr. Roberto Reale. Ultimul
semnează, de altfel, un admirabil
eseu despre Enescu în programul
de sală, de 60 de pagini, al operei.
În absența de neînțeles a criti
cilor români, a comentatorilor ra
dioului muzical de la București, a
reprezentanților Operei Naționale
române sau ai Ministerului Cultu
rii, „onoarea“ României a fost sal
vată de Emil Hurezeanu, amba
sadorul de la Berlin, care a semnat
un decent mesaj de felicitare adre
sat ansamblului de la Gera, publi
cat în deschiderea programului de
sală, și a fost prezent la premieră și
la lunga discuție premergătoare, cu
participarea conducerii Teatrului și
Filarmonicii și a primarului ora
șului înfrățit cu Timișoara.
În această enumerare suc
cintă a meritelor se situează și
soliștii producției de la Gera, de o
calitate și omogenitate vocală ad
mirabile, la fel ca și prezența sce
nică, în frunte cu baritonul francez
de mare talent Sébastien Soulès
și – preferința mea – tânăra mez
zosoprană finlandeză Pihla Tert
tunen, membră a Studioului de
Operă din Turingia, de la Weimar,
care a înlocuito în ultimul mo
ment pe protagonista inițială a ro
lurilor reginei Mérope și Sfinxului,
asimilând partitura în decurs de
numai cinci zile.

Reflectând la cele văzute și as
cultate, nu poți să nu fii cu totul
impresionat de perfecțiunea cola
borării dintre regizorul Kay Kun
tze și Duncan Hayler, scenograful
și autorul costumelor, de succesiu
nea de infinite simboluri, idei,
soluții, ce ilustrează și dau formă
istoriei și muzicii lui Œdipe, rezul
tat al altei colaborări fericite, între
George Enescu și libretistul său
Edmond Fleg. O istorie care pe
scenă se desfășoară simbolic sub
pleoapa unui imens ochi, ce se des
chide făcând loc scenei naturaliste
a nașterii lui Œdipe și se termină
cu acesta dispărând în pupila
ochiului ce se închide.
Fiecare scenă își are simbolu
rile și farmecul ei, de la Marele
Preot, ce trimite cu gândul la preoții
Athosului, la triunghiul pitagoric, o
piesă metalică pe ale cărei laturi se
mișcă și își frământă gândurile (și
vocea) Œdip, la vestimentația apar
te și mișcarea scenei de la Corint,
care trimit cu gândul la picturile
Art Nouveau și ale lui Klimt, la ima
ginea chipului uman proiectat pe
fundal, ce precedă scena Sfinxului
și care își are inspirația întrun re
marcabil desen al pictorului și
compozitorului austriac Anselm
Grand, intitulată Ecce homo (Tur
nul A, nici o știre), evocare a lagăru
lui de la Dachau în care autorul a
fost închis în anii războiului.

Totul este gândit minuțios și
extrem de fertil în această producție
în care ești absorbit fără o secundă
de răgaz, de la muzica enesciană, la
mișcarea scenică a personajelor și a
membrilor corului, toți cu o formi
dabilă gestică, neîntreruptă, și care
comentează și ea, asemenea corului,
istoria lui Œdipe; o istorie care,
grație fluxului fără sfârșit al mișcării
scenice detaliate, imaginată diferit
pentru fiecare membru al corului,
te duce o clipă la gândul că ar putea
fi văzută și înțeleasă și ca film mut.
Meritul principal pentru aceas
tă formidabilă producție teatrală îi
revine regizorului Kay Kuntze, sti
mulat – spune el întro discuție des
pre avatarurile punerii lui Œdipe în
scenă – de „Forța! Limbajul muzical
al lui Enescu, combinate cu mitul lui
Œdip, [care] emană o forță teribilă,
de un efect înspăimântător... O mare
vigoare teatrală“. „O consider o ca
podoperă, care prin întâmplările is
toriei o săși păstreze un loc fix în
repertoriu.“ Pentru Kuntze absolut
remarcabilă este „arhitectura ope
rei, inteligent realizată: actele de la
capete sunt fără acțiune: Actul întâi –
nașterea, actul al patrulea – moar
tea constituie o mare paranteză în
care se povestește viața lui Œdipe.
La fel de diversă este și muzica lui
Enescu, care pe tot parcursul se
evidențiază prin rafinament și sen
sibilitate“.

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

„Partea mea preferată – spune
el– este trezirea Sfinxului, muzică
ce penetrează până în cele mai as
cunse părți ale creierului, urmată
de momentul spectacular pe tărâ
mul Sfinxului.“ Și notează mai de
parte: „Actul al doilea se încheie cu
scena de cor în contrapunct, formi
dabilă, comparabilă cu Maeștri
cântăreți, cu scena încoronării din
Boris Godunov sau cu scena de în
ceput din Otello“.
Întrebat despre miza interpre
tării enesciene, despre rolul pe care
îl au voința și destinul, Kay Kuntze
afirmă textual: „în sensul unui plan
stabilit dinainte, [destinul] îmi este
străin. E prea simplu și prea plicti
cos, o poveste pentru leneși sau
nemulțumiții de situația lor. Mă
gândesc mai curând la o direcție de
dezvoltare care este predestinată.
Nu oricine poate compune o Simfo
nie Jupiter sau să devină campion
de baschet, indiferent de cât de mult
exersează. Direcția se stabilește în
primii ani de viață în cadrul unui
coridor genetic. Asta nu înseamnă
că ea nu se poate schimba mai târ
ziu. Cred mai curând în întâmplare
și haos. În piesă, pe primplan este
dialectica între soarta prorocită și
voința liberă. Așazisul «liber arbi
tru» este determinat de nenumărați
parametri și cu totul altfel decât
«liber». Œdip este urmărit bolnăvi
cios de prorocire și tocmai fiindcă
încearcă totul pentru a scăpa de ea,
aceasta se împlinește și asta în am
bele direcții, în împlinire și scăpare.
Dar e numai un aspect al acestei
mari istorii umane“.
Și regizorul conchide: „Muzi
cal, Œdipe este una din cele mai
pretențioase opere cu care am
avut de a face, [între altele fiindcă]
Enescu experimentează mult cu
modul de exprimare al vocii
umane“.
Producția de la Gera este o cu
totul admirabilă și înnoitoare reali
zare și publicul român ar merita să
o vadă. De ce nu întro versiune la
București, cu Opera din Gera în ca
litate de invitat special al Festivalu
lui George Enescu de anul viitor? SDC
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Laurent Wagner: „O muzică
extraordinară, una dintre capodoperele
muzicii de operă a secolului XX!”
Gera, un oraș de dimensiuni relativ reduse, într-o regiune a Germaniei
răsăritene dominată de mari centre culturale, cum sunt Dresda, Leipzig sau
Weimar, și-a câștigat totuși un renume de prestanță în lumea germană grație
dinamismului și inteligenței triumviratului aﬂat în ultimul deceniu la
conducerea Teatrului și Filarmonicii Turingiei.
VICTOR ESKENASY

Răsplata acestei activități a venit în
2017, când ministrul federal al Cul
turii a acordat Teatrului din Gera
premiul pentru scena teatralmu
zicală cea mai importantă din Ger
mania, în afara celor din marile
centre culturale. Un premiu însoțit
de o importantă sumă de bani pe
care intendentulgeneral, director
artistic și director al Operei, Kay
Kuntze, directorul său administra
tiv, Volker Arnold, și directorul mu
zical general, dirijorul Laurent
Wagner, au decis să o investească
în cea mai mare parte în montarea
operei Œdipe. O inițiativă mai mult
decât lăudabilă!
Intendentulgeneral, regizorul
Kay Kuntze, vorbea întrun inter
viu pentru presă despre „cerințele
enorme pe toate planurile“ pentru
punerea în scenă a operei enes
ciene, de la mărimea orchestrei –
care, neîncăpând în fosa sălii de la
Gera, a impus găsirea de soluții ori
ginale de a suplimenta spațiul, cu
amplasarea harpei întro lojă lângă
scenă și folosirea unor magazii din
spatele scenei – la nevoia măririi
corului (în care au fost angajați 12
coriști suplimentari) și până la „re
zolvarea complexității muzicale și
stilistice“ a experimentelor lui
George Enescu. În acest context, re
gizorul îl cita pe dirijorul Laurent
Wagner cu observația amuzantă că,
în comparație cu pretențiile pe
care le ridică Œdipeul enescian,
Moses și Aaron al lui Schönberg ar
fi o „operetă“.
Laurent Wagner (n. 1960 la
Lyon), format la Paris și Viena, este
un dirijor aparte, cu o carieră
exemplară în lumea germană a
operei, în care a condus succesiv
în calitate de directorgeneral mu
zical teatrele de la Dortmund,
Saarbrücken – unde a pus în
scenă marile și dificilele opere ale

școlii vieneze, de laWozzeck și Lulu
ale lui Berg, la Moses și Aron – St.
Gallen și în ultimul deceniu Opera
și Filarmonica din Gera. Dirijor
principal al Orchestrei Radio de la
Dublin, profesor la Institutul de
Arte Vocale de la Tel Aviv, la șefia
unei clase de dirijat la Conservato
rul din Rennes, recompensat cu
distincția de Cavaler al Ordinului
Național de Merit pentru serviciile
aduse cunoașterii muzicii franceze
în lume, Laurent Wagner este un
personaj fascinant.
În convorbirea pe care am
avuto la Gera, după premiera
operei Œdipe, dirijorul a ținut să
insiste pe o problemă veșnic în
discuție și pe care autoritățile cul
turale române par incapabile să o
rezolve, aceea a cumpărării drep
turilor pentru publicarea în
condiții normale a partiturilor
enesciene. O condiție sine qua non
pentru promovarea reală în lumea
largă a muzicii lui George Enescu.

Laurent Wagner (foto): Edi
tura Ricordi este cea care face
acum serviciile pentru Salabert.
Această partitură era un scandal,
fiindcă este partitura făcută de un
copist, scrisă de mână – ceea ce, în
sine, nu este neapărat rău. Dar se
pare că nu a existat decât un exem
plar făcut astfel, iar dirijorul pre
mierei Operei în 1936, Philippe
Gaubert, a scris pe ea toate no
tațiile sale, toate – scuzațimi ter
menul – mâzgălelile sale (și nu e
un termen peiorativ în acest caz),

iar ele au fost fotocopiate. Ceea ce
face ca acum să nu mai poată fi în
lăturate, iar toate indicațiile dlui
Gaubert – uneori notate foarte
gros, transformânduse întrun soi
de pateu pe partitură – fac să nu
mai poată fi citite notele care sunt
sub ele. Am reușit să obțin, însă, o
fotocopie a facsimilului [partiturii]
autograf a lui Enescu și cu ea am
putut dirija.
Scrisul este foarte mic, de
mână, este o adevărată capodoperă
de caligrafie, dar rămâne foarte,
foarte greu de citit. Cum lucrarea
în sine este deja extrem de compli
cată, situația nu ușurează cu ade
vărat sarcina dirijorului. Vă pot
spune că în ultimele săptămâni am
transpirat sânge pentru a descifra
această partitură și a o memora.
Cum nu o poți citi cu adevărat, tre
buie să o memorezi. E o muncă de
„roman“ și ar trebui ca editorul să
ia, în sfârșit, decizia de a face o par
titură corectă, tipărită și, de aseme
nea, de a face partiturile de orches
tră, fiindcă acestea sunt la limita
acceptabilului.
Pentru coarde este în mod spe
cial dificil, pentru că acestea sunt
divizate uneori în cinci, în șase, în
șapte, iar pentru muzicieni este ex
trem de dificil să se mai regăsească,
deoarece totul este prea înghesuit,
neaerisit și în consecință muzicie
nii, de fiecare dată când schimbă
un registru, nu mai știu unde tre
buie să se ducă; e foarte prost făcut.
Prin urmare, îmi pun adesea
întrebarea de ce această lucrare,
care este genială, este atât de puțin
cântată și am ajuns să cred că unul
dintre motivele principale este ma
terialul de orchestră. Fiindcă este o
operă atât de extraordinară, este o
operă centrală a secolului XX, încât
nu văd, personal, nici un alt motiv
pentru care să nu fie cântată.
A existat un alt motiv, în mod
evident, după război, fiindcă muzica

Distribuţia în programul de sală

lui Enescu, în momentul în care a
fost scrisă, în anii ’20 și până la
creația ei în 1936, putea trece ca
muzică modernă. După război a
existat o întreagă generație de
avangardă care era [compusă] – aș
spune – din ayatolahi ai avangar
dei, pentru care atunci când trei
note nu erau scrise în sistem serial,
muzica era de aruncat. Deci muzica
lui Enescu, la fel ca și a atâta altora
din aceea epocă, a fost în mod sis
tematic aruncată la coș, nu a mai
fost cântată.
Acum însă, când lucrurile sau
deschis din nou, nu mai este nici
un motiv ca muzica lui Enescu să
nu fie cântată. Este o muzică extra
ordinară, este una dintre capodo
perele muzicii de operă a secolului
XX, de pus alături de Pelléas et Mé
lisande de Wozzeck, de Lady Mac
beth de Șostakovici.
Pentru mine, explicația este
această partitură – și vo spun fără
rezerve – prima oară când am
văzuto, am răsfoito, am închiso și
miam spus: „Nu! Nu este pentru
mine“. Iar apoi, sigur, în cele din
urmă am făcut opera. Dar primul
reflex a fost de a refuza, „las plăce
rea asta altora“. De aceea cred că
problema partiturii este la ora ac
tuală principala cauză a faptului că
Œdipe este atât de puțin cântat.
Am cunoscut foarte puțin mu
zica lui Enescu, trebuie să o recu
nosc. Am auzit din când în când
celebra Rapsodie română, iar apoi
Sonata pentru pian și vioară, a

doua sau a treia, numi mai amin
tesc, cea care există pe o înregis
trare cu Enescu și Lipatti... Enescu
este un compozitor care este ne
voie să fie redescoperit urgent de
toată lumea. Œdipe este opera
vieții sale. Cred, de asemenea, că
este unic faptul de a fi singura lu
crare de artă modernă – și prin
modern înțeleg de la Renaștere
până astăzi – care descrie întreaga
biografie a lui Œdip de la naștere
până la moarte. Fiindcă altfel toate
reprezentările personajului, fie ele
picturale, dramatice, muzicale etc.
se interesează de episodul la Teba,
Œdip Rege; dar ce sa întâmplat
înainte, ce sa întâmplat după?
Cu Enescu ai în față totul, fără
să se dea impresia că ar fi doar o
survolare în viteză, ceva făcut de
mântuială. Textul merge în profun
zimea lucrurilor, ne pune în fața în
trebării ce este condiția umană, ce
este destinul, ce reprezintă presu
pusa libertate a omului, întrebarea
dacă în viață luăm cu adevărat de
cizii în libertate sau dacă suntem
permanent ghidați din exterior,
prin influențe din exterior. Toate
hotărârile pe care credem că le
luăm noi dea lungul vieții sunt
oare exclusiv deciziile noastre?
Un subiect la care fiecare tre
buie să reflecteze, iar când o faci cu
adevărat îți spui câte din hotărâri
leam luat liber de la naștere și
până astăzi. Probabil că se pot nu
măra pe degetele unei mâini. Este
un fenomen asupra căruia opera
ne pune întrebări profunde, ca și
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asupra rolului celui devenit țap
ispășitor. Opera lui Enescu este
atât de bogată în toate sensurile, o
operă ce ne vorbește în egală mă
sură, despre mântuire.
Este o operă de o infinită
bogăție de idei. Pregătirea ei a fost
pentru noi un adevărat travaliu,
dar în seara asta putem spune că
totul a ieșit cu bine.

Pentru muzicologul italian Ro
berto Reale, elevul Violetei Dines
cu, experiența spectacolului de la
Gera a fost și ea una covârșitoare:

„AM FOST COPLEȘIȚI
CU TOȚII DE CÂT DE
EXCEPȚIONALĂ ȘI DE
COMPLEXĂ ESTE MUZICA“

„AM AVUT OCAZIA SĂ FIM
PREZENȚI LA UN EVENIMENT
DE O IMPORTANȚĂ MAJORĂ“
Compozitoarea, muzicologul, pro
fesorul universitar de la Olden
burg din Germania, Violeta Di
nescu, nu are nevoie de un spațiu
special de prezentare și este lău
dabil că activitatea ei multilate
rală a fost recunoscută de colegi,
în România, în această primăvară,
prin acordarea Premiul Pro Mu
sica, pentru promovarea în spațiul
european a valorilor componisticii
românești. Violeta Dinescu a fost
prezentă la premiera lui Œdipe la
Gera, împreună cu Roberto Reale,
unul dintre cei mai promițători
elevi și doctoranzi ai ei.
Am întrebato, evident, ce opi
nie are despre montarea operei și
premiera de la Gera, în calitatea sa
de cunoscătoare profesionistă a
lumii lui George Enescu:

Violeta Dinescu (foto): Astăseară
am avut ocazia să fim prezenți la
un eveniment de o importanță
majoră. Œdipe, în această repre
zentare aici la Gera – care am
putea spune că e capătul lumii,
dar a devenit mai curând centrul
ei datorită acestei reprezentații –
a fost o îmbinare fericită de regie
și scenografie extraordinară, de
coruri, costume, mișcări și mai
ales voci. O voce mai frumoasă
una ca alta, un Œdipe care a con
vins, cu toate că este unul cu care
noi nu suntem obișnuiți, cu tipul
acesta de mișcare pe scenă; dar
vocea este extraordinară și nu am
decât cuvinte de laudă.

operei este să concentreze o po
veste lungă, să o concentreze enorm,
întrun timp enorm de scurt și asta
întro formă continuă, fluidă și
elastică.

Roberto Reale (foto): Am scris de
spre operă în program și ieri a fost
prima ocazie să o văd live. Am
auzito de multe ori în înregistrări,
iar a o vedea pe scenă a fost o
experiență deosebit de mișcătoare.
Cred că este o prezentare incredi
bilă, iar muzica a fost captivantă, cu
atât mai mult cu cât, deși am ascul
tato de nenumărate ori, am desco
perit lucruri noi. Este cumva spe
cificul acestei muzici, de a rămâne
mereu un mister. Cred că de fiecare
dată când vom asculta această mu
zică vom descoperi ceva ce nu am
auzit înainte.
O IMPRESIE PE CARE VIOLETA
DINESCU O CONFIRMĂ
ȘI O EXPLICĂ:
Violeta Dinescu: Da, se explică prin
faptul că avem dea face cu o struc
tură de o extremă complexitate.
Această complexitate nu este însă
sufocantă, dimpotrivă. Avem dea
face cu prezența instrumentelor în
același timp și cu toate astea avem
senzația unei transparențe. Enescu
reușește să esențializeze în așa fel
și să pregătească psihologic ceea ce
se întâmplă; pentru că noi auzim
orchestra [care] tot timpul comen
tează, nu este numai acompania
toare. De exemplu, înainte de
apariția Sfinxului, melodia aces
tuia este stropită peste tot, în toate
registrele, la toate instrumentele,
subliminal, așa că în momentul în
care apare Sfinxul, vocea Sfinxului,
avem deja pregătită „pielea de
găină“. Așa lucrează Enescu tot
timpul; în orchestră există și co
există aceste esențializări, care re
prezintă personajele și, caracteris
tic, este că există un flux continuu;
parcă ar fi o apă care se mișcă în
continuu spre delta ei. Din această
cauză, este o operă care, din punct
de vedere formal, nu seamănă cu
operele scrise înainte de el sau în tim
pul lui. Pentru că scopul principal al

Dincolo de regie și scenografie,
dacă Œdipe sa bucurat de un
imens succes la Gera, reflectat
deja de cronicile mai mult decât
elogioase din publicații ca
„Buhne.de“, „Frankfurter Allge
meine Zeitung“ sau „Ostthüringer
Zeitung“, meritul revine inimoasei
Orchestre a Filarmonicii din Gera
și în mod deosebit ansamblului
extrem de omogen de buni soliști.
Între ei, alături de baritonul fran
cez Sébastien Soulès, a lăsat o im
presie de neuitat, atât grație vocii,
cât și jocului ei scenic, o tânără
mezzosoprană finlandeză, Pihla
Terttunen, invitată inițial pentru
un rol puțin relevant.
Remarcată internațional ime
diat după încheierea studiilor, cu
ocazia Concursului internațional
„Grandi Voci“, ce se desfășoară la
fiecare doi ani în ambianța Festi
valului de la Salzburg, unde a fost
una din cele șase laureate ale
ediției din 2016, Pihla Terttunen a
avut șansa nesperată de a se dis
tinge la Gera, în urma îmbolnăvi
rii solistei titulare în două roluri
principale, cel al reginei Mérope și
al Sfinxului. Pihla Terttunen nea
vorbit despre împrejurările și
șansa ivită:
Pihla Terttunen (foto jos): Inițial
urma să cânt numai partea foarte
scurtă a femeii tebane cu corul, în
actul întâi, și cum era un rol atât de
mărunt nu ma preocupat să cu
nosc opera mai bine. Dar am fost
atât de onorată de ocazia care sa
ivit, iar muzica este atât de extraor
dinară! A fost, în același timp, unul
din lucrurile cele mai stresante să
trebuiască să învăț atât de repede
un rol, dat fiind că o colegă sa îm
bolnăvit; am avut, practic, numai
cinci zile să învăț două roluri. A fost
însă palpitant.
Victor Eskenasy: Nu ați apărut
pe scenă în rolul Sfinxului, nu a
mai fost timpul să repetați rolul?

P.T.: Întradevăr, timpul a fost atât
de scurt, iar muzica atât de dificil
de învățat, cu atât mai mult cu cât
am preluat două roluri, pe cel al
Sfinxului și al Méropei. Rolul Mé
ropei nu a fost atât de greu de
învățat, inclusiv cu jocul scenic, dar

în cazul Sfinxului, în această
producție specială, a fost extrem de
complicat și miam dat seama că
îmi va fi greu săl memorez și săl
cânt bine pe scenă. Din punct de
vedere fizic era un rol care cerea
multă implicare pentru al juca pe
scenă. Așa că am decis împreună ca
asistenta regizorului [Julianne
Stephan] să joace pe scenă, iar eu
să fiu vocea din off.
V.E.: O voce foarte frumoasă, cu
inflexiuni impresionante… Cum
v-ați adaptat muzicii enesciene?

P.T.: Muzica nu este de acel gen
care ți se imprimă instantaneu în
minte, din primul moment în care
o auzi. Pe de o parte este extrem de
complicată, pe de altă parte are în
ea atâtea niveluri, atâtea culori…
Ascultândo și învățândo, trebuie
să te așezi confortabil în vocea ta.
Și limba franceză a fost pentru
mine, întro măsură, o provocare,
nefiind o limbă pe care o vorbesc
fluent, în ciuda faptului că am stu
diato puțin. Muzica are nume
roase întorsături și contorsiuni, iar
în întreaga istorie a lui Œdip există
atâtea niveluri și culori, ceea ce
face opera și mai pretențioasă.
V.E.: Privind înapoi la premieră,
v-a făcut plăcere să cântați muzica enesciană?

P.T.: Sigur, sunt încântată că
învățând rolul în numai cinci zile
am ajuns la punctul de a mă bu
cura de muzică. Am fost foarte
mult ajutată de dirijor, de Laurent
Wagner, și de regizorul Kay Kunzte,
să mă regăsesc în personaj, în Sfinx,
chiar dacă nu lam jucat pe scenă.
Miam dat doar vocea, dar mau
ajutat să intru în pielea personaju
lui și a fost o plăcere atât de mare!
Acum sper ca următoarea perfor
manță să fie mai ușoară și să mă
bucur și mai mult de ea. Voi cânta
ambele roluri, în 21 aprilie și apoi
în ultima reprezentație din această
stagiune pe 18 mai.
V.E.: Câteva cuvinte despre lumea muzicală din care veniți...

P.T.: Vin din Finlanda, unde mam
născut în apropiere de Helsinki, de
capitală, și miam dat examenul de
licență în canto clasic la Helsinki.
Miam început studiile universi
tare la 21 de ani și examenul lam
dat trei ani mai târziu. Mam gândit
atunci că aș vrea să studiez și în altă
parte decât în Finlanda și am ple
cat la Stockholm, în Suedia, unde
am absolvit studiile universitare în
2016. Ulterior, asemenea altor cân
tăreți, am participat la o mulțime
de audiții și, cum eram relativ tâ
nără, am avut șansa să încerc să mă
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angajez la diferite studiouri de
operă. Întotdeauna mam gândit că
a lucra în Germania este o mare
ocazie, fiindcă există atâtea opere în
care poți lucra. Am dat o mulțime de
audiții pretutindeni și am avut
noroc, am fost acceptată în Thurin
gen Opern Studio, al cărui sediu
este în Weimar, dar care ne permite
să lucrăm și în alte teatre în regiune,
inclusiv la Gera. Asta este ce fac din
august trecut, fiind primul meu an
întrun studio de operă. Faptul
mia deschis multe ocazii, între care
să capăt roluri formidabile cum
sunt cele din Œdipe. Anul viitor mă
voi muta în altă locație, la Stralsund,
unde voi fi membră permanentă a
trupei Operei. Este cu adevărat mi
nunat, chiar dacă nu voi mai fi întrun
studio, ci în postură de membră a
ansamblului. Așa că lucrurile arată
foarte bine pentru moment și sper
să am alte ocazii de a căpăta roluri
mari, captivante, să cânt muzică
bună și să întâlnesc oameni noi.
V.E.: Cum vedeți din interior un
rol ca acela din Œdipe?

P.T.: Cred că am fost toți copleșiți
de cât de excepțională și cât de
complexă este muzica. De aici și o
oarecare nervozitate să vedem cum
se concretizează și cum se sfârșesc
lucrurile. Dar sunt atât de fericită
și de impresionată de rezultat, cât
de frumos arată producția! Cu re
gretul, în plus, că nu o pot vedea eu
însumi, trebuind să fiu pe scenă.
Miar fi plăcut mult să o văd ca
spectatoare. Fotografiile pe care le
văd arată formidabil, cu toate cos
tumele, care sunt rezultatul unei
excelente concepții scenografice.
În plus, toată lumea iubește mu
zica, chiar dacă în prima fază pare
atât de complicată. Apoi, când o
înveți, fiecare o iubește și este o
muzică frumoasă, iar întro aseme
nea ambianță devine ușor să reali
zezi un spectacol mare. Este ceea ce
sa întâmplat. În final, nu a mai pă
rut deloc complicată, fiindcă toată
lumea a iubit muzica. SDC

10

avanpremieră

ANUL XIV NR. 603
21 – 27 APRILIE 2018

www.suplimentuldecultura.ro

Bill Bryson, Drumul către Little Dribbling.
Noi însemnări de pe o insulă mică
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Drumul către Little Dribbling. Noi însemnări de pe o insulă
mică, de Bill Bryson, care va apărea în curând în colecția „Hexagon.
Cartea de călătorie“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Să luăm două dintre experiențele
mele mărunte la sosirea întrun
hotel din centrul orașului Austin,
Texas. Când mam cazat, recep
ționera a trebuit sămi înregistreze
datele personale, absolut firesc, și
mia cerut adresa de domiciliu. Casa
noastră nare număr de stradă, ci
doar nume; în trecut am constatat că
asta e o anomalie prea mare uneori
pentru un computer american, așa
că am dat adresa noastră din Londra.
Fata a introdus numărul clădirii și
numele străzii, apoi a întrebat:
— Orașul?
— Londra, am răspuns eu.
— Îmi dictați pe litere, vă rog?
Mam uitat la ea și am văzut că
nu glumește.
— Londra.
— Țara?
— Anglia.
— Îmi dictați pe litere?
Iam dictat pe litere Anglia. Ea
a apăsat câteva taste, apoi a zis:
— Computerul nu acceptă An
glia. Țara asta există?
Am asigurato că da și iam su
gerat:
— Încercați Britania.
Iam dictat iar pe litere – de
două ori (prima oară nea ieșit

CARTEA
După succesul Însemnărilor de
pe o insulă mică, Bill Bryson
pornește într-o nouă călătorie de
explorare a Marii Britanii, de data
aceasta de-a lungul „Liniei
Bryson“, un traseu imaginar stabilit chiar de el între punctele
cele mai îndepărtate ale insulei.
Cu mult umor, cu ironie tonică și
adesea cu melancolia pe care
numai un îndrăgostit de Marea
Britanie o poate resimţi, autorul
ne conduce prin fermecătoare
peisaje rurale, zone urbane prospere sau sordide și locuri ale
memoriei colective adesea
căzute în uitare. SDC

greșit numărul de turi) – și com
puterul na acceptat nici varianta
asta. Așa că iam propus să încerce
Marea Britanie, Regatul Unit, UK,
GB, dar au fost respinse și astea. Nu
mia mai venit altceva în minte.
— Acceptă Franța, a spus fata
după un minut.
— Poftim?
— Merge „Londra, Franța“.
— Serios?
A dat din cap că da.
— Ei bine, de ce nu?
Așa că a scris „Londra, Franța“ și
sistemul a fost mulțumit. Am înche
iat procedura de cazare și am mers,
cu geanta și cu cardul de acces de la
cameră, la grupul de lifturi aflat la
câțiva pași mai încolo. Când a sosit
liftul, înăuntru era deja o tânără,
ceea ce mi sa părut cam ciudat, pen
tru că liftul venise de sus și acum
urma să urcăm iar. După aproxima
tiv cinci secunde de ascensiune, fata
ma întrebat, brusc alertată:
— Mă scuzați, acolo era holul?
— Sala aceea mare, cu recepția
și cu ușile turnante care dau în
stradă? Păi da, era holul.
— Firar! a exclamat ea, părând
mâhnită.
Acum să nu credeți că insinuez
vreo clipă că aceste incidente sunt
tipice pentru Austin, Texas sau pen
tru America în general, și nici ceva
similar. Însă ele mau făcut totuși să
mă gândesc că problemele noastre
sunt mai grave decât presupuse
sem. Când niște adulți funcționali
nu sunt în stare să identifice Lon
dra, Anglia sau holul unui hotel,
cred că a sosit vremea să ne îngrijo
răm. Problema e clar globală și se
extinde. Nu sunt deloc sigur cum ar
trebui să abordăm o astfel de criză,
dar, pe baza a ceea ce știm până
acum, aș propune ca pentru înce
put să punem Texasul în carantină.
Mă gândeam la toate astea
acum, stând întro zonă de servicii
de pe autostrada M4, în apropiere
de Bristol. Mă îndreptam spre ves
tul îndepărtat al Țării Galilor și
dațimi voie să vă spun că abia
așteptam experiența, dar drumul e

lung șimi era foame, așa că miam
zis sămi ofer micul dejun. Presu
pusesem, înduioșător, că voi păși
agale, cu o tavă în mână, printro ca
fenea bine luminată, numită Gra
nary, cu separeuri și tacâmuri
sclipitoare și o diversitate consis
tentă, chiar dacă nu extrem de atrac
tivă, de preparate gătite, dar sa
dovedit că toate localurile Granary
și celelalte restaurante de pe autos
trăzi au dispărut. Azi ai parte numai
de localuri aparținând lanțurilor de
fastfood. Mam ales cu un biscuit
umplut cu ce or fi avut la îndemână
asemănător cu un aliment și galben
intens – cred că se chema Jegviș –,
însoțit de o punguță de Cartofei
Unsuroșei și o cafea mai mult apă
chioară întrun pahar de carton.
Ronțăind din jegviș și făcân
dumi griji cu privire la deteriorarea
minții omului modern, am scos din
rucsac un document intitulat „Unskil
led and Unaware of It: How Difficul
ties in Recognizing One’s Own
Incompetence Lead to Inflated Self
Assessments“. E renumitul studiu
efectuat de David Dunning și Justin
Kruger de la Universitatea Cornell din
New York, menționat cu câteva capi
tole în urmă, care a lansat noua știință
pe care am puteao numi prostologie.
Fiind o lucrare academică,
conține ceva jargon: „abilități me
tacognitive“, „efecte de regresie“,
„analiza corelației interevaluatori“
și așa mai departe, dar premisa lui
de bază pare a fi că, dacă ești cu ade
vărat prost, nu numai că acționezi
prost, ci, mai mult, ești foarte pro
babil prea prost ca săți dai seama
cât de prost acționezi. Nu pot să
pretind că am înțeles tot articolul,
lucru îngrijorător când e vorba de o
lucrare despre prostie, dar o parte
din el era cam prea tehnică. Să
luăm, de pildă, fraza: „Participanții
din prima cvartilă nu șiau subesti
mat însă scorul brut la test, M = 16,9
(perceput) versus 16,4 (real), t(18) =
1,37, ns“. Am citito de opt sau zece
ori, cu tot cu frazele imediat ante
rioare și următoare, și tot nu înțeleg
nimic de la al patrulea cuvânt

încolo. Totuși, măcar sunt conștient
că nu înțeleg, ceea ce deduc că in
dică în cazul meu doar prostie
medie, nu prostie periculoasă.
Dunning și Kruger au făcut ne
îndoielnic muncă de pionierat, dar
lucrarea lor a fost scrisă în 1999, iar
prostia mondială a avansat rapid de
atunci, după cum am văzut adi
neauri în Texas. Un neajuns evident
al studiului DunningKruger e fap
tul că nu te îndrumă cum săți eva
luezi propria acuitate mintală. Asta
mă frământa foarte tare, așa că, în
torcândumă la drum întins și mer
gând mai departe spre vest și Țara
Galilor, în spiritul serviciului obș
tesc, am alcătuit o listă de moda
lități prin care săți dai seama dacă
devii tu însuți periculos de prost.
Lista nu e nicidecum exhaustivă,
însă ar trebui să vă ajute să realizați
dacă situația voastră e îngrijoră
toare. Iată câteva întrebări pe care
să vi le puneți:
1. Întrun restaurant thailan
dez, când îți vine farfuria garnisită

cu o floare decorativă sculptată
întrun morcov, chiar crezi că floa
rea a stat numai pe farfuria ta în
săptămâna aceea?
2. Crezi că, dacăți pipăi buzu
narele de foarte multe ori, asta va
face obiectul dispărut să reapară?
3. Dacă o persoană purtând
mănuși groase de bucătărie îți adu
ce mâncarea șiți spune „Ai grijă,
farfuria e fierbinte“, o atingi oricum,
doar ca să verifici?
4. Dacă ai fost la un salon de
bronzare, crezi că, de vreme ce nu
vezi că ai pleoapele albe, nimeni
nuși dă seama?
5. Dacă ești bărbat, urmează să
pleci în vacanță șiți cumperi niște
pantaloni prea lungi ca să se cheme
pantaloni scurți, dar prea scurți ca
să fie pantaloni lungi, ești totuși în
stare săi porți în public fără nici o
jenă?
6. Dacă aștepți un lift care
vine greu, apeși butonul iar și iar,
crezând că astal va aduce mai re
pede? SDC
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Laureații Galei Premiilor revistei
„Observator cultural“, ediția a XII-a
Gabriela Adameșteanu, laureata Premiului
„Gheorghe Crăciun“ pentru Opera Omnia.
Tatiana Țîbuleac, desemnată cea mai
bună prozatoare de către liceenii
bucureșteni. Premiul Special al revistei,
acordat lui Radu Călin Cristea.
Luni, 16 aprilie 2018, la Teatrul
Odeon, sa desfășurat cea dea XIIa
ediție a Premiilor „Observator cul
tural“. În cadrul Galei, sau acordat
opt premii la șase categorii, Pre
miul Observator Lyceum (alegerea
elevilor de liceu de la nouă Colegii
Naționale din București) și Premiul
„Gheorghe Crăciun“ pentru Opera
Omnia. Sau oferit și un Premiu de
Excelență pentru Traducere și un
Premiu Special al revistei. Gala a
fost prezentată de Ovidiu Șimonca,
iar momentele muzicale au fost asi
gurate de Teodora Enache și Călin
Grigoriu.

CRITICĂ LITERARĂ/ ISTORIE
LITERARĂ/ TEORIE LITERARĂ
l

Gelu Ionescu, Cartea lui Pros
pero. Eseuri despre douăsprezece
piese de William Shakespeare,
Editura Humanitas
ESEISTICĂ/ PUBLICISTICĂ

l Claudiu Turcuș, Împotriva memo
riei. De la estetismul socialist la noul
cinema românesc, Editura Eikon

PROZĂ
Tatiana Țîbuleac, Vara în care
mama a avut ochii verzi, Editura
Cartier
Răzvan Petrescu, Mandarina,
Editura Curtea Veche
n Premiul Observator Lyceum
Tatiana Țîbuleac, Vara în care
mama a avut ochii verzi, Editura
Cartier
n Premiul Special al revistei „Ob

servator cultural“
Radu Călin Cristea, Împăratul cu
șapcă. Regimul Traian Băsescu și
elitele sale, Editura Rao

– Colegiul Național „Iulia Hasdeu“:
Lorena Mihăilescu, Ana Maria Ion,
Ioana Ștefan, Andreea Teodorescu;
profesor: Dorica Boltașu Nicolae;

– Colegiul Național „Tudor Via
nu“: Paul Dogioiu, Marius Nea
ță; profesor: Georgiana Sârbu;

n Membrii juriului Observator
Lyceum:

– Colegiul Național „Gheorghe
Lazăr“: Maria Iosif, Ana Iustina
Pâslaru, Ana Miruna Toma; profe
sor: Dumitrița Stoica;

– Colegiul Național „Sfântul
Sava“: Elena Maria Ciascai, An
dreea Dima, Mara Isvoranu, Ioana
Schiaua; profesor: Irina Geor
gescu;

– Colegiul Național „I.L. Cara
giale“: Vlad Berceanu, Ruxandra
Gîdei, Ioana Teodorescu; profe
sor: Mioara Colțea;

– Colegiul Național „Gheorghe
Șincai“: Arina Coștilă, Maria Mor
oșan, Roxana Prună; profesor:
Luminița Gheorghiu;

– Liceul Francez „Anna de Noail
les“: Ian Antonescu, Salomé Lluan
si, Petru Molla; profesor: Despina
Jderu.

– Colegiul Național „George Coș
buc“: DariaGeorgiana Costache,
Irina Adelina Găinușă, Cătălin
Velișcu; profesor: TeodoraAlina
Roșca;

– Colegiul Național „Mihai Vitea
zul“: Ștefania Maria Iacob, Iu
lia Manole, Alice Irina Obadă,
Mario Rivaldo Paraschiv, Carolina
Pîrvu; profesor: Niculina Chiper;

Trofeele oferite laureaților au fost
realizate de Elena Dumitrescu.
Trofeul Observator Lyceum a fost
realizat de Mircea Roman.

n

Premiul „Gheorghe Crăciun“
pentru Opera Omnia
Gabriela Adameșteanu
n Premiul pentru Traducere
Tudora Șandru Mehedinți
Fiecare scriitor premiat a primit un
premiu în valoare de 2.500 de lei.
Premiul „Gheorghe Crăciun“ pen
tru Opera Omnia a fost în valoare
de 6.000 de lei.

Scenografia: Flavia Barabas, Ali
na Caprian.
Video: Petre Apostol
Foto: Andrei Păcuraru
Invitați speciali: Teodora Enache
și Călin Grigoriu
Prezentare: Ovidiu Șimonca

DEBUT
l Adriana Stan, Bastionul lingvis

tic. O istorie comparată a structu
ralismului în România (critică),
Editura MNLR
MEMORIALISTICĂ
l Elena Stancu, Cosmin Bumbuț,

acasă, pe drum. 4 ani teleleu, Edi
tura Humanitas
POEZIE
Dan Coman, Insectarul Coman,
Editura Charmides
Vlad Moldovan, Glitch, Editura
Charmides

Din juriul celei dea XIa ediții au
făcut parte: Carmen Mușat (pre
ședinta juriului), Bianca Burța
Cernat, Cezar Gheorghe, Adrian
Lăcătuș, Iulia Popovici și Bogdan
Alexandru Stănescu.

Liceeni din juriul Observator Lyceum

Sponsor: Mușat & Asociații
Partener principal: Alpha Bank
Parteneri: Teatrul Odeon, Mu
zeul Național al Literaturii Ro
mâne, Agenția de PR
Caracteristic, Gramma, Magno
lia, High Contrast
Parteneri media: TVR3, Radio
România Cultural, „Suplimentul
de cultură“, Bookaholic, „Șapte
seri“, Liternet. SDC
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Ceaiul în cultura chineză

Legenda spune că Shennong, un
mitic împărat chinez, dar și pă
rintele medicinii chinezești, obo
sit de muncă, fierbea apă sub un
copac, când deodată câteva frun
ze cad în vasul de apă. Gustul apei
devine dulceamărui, împăratul
se simte revigorat, treaz, iar o căl
dură neobișnuită îi străbate corpul.
Shennong se decide să studieze
proprietățile frunzelor acelui
copac, numindule ch’a, care în
seamnă a testa, a verifica sau a in
vestiga.
După descoperirea lui Shen
nong, ceaiul a început să fie culti
vat și utilizat mai ales la curțile
imperiale ale dinastiilor Tang,
Sun și Ming, care au jucat un rol
important în promovarea culturii
ceaiului, dar și a felului în care
acesta este consumat. Se spune că
până și sensibilitatea cu care un
maestru atinge frunzele de ceai
înainte de a le strecura în apă
poate influența gustul ceaiului
astfel preparat.
Cele mai cunoscute tipuri de
ceai sunt cele verzi, verzulii, gal
bene, roșii, albe și negre. Culoarea
rezultată prin opărirea frunzelor
dă denumirea primelor patru ti
puri de ceai. Frunzele albicioase
aparțin ceaiului alb, iar plăcuta
amăreală a frunzelor oxidate de
Camellia sinensis se află mereu
întro ceașcă de ceai negru.
ASTĂZI, CEAIUL A DEVENIT
UN EVENIMENT SOCIAL
Există o listă de zece cele mai fai
moase ceaiuri chinezești: Long
Jing (izvorul dragonului); Bi Luo
Chun (melcul verde de primă
vară); Tieguanyin (zeița de fier);
Huangshan Mao Feng (vârful
muntelui galben cu puf); Junshan
Yinzhen (acul de argint al munte
lui Jun); Qimen Hong Cha (ceaiul
roșu Qi Gate); Da Hong Pao
(marea robă roșie); Liu An Gua
Pian (sămânța de pepene Liu An);
Xin Yang Mao Jian (vârfuri pa

lide); Tai Ping Hou Kui (regele
maimuță).
Ceremonia ceaiului în cul
tura chineză (deși în prezent mult
mai populară în Japonia) e o artă,
perfecționată dea rândul a mul
tor secole în încercarea de a
îmbina plăcerea gusturilor cu ex
traordinarele proprietăți medici
nale ale acestei plante miraculoase.
Respectul pentru ceai face parte
din tradiția orientală a unui ritual
sofisticat de socializare și curtoa
zie. Ceremonia ceaiului e un mix
de filosofie orientală și stil de
viață inspirat de taoism, confucia
nism și budism.
Ritualul preparării, al miro
sului și degustării ceaiului se îm
bină armonios cu stabilirea unor
relații mai apropiate de prietenie
și transmiterea unor valori și eti
chete culturale străvechi. Nu doar
bei o cană de ceai, te bucuri de
prospețimea acestuia, de măiestria
celui care țil toarnă prin tehnici
coregrafice complicate întrun
ambient atent creat, alături de cei
dragi, parteneri de afaceri sau
membrii aceluiași partid revo
luționar (în timpul Revoluției Chi
neze aceștia se foloseau de ser
viciul de ceai pentru a transmite
mesaje codate atunci când se întâl
neau în public).
Prepararea ceaiului diferă în
diferitele părți ale lumii, dar și în
interiorul Chinei, acolo unde sa
transmis din generație în gene
rație, iar locuitorii fiecărei regiuni
șiau elaborat un mod propriu de a
perfecționa această artă. Dacă în
nordul provinciei Xijiang ceaiul se
bea cu lapte și sare (precum în
Tibet, nordul Indiei sau Mongolia),
în sud ceaiul este băut în forma sa
pură, fără nici o adăugire. În alte
regiuni din China se adaugă piper
și coajă de cassia, iar ceaiul este
fiert timp de patru minute înainte
de a fi turnat în cești și băut. Astfel
proprietățile medicinale ale ceaiu
lui sunt potențate prin creșterea
apetitului și prin ameliorarea dife
ritelor afecțiuni respiratorii, fiind
consumat înaintea meselor princi
pale ale zilei.

© Iulian Ursachi

DESIRÉE HALASEH

© Iulian Ursachi

Lemn, orez, ulei, sare, sos iute, oțet și ceai
reprezintă esențialele unei noi zile, conform unui
vechi proverb chinezesc. Tradiția ceaiului are o
istorie atât de lungă, încât abia îi putem urmări
ﬁrul din secolul III î.Chr.

Ceaiul de miercuri e un eveniment
lunar ce are loc în cadrul Centrului
Cultural Chinez din Iași

Astăzi, ca mai peste tot în
lume ceaiul a devenit un eveni
ment social, fiind oferit cu aproa
pe orice pretext și prilej posibil.
Atunci când primește un oaspete
important, gazda trebuie să îi
ofere o ceașcă de ceai pentru ai
ura bun venit. Cu cât musafirul
este mai important, cu atât
crește calitatea ceaiului oferit,
dar și a serviciului în care acesta
este servit.
OFERĂ-I O CEAȘCĂ DE CEAI
ȘI DACĂ ESTE ACCEPTATĂ
AI FOST IERTAT
Ceaiul original Da Hong Pao costă
o avere, de vreo 30 de ori greuta
tea sa în aur: aproape 1.400 de do
lari pentru un singur gram. Prețul
se datorează faptului că arborele
care produce acest tip de ceai este
pe cale de dispariție, atât de rar
încât există specialiști care conec
tează lumea colecționarilor de
ceai cu cei care încă îl produc.
Oferirea de ceai în dar fami
liei unei tinere reprezintă o mo
dalitate indirectă de ai face curte
în vederea unei posibile logodne.
Dacă părinții fetei acceptă darul
și beau astfel ceaiul, răspunsul lor
este unul pozitiv, iar tânărul pețitor
poate fi sigur de sorții izbânzii. În

Ceremonia Ceaiului cu Tonya Tru

cazul în care ceaiul rămâne neatins,
propunerea este refuzată, iar pe
țitorul poate săși vadă liniștit de
drum. Ulterior, alături de ceai daru
rile au început să fie din ce în ce mai
pompoase și costisitoare, incluzând
animale, vin, hrană, îmbrăcăminte
și bijuterii.
Aroma puternică a unui ceai
poate semnifica și dragostea ce
lor proaspăt căsătoriți, dorința de
a avea mulți copii și de a fi fericiți.
Astfel ei împart o ceașcă de ceai
tare la care sa adăugat o nucă de
lotus și o curmală roșie uscată.
Soția trebuie să ofere în fiecare

dimineață ceai soțului și familiei
acestuia. Ceaiul nurorii se oferă
astăzi din fericire doar în ziua
nunții.
În situația în care ai greșit
unei persoane în vârstă, ceaiul te
poate salva. Oferăi o ceașcă de
ceai și dacă este acceptată poți ră
sufla ușurat. Tocmai ai fost iertat.
În primul weekend din luna
mai există o zi specială în care se
celebrează Aprecierea Ceaiului.
Oameni și organizații se adună
pentru a oferi ceai oricărui trecă
tor, pe lângă prelegeri despre cul
tura și istoria ceaiului. SDC
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Încheie un nasture,
plantează un copac
A fost probabil unul dintre pri
mele lucruri pe care lam învățat
despre publicitate: o reclamă nu e
chiar reclamă dacă nu are sexap
peal. Trebuie să se audă un suspin,
să fie evident cumva că o feliuță de
bacon arde de dorință, că mesteca
tul unei gume contribuie la or
gasm, că varul lavabil de pe un
perete îți garantează satisfacția.
Sexul vinde și cu asta punct, să
mai descheiem un nasture de pe
domnișoara fotomodel.
Acum două săptămâni, Netflix și
BBC au anunțat că vor renunța la
serialul Versailles. În cazul în care
nu îl știți, o scurtă descriere: este
vorba, oficial, despre domnia lui
Ludovic al XIVlea în timp ce se
construiește palatul de la Versail
les, iar neoficial este vorba despre
multele aventuri ale lui Ludovic
al XIVlea, cu unele incursiuni în
viețile amoroase ale curtenilor. În
fiecare episod, incursiuni cu totul
la vedere. Inițial, cifrele de au
diență au fost bune, mai ales că

drama semierotică era difuzată
de canale publice – Canal+ în
Franța, BBC în Marea Britanie.
Din sezonul al doilea, audiențele
au scăzut, iar producătorii șiau
dat seama că oamenii renunțau la
urmărit fix în mijlocul scenelor
fierbinți. Erau, ca să citez știrile
apărute presă, „plictisiți de sex“.
Astfel, sa anunțat că, după difu
zarea celei dea treia serii, deja fil
mată, serialul se va opri.
Vestea că „sexul nu mai vin
de“ nu este chiar o noutate, dar a
fost reluată recent, de data aceas
ta întro revistă științifică. Este
vorba despre o cercetare a Uni
versității din Illinois, care a ana
lizat vreo 80 de studii serioase,
examinând impactul folosirii se
xului în publicitate – de la nudi
tate, comportament sexual impli
cit sau explicit, sugestii erotice,
imagini sexuale ascunse. Conclu
zia celor peste 300 de măsurători
și indicatori este că nu se distinge
nici un impact asupra deciziei de
cumpărare.

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
A apărut, desigur, întrebarea:
dacă nu mai este eficient erotis
mul în reclame, atunci ce putem
vinde? Răspunsul nil tot dau, de
mai bine de cinci ani, două com
panii a căror afacere este chiar să
vândă sex. Revista „Playboy“, de
exemplu, tocmai a apărut în știri
pentru că șia șters pagina de Fa
cebook, ca reacție la scandalul
privind lipsa de protecție a date
lor personale ale utilizatorilor.
Platforma video Pornhub are, de
ani de zile, un mod predominant
de ași face publicitate. În 2014 a
anunțat că plantează câte un

Show-bâț cu ambâț
Nu știu când am auzit prima
oară câteva arii din opera Jesus
Christ Superstar, scrisă de An
drew Lloyd Webber & Tim Rice.
În preajma Paștelui, fie în săptă
mâna neagră, fie în cea luminată,
simt nevoia să o reascult integral.
E o dorință organică, la fel de pu
ternică și de nestăvilită precum
foamea, setea, amorul. Greu mă
abțin să revăd versiunea ecrani
zată de Norman Jewison, însă fie
care secvență îmi revine în me
morie și se derulează oricând
apăs butonul play al aparatului
imaginar alcătuit dintrun gând
nelămurit șio trebuință sufo
cantă de frumusețe.
Pentru că frumusețea mi se
pare a fi esența, atât a muzicii, cât
și a filmului din 1973. Și dacă
frumusețea nu va mântui lumea,
așa cum credea Dostoievski, mă
car poate alina durerea existen
țială a câtorva dintre miliardele

de oameni care se nasc, trăiesc și
mor precum muștele.
Lansată în 1969, stârnind con
troverse și pasiuni, Jesus Christ
Superstar a fost pusă în scenă, ju
cată în aer liber, filmată, moderni
zată și adaptată la „comandamen
tele“ zilei. Întro jumătate de veac
a devenit clasică, egalând în popu
laritate partituri celebre din vre
mea de aur a muzicii simfonice și
a operei fastuoase. Există și sunt
accesibile oricui câteva DVDuri

cu distribuții diferite, așa încât cine
dorește poate să compare, să facă
studii de sociologie a culturii și is
torii ale mentalităților. Putința de
a alege versiunea care îți place și
corespunde nevoilor tale contează,
desigur. Dar nimic nu întrece în
importanță faptul că scenariul
jucăuș, construit de cei doi englezi
în plină epocă a tuturor posibi
lităților, răspunde unei cerințe a
contemporanilor de pretutindeni.
La fel ca mitul lui Messiah – Iisus.
Anul acesta, când compozito
rul Andrew Lloyd Webber a împli
nit 70 de ani, televiziunea NBC ia
dedicat emisiuni speciale și, de
Paștele catolic, a difuzat o nouă
montare a operei. Pusă în scenă
ca spectacol televizual, reprezen
tația păcătuiește prin mai multe –
să le zic nepotriviri? Acuratețea
istorică nu este punctul forte al
scenariului, și nici nu pretinde ci
neva exactitate de la o transpu
nere liberă. Dar nici libertatea

copac pentru fiecare sută de cli
puri urmărite. În 2017 a anunțat
înființarea unui centru de edu
cație sexuală, pentru ai informa
pe tineri asupra bolilor venerice,
despre consimțământ și măsuri
de protecție. A donat masiv în
campanii pentru salvarea balene
lor. A acceptat pe site un docu
mentar despre corupția în Rusia,
care fusese șters de pe alte plat
forme video. Ce au toate acestea
în comun? Activismul.
Intuitiv, sau poate prin studii
proprii, aceste siteuri au știut de

exagerată nu e sursă sigură de va
labilitate, valoare, profunzime,
emoție ș.a.m.d. Dacă îl înfățișezi
pe Iisus cu pielea de orice culoare,
în afară de cea albă, obții doar un
personaj diferit colorat, nu o re
cuperare a te miri cărui sens as
cuns. John Legend este un cân
tăreț negru care poate performa
cu succes în mai multe genuri
ușoare, de la jazz la hiphop. Ne
număratele premii câștigate până
la 40 de ani îi atestă reușitele, dar
nul cauționează deloc pentru
rolul din Jesus Christ.
Și asta din simplul motiv că
partitura lui Jesus, cântată prima
oară de Ian Gillan (ulterior cele
bru ca solist al trupei Deep Purple,
din care a tot plecat) în registrul
specific tenorului, a fost consa
crată filmic de Ted Neely în tona
litatea tenorului dramatic. John
Legend are însă voce de bariton,
mai aproape de soul decât de
rock. Nu face greșeli de abordare
sau de poziționare scenică. Pur și
simplu nu se potrivește.
Și nu e singurul. Nici Brandon
Victor Dixon nu atinge dramatis
mul cerut de rolul lui Judas, nici

mulți ani ceea ce este confirmat
astăzi de sondaj după sondaj: ti
nerii din societățile dezvoltate
cumpără de la branduri cărora le
împărtășesc principiile. În ultimii
ani, brandurile au căpătat vizibi
litate în special prin atitudini le
gate de probleme sociale, politice,
de la ecologie la toleranță și ega
litatea în drepturi. În România, cu
foarte puține excepții, încă se fe
resc de poziții pe astfel de teme și
le este frică să iasă din „tradi
țional“. Ceea ce, scuzați gluma fa
cilă, este un „mare păcat“. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
Ben Daniels nu devoalează para
noia puterii lui Pilat, nici Sara Ba
reilles nu găsește fragilitatea Mariei
Magdalena. Nici Alice Cooper nu
pare potrivit în rolul lui Irod. Cred
că el însuși realizează acest lucru,
dar suplinește prin umor și autoi
ronie. Ana, Caiafa și ceilalți farisei,
costumați ca extratereștrii din se
rialele hollywoodiene, alungă orice
urmă de simpatie a privitorului.
Scenografia excelentă bulversează
restricțiile platoului de televiziune,
însă aplauzele exagerate trimit ne
justificat către serialele sitcom.
Dacă spectacolul a fost mon
tat ca să bifeze orientarea corect
politică din showbizul actual ame
rican, a izbutit. Muzica și libretul
salvează cheltuiala. SDC
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După două decenii, lumea s-a
transformat într-un Truman Show
În opinia multora, ﬁlmul realizat de Peter Weir și lansat în urmă cu
20 de ani a prezis cel mai bine începutul de secol XXI.

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Scris de Andrew Niccol (un specia
list al SFului speculativ la Holly
wood și realizator al filmelor
Gattaca și Lord of War), The Tru
man Show este o satiră despre na
tura intruzivă a televiziunii. Tru
man, un om obișnuit, interpretat
de Jim Carrey întrunul dintre
puținele sale roluri sobre, trăiește
o viață aparent idilică întro comu
nitate ce pare utopică. Asta până în
clipa în care Truman descoperă că
întreaga lui existență e un gigantic
realityshow în care este, fără voie,
eroul principal.
The Truman Show sa dovedit
un mare succes în 1998, a înregis
trat câștiguri uriașe, a primit și a
fost nominalizat la premii impor
tante, a fost aplaudat de critici, a
stârnit discuții și a inspirat nenu
mărate analize.
Filmul a fost interpretat de
mulți din punct de vedere religios
sau psihanalitic, a fost privit drept
un comentariu la Utopia lui Tho
mas Morus și, mai ales, a fost și este
considerat un film ce a anticipat
lumea în care massmedia este o
prezență covârșitoare și atotputer
nică. Pentru foarte mulți, The Tru
man Show are o importanță aparte
în zilele noastre, când societatea
este zguduită de un scandal pre
cum Facebook/ Cambridge Analy
tica, întro lume a rețelelor sociale
și a camerelor de supraveghere
omniprezente.

Caracterul profetic al filmului
a fost intuit încă de la lansare. „Este
greu de negat impactul pe care
The Truman Show la avut asupra
culturii populare și mai ales asu
pra producătorilor TV“, scria în
2008 revista „Popular Mechanics“,
întrun articol dedicat „celor mai
profetice filme“.
Apărut chiar înainte de explo
zia televiziunii „reality“, The Tru
man Show a devansat cu numai un
an lansarea fenomenului Big Bro
ther și a tot ceea ce a urmat. „Tru
man pur și simplu își vede de viață,
iar popularitatea emisiunii lui nu
este nimic altceva decât voyeu
rism“, scrie „Popular Mechanics“.
„Dar, fie că filmul a prezis ne
așteptata popularitate a realismu
lui orchestrat, fie doar a profitat de
existența acestuia, luați în calcul
următorul fapt: în 2003, postul
Spike a lansat The Joe Schmo
Show, în care un tip absolut obiș
nuit a fost păcălit să concureze
întrun realityshow fals. Spre de
osebire de Truman, concurentul,
Matt Gould, putea să vadă came
rele de luat vederi, dar toți ceilalți
concurenți erau, fără ca el să știe,
actori plătiți să joace diverse tipuri
de concurenți la astfel de emisiuni.
Deși Matt a câștigat premiul în
acest concurs aranjat, ideea gene
rală a acestei emisiuni a fost si
tuată permanent în aceeași zonă
existențială ca The Truman Show.“

Kendrick Lamar:
un Pulitzer pentru rap
Rapperul american Kendrick La
mar, considerat unul dintre pur
tătorii de cuvânt ai comunității
afroamericane, a primit premiul
Pulitzer pentru albumul său
DAMN, o premieră pentru acest
gen muzical.
Premiul Pulitzer, creat în 1917,
a început din 1943 să recompen
seze și muzica, dar distincția a fost
oferită doar pentru opere de

muzică clasică. Abia în 1997 tra
diția a fost încălcată prin acorda
rea unui premiu jazzmanului
Wynton Marsalis. Un an mai târ
ziu, consiliul de administrație Pu
litzer a decis să reformuleze cri
teriile de acordare ale distincției
pentru a favoriza opere muzicale
de genuri diverse.
Abia anul acesta însă, odată cu
premiul câștigat de Lamar, un artist

Întro formă extremă, filmul lui
Peter Weir a fost reprodus în Japo
nia, în 1998, întruna dintre cele
mai bizare emisiuni TV. Un tânăr
actor, Nasubi, a fost păcălit de rea
lizatori să reziste 15 luni, în pielea
goală, întro cameră în care să își
câștige existența numai prin parti
ciparea la diverse concursuri. Na
subi na știut decât la final că, de
fapt, experiența sa a fost permanent
filmată și difuzată în cadrul emisiu
nii Susunu! Denpa Shonen, un rea
lityshow ce a înregistrat audiențe
record.
În acest context, nu pare depla
sat faptul că, la doi ani de la pre
miera Truman Show, Joel Gold, un
psihiatru newyorkez, a făcut legă
tura dintre noile modalități de con
sum ale culturii populare și in
fluența acesteia asupra noastră,
descoperind existența unei mala
dii ce a primit numele de „Sindro
mul Truman“. Cei care suferă de
această afecțiune sunt convinși că
sunt personajele principale întrun
imens realityshow. Dea lungul
anilor, mai mulți psihiatri sau
convins de existența acestui sin
drom. Odată cu explozia noilor
tehnologii, a internetului și a re
țelelor sociale, specialiștii se tem
că alte forme de maladii mentale
vor apărea în anii următori.
„Știi că ai reușit cu adevărat să ai
succes abia când opera ta dă numele
unei boli“, a comentat Niccol. SDC

„contemporan“ a primit această
distincție.
Foarte multe ziare și reviste
au salutat acest premiu câștigat de
Lamar, văzând în el victoria unei
anume atitudini progresiste. Ken
drick Lamar, care sa născut și a
crescut întrun cartier sărac din
Los Angeles, este considerat un
rapper politic ce atinge deseori
subiecte sociale în piesele sale. Nu
întâmplător, el a creat și coloana
sonoră a filmului Black Panther, a
cărui încărcătură politică a făcut
ca în Statele Unite să întreacă în
încasări celebrul Titanic. SDC
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Mein Kampf mai
stârnește un scandal

PE SCURT

n A încetat din viață, la vârsta de

74 de ani, actorul american R. Lee
Ermey (foto sus), ce va rămâne în
istoria celei dea șaptea arte pen
tru rolul brutalului sergent in
structor Hartman din Full Metal
Jacket, fimul lui Stanley Kubrick.
Fost militar în Vietnam, Ermey a
avut prima apariție notabilă tot
întrun film de război, Apocalypse
Now. A mai jucat în câteva zeci de
filme de cinema (de la Mississippi
Burning la Texas Chainsaw Mas
sacre), dar și în numeroase seriale
TV, printre care Dr. House.

n A încetat din viață, la vârsta de
88 de ani, regizorul italian Vittorio
Taviani (foto), care a realizat mai
multe capodopere ale cinemaului
din peninsulă, alături de fratele
său, Paolo. Frații Taviani au câști
gat Palme d’Or la Cannes în 1977,
pentru filmul Padre Padrone. Ul
timul lor film, Una questione pri
vata, din 2017, a fost realizat mai
mult de către Paolo, din cauza
sănătății precare a fratelui său.
n Organizatorii festivalului de
jazz de la Montreux au anunțat o
listă impresionantă și oarecum
neașteptată de artiști ce vor par
ticipa la ediția din acest an.
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Pe afișul festivalului apar Char
lotte Gainsbourg, Nick Cave, Billy
Idol, Iggy Pop, Deep Purple și Hol
lywood Vampires, formația lui
Alice Cooper, Johnny Depp și Joe
Perry. Ediția 2018 a Montreux Jazz
Festival va avea loc între 29 iunie
și 14 iulie.
n #MeToo lovește din nou: Ma
riah Carey a fost acuzată de hăr
țuire sexuală de către fostul ei
manager, Stella Bulochnikov, care
a fost concediată în noiembrie
anul trecut. De asemenea, Bu
lochnikov a declarat că Mariah
este „dependentă de alcool, medi
camente și marijuana“.
n Steven Spielberg ar fi interesat
să producă și eventual să reali
zeze un film cu eroul de bandă de
senată Blackhawk, anunță „Enter
tainment Weekly“. Blackhawk este
un erou creat în 1941, liderul unui
escadron care luptă cu naziștii în
timpul celui de Al Doilea Război
Mondial.
n Între timp, Steven Spielberg a
devenit primul regizor ale cărui
filme au acumulat peste 10 mili
arde de dolari încasări, un adevărat
record. Concurenții lui Spielberg
sunt încă departe de performanța

acestuia: Peter Jackson, Michael
Bay și James Cameron, cu câte 6 mi
liarde de dolari din încasările fil
melor lor. Aceste calcule sunt însă
inexacte, dacă ne gândim că ele
nu au luat în seamă nici inflația,
nici creșterea prețului biletelor
de cinema.
n Mad Max: Fury Road sa bucu
rat de un mare succes, dar even
tualele continuări nu sunt prea
aproape de a ajunge pe marile
ecrane. Motivul este un proces
dintre regizorul George Miller și
studiourile Warner Bros. Cineas
tul australian susține că studiou
rile au omis să îi plătească un
bonus de 7 milioane de dolari,
promis pentru nedepășirea unui
buget de producție de 157 de mi
lioane de dolari.
n Amazon Studios anunță viitoa
rea adaptare sub formă de serial
a romanului The Peripheral de
William Gibson, cu un scenariu
de Lisa Joy și Jonathan Nolan,
deja autori ai seriei Westworld
pentru HBO. The Peripheral este
un thriller SF apărut în 2014. Wil
liam Gibson a scris o „continuare
și un prequel“ numit Agency, ce
va fi lansat pe 24 aprilie. SDC

Scandalul a fost stârnit nu de car
tea lui Adolf Hitler, ci de o piesă
de teatru satirică scrisă de George
Tabori în 1987 sau, mai precis, de
adaptarea ei scenică, ce a avut
premiera în orașul universitar
Konstanz, în sudul Germaniei.
Teatrul municipal din Kon
stanz, care a pus în scenă piesa, a
venit cu o inițiativă inedită: să
ofere bilete gratuite la premieră
tuturor spectatorilor care acceptă
să poarte pe durata spectacolului
o zvastică ce urma să le fie oferită
la intrare. În schimb, pentru plă
titorii de bilete există o alterna
tivă: „Celor care cumpără bilet le
propunem să poarte o stea a lui
David în incinta teatrului, în
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semn de solidaritate cu victimele
barbariei naționalsocialiste“, a
scris conducerea teatrului pe siteul
instituției. Societatea germano
israeliană și Societatea pentru
cooperarea iudeocreștină sau
declarat revoltate de această ini
țiativă și au cerut boicotul piesei.
La Parchetul din Konstanz au fost
înregistrate mai multe plângeri, a
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omul este ușor de corupt, iar au
toritățile au refuzat să amendeze
teatrul. SDC
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România pitorească 2.0
IULIA BLAGA
România neîmblânzită
e un documentar de
comandă, ﬁnanțat de
Auchan Retail România
și de ONG-ul de mediu
TENT – The European
Nature Trust – și realizat de o amplă echipă
internațională cu un
buget total de nivelul
științiﬁco-fantasticului
pentru un documentar
românesc – 2,5
milioane de euro.
Trebuie pornit de la această pre
misă și de la ce au dorit finan
țatorii în schimbul acestor bani.
Nu au dorit un documentar de
investigație despre dezastrul eco
logic din România, nu au dorit un
documentar inovator care să fie
arătat la mari festivaluri ca Vi
sions du Réel sau IDFA, ci un film
pentru toate vârstele, frumos și
acomodant, care să promoveze
fauna sălbatică a României fără să
supere pe nimeni – nici pe eco
logiști, nici pe braconieri, nici pe
cei care fac defrișări ilegale, nici
pe cei care împușcă puii de urs
rătăciți prin orașe. Un produs ge
neralist realizat cu profesiona
lism și aparent inepuizabile
resurse financiare. El emite cu

duhul blândeții și doar la final un
îndemn la atitudine ecologică. În
rest, citit de vocea inconfundabilă
a lui Victor Rebengiuc (un reper
pentru arta și spiritul civic din
România) și care se adresează aici
ca un bunic nepoților, textul be
nign și de multe ori indulgent nu
se ridică la înălțimea imaginilor
superbe și dificil de obținut de
echipa de 22 de cameramani, care
a avut bani, timp și iscusință să
pândească personajele (urși, ca
pre negre, râși, pelicani, cai sălba
tici, acvile de munte etc.) în Piatra
Craiului, Munții Făgăraș, Cozia,
Delta Dunării, Histria, Văcărești,
Peștera Urșilor, Porțile de Fier și
Munții Apuseni.
Regizat de Thomas Barton
Humphreys, scris de Thomas Bar
tonHumphreys și Alex Păun și
produs de compania britanică Off
the Fence (care are în portofoliu

Cozonacbook
Mă gândeam să intitulez acest
articolaș „ ghid despre cum să pos
tezi fotografia cu cozonacul astfel
încât nici o altă coțohârlă să nu te
bată“. Dar am zis că e mai bine să
mă rezum la un titlu scurt.
Bun, neam obișnuit cu faptul că, în
ajun de sărbători, gospodinele cu
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cont de socializare, adică toate gos
podinele, se laudă onlain cu bună
tățile preparate. Nu e nimic mai
agasant decât să vezi douăzeci și
patru de fotografii ale aceleiași pi
sici care zice că e iarăși luni. Dar e
mai stresant și necesită o strategie
bine pusă la punct, mai ales când
vine vorba de cozonac. Fiindcă, dra
gii mei, coptura asta reprezintă
chintesența stării de femelă alfa în
grupul de prieteni virtuali. Salata
boeuf este pentru aspirantele la
maximum locul patru, cele cu bluza
fără decolteu și veșnic de acord.

producții pentru Discovery Chan
nel, National Geographic sau
BBC), România neîmblânzită/
Untamed Romania are la bază
peste 400 de ore de filmare. Are și
o variantă în limba engleză, na
rată de cunoscutul actor britanic
Marc Strong. Filmul a fost lansat
de Transilvania Film în 13 aprilie
în peste 70 de cinematografe din
37 de orașe din România cu o
foarte intensă campanie de mar
keting. Are ca ambasadori perso
nalități ale vieții culturale, iar la
avanpremiera de la Teatrul Națio
nal din București a fost invitată la
crème de la crème în frunte cu
președintele Klaus Iohannis. În
străinătate, România neîmblân
zită a fost prezentat la un festival
de film ecologic de la Washington
și va avea premiera britanică pe
9 mai la sediul BAFTA – British
Academy of Theatre and Arts,

Problema o reprezintă concu
rența. Indiferent cum arată pufoșenia
ta, se va găsi o tipă care să posteze una
mai rumenă sau mai mare sau mai
bine fotografiată. De aceea primul pas
strategic este să faci un cozonac cu rol
de nadă, iar cel adevărat, supercozo
nacul care va rupe gura târgului, să îl
pregătești în cel mai mare secret. Ăsta
cu rol de nadă trebuie să fie simplu,
mai mult alb decât galben și cu um
plutură sărăcăcioasă. Ai grijă chiar să
se vadă o coajă de nucă cum iese din
el. De ce? Fiindcă astfel concurența se
va relaxa, crezând că te poate bate
ușor. Ah, cât de amarnic se înșală!
Vor începe postările de tip re
plică, cu cozonaci evident mai frumoși
și mai complecși decât pârjoala ta. Cu
explicații de tipul „cozonăcel cu

veniturile urmând a fi donate
Fundației Conservation Carpa
thia, al cărei scop e să creeze cel
mai mare parc național forestier
din Europa.
Acțiunea filmului se desfă
șoară pe durata unui an și urmă
rește animale, păsări și insecte
în habitatul lor natural din
munți până în Delta Dunării. Fil
mul poate fi (a și fost gândit așa)
un foarte bun material didactic
pentru școală, deși îi lipsesc
referințele geografice. Dacă toți
învățătorii măcar își vor duce
clasele la cinema, partida e ca și
câștigată.
Realizatorii evită scenele
dure dintre animale și păstrează
suspansul asupra unui deznodă
mânt care uneori se anunță sân
geros pentru a se resorbi benign
întro bulă de săpun (o femelă
mistreț e încolțită de o haită de
lupi, dar îi pune singură la punct
fără violență, un urs pune laba
fără vărsare de sânge pe un cerb
omorât de lupi etc.). De multe ori
e introdusă și o notă de umor,
care să facă imaginile mai accesi
bile copiilor. Intenția celor de la
Auchan e să ofere filmul și ca in
strument de promovare turistică
sau pentru diverse acțiuni legate
de mediu, deci cumva se înțelege
că el trebuia să împace multe gus
turi și să fie cât mai light posibil.
Dar cum să dai dreptate comenta
riului care spune că singurul duș
man al acestor animale sunt ano
timpurile, când la fiecare imagine

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
multă nucă, rahat cu aroma de tran
dafir, fulgi de cocos și esență de
migdale, un deliciu!“. Tu nu te deza
măgi, dăle laic, să te creadă dis
trusă și consolată cu ideea. Asta le
va induce senzația de suficiență și
le va face pe viitoarele adevărate

FILM
idilică cu urși îți amintești de ze
cile de imagini dezolante cu urși
de la știri. Știm foarte bine cât de
multă grijă avem de viața sălba
tică din România. Chiar și ideea
că lucrurile merg spre bine în Ro
mânia, emisă în introducere, mi
se pare tragicomică mai ales în
contextul politic actual.
La un moment dat, spectacu
loasele panorame filmate din dro
nă sau secvențele în plan apropiat
lasă locul unor closeupuri și mai
spectaculoase care rivalizează cu
cele din clasicul Microcosmos (1996)
de Marie Pérennou și Claude Nu
risdany, dar ce păcat că Auchan
nu șia pus ștacheta mai sus și că
na avut exigențe dramaturgice
mai mari! Ce film putea ieși cu un
astfel de material!
Spectatorul speriat că nu va
avea răbdare la cinema pentru pe
licani filmați din dronă timp de 90
de minute ar putea constata că fil
mul e atașant, chiar dacă nu per
sistă la ieșirea din sală. Cel puțin
poate constata că România e mult
mai frumoasă decât credea.
România neîmblânzită a avut
14.451 spectatori în primul wee
kend. Ca o comparație, un docu
mentar de altă factură – Țara
moartă de Radu Jude) – a făcut
anul trecut 2.139 spectatori în pri
mul weekend, fiind lansat desigur
în mult mai puține săli. SDC

perdante să lase garda jos după ce
au dat un croșeu rahitic.
Tu cumperi din timp cinci kilo
grame de făină, macini cinci kilo
grame de miez de nucă și, cel mai
important, spargi parbrizul mașinii și
aduni bucățelele de sticlă securizată.
Îl chemi, contra cost, pe cel mai bun
fotograf dintre cei pe care iai văzut la
cele mai recente nunți la care ai fost.
Frămânți cu Rivanol, ca să fie galbe
nul absolut, apoi încorporezi spăr
tura de sticlă. Vei obține un fel de pui
de hipopotam aburind, cu reflexii de
diamante. Atenție! La ora 23:58, nu
mai devreme, nici mai târziu, cu un
aer din ăla de parcă ai fi total dezin
teresată, vei posta fotografia cu na
mila făinoasă, alături de descrierea
„cozonăcel cu cristale Swarovski“. SDC

