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Centenarul Marii Uniri, 
sărbătorit prin teatru la Iași

RAMONA IACOBUȚE

Totuși, două dintre proiectele
care au în prim�plan Centenarul
vin din zona culturală ieșeană.
Este vorba despre Centenarul Fil�
mului Românesc, lansat de Aso �
ciația ARTIS din Iași și Asociația
Obștească MIA din Chișinău, în
colaborare cu Asociația Stu den �
ților Jurnaliști, cu sprijinul Pri�
măriei și al Ateneului din Iași, și
de spectacolul Teatru de război,
pus în scenă la Teatrul Național
„Vasile Alecsandri“ din Iași, după
un text gândit de scriitorii Lucian
Dan Teodorovici și Florin Lăză�
rescu, alături de regizorul și di�
rectorul Naționalului ieșean,
Cristian Hadji�Culea, și realizat
cu sprijinul Ministerului Culturii
și Identității Naționale, în cadrul
Programului Centenar.

TEATRU DE RĂZBOI: 
SURSE DE INSPIRAȚIE

Iașul și Teatrul său Național au
un loc aparte în istorie când vine
vorba de anii premergători Marii
Unirii. Orașul a fost, vreme de doi
ani, capitala țării, aici s�au sfătuit
mai marii politicii în privința de�
ciziilor care trebuiau luate pen�
tru o Românie aflată în război,
aici s�au consumat drame indivi�
duale și drame colective cauzate
de acest război. Astfel, după ce
Bucureștiul a fost ocupat de tru�
pele Puterilor Centrale la 23 no�
iembrie/ 6 decembrie 1916, au� 
toritățile, armata și o parte din
populația din sudul regatului s�a
retras spre Moldova, într�o încer�
care disperată de a constitui o ul�
timă linie de rezistență. Iașul
întruchipa în acel moment locul
în care se putea încerca refacerea
armatei române. Între 1916 și
1918, Iașul a jucat rolul de capi�
tală de război, fiind obligat să

mențină standardele impuse de
noul statut. Dar, așa cum o arată
documentele vremii, orașul a fost
copleșit de afluxul de refugiați, de
boli și lipsuri materiale. 

Pornind de la aceste certitu�
dini istorice, inițiatorii evenimen�
tului de la Teatrul Național
„Va sile Alecsandri“ din Iași au
conceput o serie de personaje care
gravitează în jurul vieții inte�
rioare a teatrului. Tocmai de aceea,
protagoniștii principali ai specta�
colului Teatru de război sunt ac�
tori ai acelor timpuri care în� 
cearcă să repete o piesă scrisă de
William Shakespeare, dar sunt
luați pe sus de război cu toate ne�
ajunsurile sale.

Teatru de război, prin acțiu �
nea și figurile pe care le aduce în
atenția publicului, face cunoscut
rolul pe care Teatrul Național
ieșean l�a jucat în perioada refu�
giului dintre 1916 și 1918. Vor bește
despre marile evenimente politice
care au avut loc în clădirea

Naționalului, despre un oraș de�
venit capitală de război, despre
tragicul accident feroviar din
acea perioadă, despre foamete și
tifos, toate văzute prin ochii tru�
pei de teatru ieșene la care s�au
alăturat actori refugiați.

„Ne�am propus pentru anul
Centenarului două spectacole,
dar niște spectacole care să
depășească condiția de a răs�
punde doar unei provocări de
moment. Din păcate, nu am
reușit, până acum, decât unul.
Iașul are o istorie interesantă,
legat de Centenar, teatrul în sine
s�a găsit în mijlocul acestor în�
tâmplări și, ca atare, am încercat
să facem un spectacol care să re�
ziste timpului, un spectacol isto�
ric, lucru mai rar în România, în
ultimii ani, un spectacol care să
vorbească despre aceste întâm�
plări“, ne�a declarat Cristian
Hadji�Culea, regizorul spectaco�
lului și directorul Naționalului
ieșean.

PRACTICILE COLABORATIVE
ÎN TEATRU, O REȚETĂ
FOLOSITĂ ÎN CREAREA PIESEI
TEATRU DE RĂZBOI

Pentru textul spectacolului Tea�
tru de război, Cristian Hadji�
Culea a apelat la scriitorii Lucian
Dan Teodorovici și Florin Lăză�
rescu, astfel încât textul este unul
scris la mai multe mâini, o tehnică
din ce în ce mai frecventă în tea�
trul zilelor noastre. S�a pornit de
la o idee și s�a apelat la două con�
deie experimentate deja, pentru a
o pune în practică. Lucian Dan
Teodorovici este, de altfel, la a
treia colaborare cu Teatrul
Național din Iași, după Prăpădul
și Unu plus unu. „A fost un proiect
diferit de alte proiecte teatrale,
întrucât n�am mai avut ocazia să
lucrez până acum pe o temă dată
pe dramaturgie. Am scris însă sce�
narii de televiziune sau chiar de
documentar pe teme prestabilite,
astfel încât adaptarea nu a fost

într�atât de dificilă. Diferența
esențială e că, de astă dată, nu am
semnat și regia spectacolului. Cu
alte cuvinte, textul scris împreună
cu Florin Lăzărescu a trecut prin �
tr�un alt filtru decât cel personal,
încă unul foarte important: al re�
gizorului“, spune acesta.

Cât despre Florin Lăzărescu,
pentru el este prima întâlnire cu
o astfel de experiență, una plină
semnificații, chiar. „Pentru mine,
munca la «Teatru de război» a în�
semnat îndrăgostirea definitivă
de teatru. Cochetam de foarte
multă vreme cu ideea de a scrie o
piesă, dar am tot amânat, convins
fiind că nu�i același lucru cu lite�
ratura sau filmul, domenii în care
aveam deja experiență. Iar întâm�
plarea a făcut să apară propune�
rea de a face echipă cu Lucian
Dan Teodorovici și Cristian
Hadji�Culea, provocarea de a
pune în scenă – fără festivism, cu
dramatism și umor – miracolul
Marii Uniri și grozăviile întâm�
plate în Iași acum o sută de ani.
Evident, doar publicul poate spu �
ne dacă noi am și reușit. Cert e că
mie mi�a plăcut foarte mult pro�
vocarea asta, care m�a ajutat să
mă apropii la maximum – până la
identificare – atât de teatru, cât și
de istoria orașului meu“, se des�
tăinuie acesta pentru „Suplimen�
tul de cultură“.

CUM E SĂ FII PERSONAJ 
ÎN SPECTACOLUL 
TEATRU DE RĂZBOI

Printre personajele spectacolului
care reconstituie pe scena Națio �
nalului ieșean atmosfera anilor în
care România a intrat în Primul
Război Mondial se numără actorii
Teodora, Miron, Margareta, El�
vira, Bogdan, Vlad, Relu, Alexan�
dru. Pentru ei, războiul e doar
subiect de conversație și de bârfe,
până în momentul în care teatrul

2018 este anul în care românii sărbătoresc Centenarul Marii
Uniri. Sau așa ar fi firesc să o facă, dacă ar ține cont de
istoria lor. Multe evenimente s-au anunțat oficial pentru
marcarea celor 100 de ani care au trecut de la Marea Unire

din 1918, mai ales în orașele direct implicate în întâmplările
de atunci, însă pare să lipsească atmosfera demnă de un
astfel de moment, partea festivă se transformă în festivism,
devine o formă fără fond, ce acaparează doar discursurile.
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în care pregătesc un spectacol
este luat cu asalt de refugiați. În
Teatru de război se regăsește,
până la urmă, un amestec de per�
sonal și colectiv, de viață trăită la
nivel micro, pe scena unui teatru,
și la nivel macro, într�un război în
care am ajuns să sacrificăm totul
fără să avem certitudinea că vom
câștiga ceva. Textul spune poves�
tea unor actori care încearcă să
joace o piesă și nu reușesc, din
cauza faptului că începe războiul
și o parte dintre ei sunt nevoiți să
plece. Mor, pe rând, de tifos, de
foame sau în accidentul de cale
ferată de la Ciurea. Această încer�
care continuă a revenirii la teatru,
în niște condiții sinistre, se perpe�
tuează până când România câș �
tigă războiul. 

„N�am căutat neapărat să re�
facem atmosfera Marii Uniri. Nu e
un spectacol «omagial», cum sunt
numite uneori, cu un măcar ușor
sens peiorativ, anumite specta�
cole tematice. Noi, la nivel de text,
ne�am propus să vorbim despre
un miracol apărut dintr�un de�
zastru, căci un dezastru a însem�
nat, până la un punct, implicarea
României în Primul Război Mon�
dial. Așa încât n�am ocolit catas�
trofa, dimpotrivă, am subliniat�o
de�a lungul textului printr�un
crescendo al ei – cu o documen�
tare cât se poate de serioasă în

spate, firește. Vreau să cred că am
scris un text despre speranțele
care supraviețuiesc chiar și atunci
când ele par copleșite insurmon�
tabil de nenorociri. Iar, într�un
final, ca într�un basm, dar care de
astădată e real, speranțele acelea
atât de firave și de încercate își gă�
sesc miracolul necesar și devin is�
torie. Cam despre asta, redus
foarte mult, s�a vrut a fi textul
nostru, dincolo de tema dată. Și
nu�mi rămâne decât să sper că
publicul va simți același lucru la
finalul spectacolului“, crede Lu�
cian Dan Teodorovici.

Textul spectacolului este
structurat pe mai multe scene
care fac trimitere la câte un mo�
ment istoric la care Iașul a fost
părtaș în perioada 1916�1918: in�
trarea în război, refugiul unei
părți din populația țării, a reginei
și a parlamentarilor la Iași, șe �
dințele Parlamentului ținute în
Moldova (chiar în clădirea Tea�
trului Național), accidentul de
tren de la Ciurea, gerul cumplit
care a făcut numeroase victime,
foametea adusă de epuizarea re�
surselor în luptă, tifosul, venirea
rușilor, problema unirii Basara�
biei cu România. Toate aceste 
momente sunt redate prin inter�
mediul discuțiilor dintre perso�
najele�actori la repetițiile pe care
încearcă să le facă.

Personajele principale sau se�
cundare numeroase sunt însuflețite
de o distribuție la fel de gene�
roasă, din care fac parte actorii:
Brândușa Aciobăniței, Andreea
Boboc, Diana Chirilă, Haruna
Condurache, Pușa Darie, Petro�
nela Grigorescu, Livia Iorga, Irina
Răduțu Codreanu, Diana Roman,
Oana Sandu, Doru Aftanasiu, Adi
Carauleanu, Ionuț Cornilă, Radu
Ghilaș, Radu Homiceanu, Mădă�
lin Marius Munteanu, Cosmin
Ma xim, Dumitru Năstrușnicu,
Constantin Pușcașu, Andrei Sava,
Horia Veriveș și Toma Ghilaș, ală�
turi de care apar și studenții
Ioana Apetrei, Oana Asofiei, An�
drei Bordianu, Teodora Burduja,
Georgiana Cincu, Adelina Cojoca�
riu, Pavel Petrași, Cosmin Tănasă,
Renata Voloșcu (anului II Păpuși –
Marionete, clasa lui Ciprian Hu �
țanu și a lui Călin Chirilă).

VEDERE DIN LOJĂ

Spectacolul Naționalului ieșean a
avut, deja, două avanpremiere
pentru public, pe 15 și pe 26 apri�
lie, deși premiera oficială este
anunțată pentru 27 mai.

Pentru publicul ieșean, Tea�
tru de război este un prilej bun de
a privi în urmă prin intermediul
unor povești de viață și nu neapă�
rat prin intermediul unor ma�
nuale și cărți de istorie. Expe �
riența vizionării acestei piese nu
înseamnă o enumerare de date, ci
mai curând o înlănțuire de emoții
și alegeri personale condi ționate
de anumite întâmplări care au
schimbat istoria unui oraș și a
unei țări. Din scaunul său, specta�
torul își va pune, poate, întrebări,
va face o legătură între orașul de
atunci și cel de acum.

„Mi s�a părut interesant să fac
acest spectacol nu numai pentru
mine, ci și pentru noi, cei care trăim
în teatru, și pentru ieșenii care tră�
iesc într�un oraș care în acele mo�
mente a avut o istorie excepțională,
cu întâmplări ex cepționale. Doar o
parte le știm și, din păcate, abia
acum încep să apară cărți, memo�
rii. Vorbesc de întâmplări incredi�
bile de viață de pe străzile Iașului,
nu de marele context, de ședințele
de Consiliu de Miniștri ținute aici.
Aceste întâmplări, care se regăsesc
în spectacolul «Teatru de război»,
sper să fie interesante nu numai
pentru ieșeni, ci pentru orice spec�
tator de teatru“, precizează Cristian
Hadji�Culea.

Și, pentru că mijloacele mo�
derne de care artele spectacolului
se folosesc în zilele noastre fac re�
memorarea mult mai ușoară, prin

apelul la imagine, sunet și text
scris în același timp, ele sunt pre�
zente și pe scena de la Iași, în
spectacolul inspirat de Centena�
rul Marii Uniri. Astfel, deși acțiu �
nea este plasată la începutul
secolului XX, în decor sunt inte�
grate și televizoare. Regizorul
spu ne că a urmărit să pună în
scenă un altfel de spectacol, prin
tipul de story, prin modul de pu�
nere în scenă, prin îmbinarea din�
tre factorul psihologic și întâm �
plarea istorică. „Am încercat să
facem un spectacol la zi, în ceea ce
privește mijloacele tehnice folo�
site, cu momente istorice de acum
100 de ani. După una dintre avan�
premiere, scria cineva pe o rețea
de socializare că nu i s�a părut
nimic neobișnuit să vadă televi�
zoare pe scenă, deși trimiterile
sunt la o altă epocă. Recursul aces �
ta la mijloace tehnologice mo�
derne, cum sunt televizoarele, e,
până la urmă, și un soi de detașare
față de implicarea în poveste“, su�
bliniază acesta.

Cu un decor conceput de
Dragoș Buhagiar, ajutat de costu�
mele Rodicăi Arghir, cu o coregra�
fie semnată Attila Bordás, pe

muzica aleasă de Tibor Cári și cu
secvențe video de care s�a ocupat
Andrei Cozlac, spectacolul Teatru
de război are o miză importantă,
într�un an în care este necesar să
ne amintim de noi ca națiune,
aceea de a motiva spectatorii să
privească și dincolo de prezentul
imediat, de a se bucura de un text
de inspirație istorică. Dacă va
reuși sau nu, rămâne de văzut.

„Păi, oamenii din toată țara o
să�și aducă aminte cât de mult a
contat Iașul pentru Unirea asta.
Și�o să ne fie mereu recunoscători
și�o să vină cu drag la noi în vizită,
nu doar forțați de război. Apoi o
să recuperăm tezaurul de la ruși.
Apoi n�o să mai existe români care
să profite de ceilalți. Apoi n�o să
mai avem politicieni care să țină
discursuri găunoase“, spune per�
sonajul Relu, unul dintre supra �
viețuitori, în scena finală din
Teatru de război. 

Asta ar trebui să fie și preocu�
parea noastră, a acelor care trăim
astăzi în România: să fim recu�
noscători, să nu ne uităm pe noi
înșine neglijându�ne trecutul și
să construim o Românie în suflet,
în primul rând. SDC
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Cartea Hollywood, de Charles Bu�
kowski, traducere din limba en�
gleză de Cristina Ilie, a fost publi� 
cată la editura Polirom în 2017.

Scumpe domnule Bukowski, iată
de ce vă deranjez din nou. Am citit
Hollywood și mi�a plăcut, întoc�
mai cum mă așteptam să îmi
placă. E o informație care vă pri �
sosește, mort fiind. 

Pe de altă parte, eu cred în
acel vechi proverb evreiesc (un pic
patetic, e drept), care ne spune că
nimeni nu moare decât atunci
când este uitat. Firește, n�ați fi
dumneavoastră uitat, n�ați muri,
dacă nu v�aș scrie eu câteva rân�
duri într�o gazetă de pe un conti�
nent bătrân. 

Bineînțeles că scriu pentru mi �
ne și pentru cei care încă nu au citit
Hollywood. Dar, de asemenea, nu
puteam să încep așa: dragi cititori
de Bukowski care n�ați citit Holly�
wood... Sper că îmi veți putea ierta
acest truc ieftin de magician de pro�
vincie, cu jobenul pe jumătate rupt. 

Până la urmă, vă simt aproape
în foarte multe momente ale zilei,
îndeosebi când își cere fibroza fi�
catului nota de plată. 

După ce am citit Hollywood
am văzut și Barfly, filmul al cărui
scenariu l�ați scris. Am puterea să
recunosc: n�ați greșit socotindu�l
un film decent, dar care nu va re�
zista în trecerea timpului. 

M�am bucurat să văd încă o
dată că literatura îi este superioară

cinematografiei. Că sunt pur și
simplu povești, cum sunt cele
scrise de dumneavoastră, care tre�
cute pe film își pierd sufletul. 
M�am bucurat să văd că poezia nu
are nevoie de marele ecran. 

M�a bucurat că nu ați ezitat să
batjocoriți moravurile de la Holly�
wood și pe toți aceia cu pantofii
lustruiți, în care într�adevăr nu ai
cum să ai încredere, dacă ești om.

M�a bucurat că ați avut gene�
rozitatea să deschideți ochii lumii.
Să arătați civilizația sufletelor pier�
dute. Toți acei oameni încuiați în
interiorul barurilor, care beau
acolo dintotdeauna și până la
sfârșitul timpului, ca să îndure,
astfel, greutatea de neîndurat a
vieții adevărate. 

Ați scris despre bețivi cu o
dragoste comparabilă doar cu
dragostea cu care ați scris despre
prostituate. Nu cunosc o dovadă
mai consistentă că ați avut ceea ce
le lipsește cel mai mult tuturor,
dintotdeauna și până la sfârșitul
timpului: o inimă.

În Hollywood, m�am bucurat
să văd cum îl batjocoriți pe „crea�
tor“: un tip înalt, suplu, delicat,
care duhnea prin toți porii a artă.
Se vedea cu ochiul liber că s�a năs�
cut pentru a Crea, pentru a Crea
lucruri mărețe, fără ca vreun ob�
stacol să�i stea vreodată în cale,
fără să fie nevoit să�și bată capul
cu lucruri atât de meschine pre�
cum durerile de dinți, îndoiala de
sine sau destinul păduchios. Era
unul dintre aceia pe care se vedea
că sunt talentați. Eu arătam a spă�
lător de vase, așa că ăștia de genul
lui mă cam călcau pe nervi.

Genul ăsta de creaturi n�a
dispărut. Există încă și, desigur, se
bucură de succes. Sunt mulți, mii,

zeci de mii, nu stau să�i număr, 
fiindcă mereu apare un altul care
să corespundă tiparului. 

Știu că nu vă interesează nici
acest amănunt, dar un al doilea
Bukowski n�a mai existat.

Mi�a plăcut ce faceți din imbe�
cilii care idolatrizează un alt imbe�
cil (cazul Tab Jones), cum râdeți de
cei care încearcă să fie poeți, mai
ales când sunt egoiști și cum, cu
toată compasiunea necesară, nu îi
vedeți bine pe cei care văd chipul
lui Iisus în chipul psihiatrului.

Domnule Bukowski, caut de
câteva luni un cuvânt. Citesc toate
cărțile, văd toate filmele, ascult
toți oamenii vorbind, mă uit la fir�
mele luminoase, căutând acel cu�
vânt, care pentru mine e foarte
important, fiindcă de la el vreau să
pornesc într�o călătorie.

Cel mai mult în Hollywood
mi�a plăcut acest clișeu pe care
oamenii îl folosesc pentru vin și de
care uitasem cu desăvârșire: sân�
gele zeilor. Nu e ceea ce căutam,
dar m�a adus tot mai aproape de
cel care mă așteaptă. 

Intru în gări și în cârciumi, rătă�
cesc pe la periferii și pe la moteluri,
căutând cuvântul. Câteodată, deși
rar, mai sunt întrebat dacă am pier�
dut ceva și acum le răspund că da:pe
Bukowski, un prieten. Ei dau din
umeri. Și atunci le spun: sângele zei�
lor. Și ei mai dau o dată din umeri. 

Așa că plec mereu mai de�
parte. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Sângele zeilor

Să luăm un poet și un conta�
bil ANAF. 

Ei cumva se aseamănă,
cumva sunt altfel.

Amândoi își fac munca la
masă, pe�un scaun.

Amândoi scriu.
(De fapt, scrisul a fost inven�

tat mai întâi
din nevoi contabile)
Amândoi – dacă�s cu adevă�

rat contabili, cu adevărat poeți –
nu pot dormi peste noapte.
Amândoi fac nenumărate

calcule
ca să le iasă cât mai bine tre�

cutul și ziua de mâine.

În teoria lumii noastre, poe�
tul e Nimeni,

iar contabilul e Dumnezeu.
Poeții trișează existența, rea�

litatea,
contabilii o fardează, o aduc

din condei.

Contabilul pretinde plus va�
loare din taxarea poetului,

din drepturile lui de autor,
din declarația lui anuală,

obligatorie pe venit,
în timp ce poetul nu vrea, se

ascunde
să nu�i dea contabilului

nimic,
se chinuiește să o facă atât

de bine,

încât mulți dintre contabilii
lumii noastre

trebuie să urmărească un
singur poet.

Cum ar fi invers, contabile,
să�ți cauți obligatoriu poetul,
să primești nesfârșite aver�

tismente înscrise de el,
să ți se blocheze contul,
să�i găsești de capul tău do�

miciliul,
să mergi singur acasă la el,
să�ți iei concediu,
să stai ore întregi la coadă,
să completezi o cerere cu
„eu, subsemnatul..., domici�

liat..., cu CI nr..., seria...,
eliberat de SPCLEP..., la data de...

CNP...“ și să�i soliciți taxele
pentru Nimic?

Cum ar fi invers, contabile, 
– așa ar fi legea; dacă nu o

știi, nu te absolvă –
să ai obligatoriu atâtea

cunoștințe despre poezie,
încât să�ți completezi precis

formularul,
în așa fel să nu te întoarcă

din drum poetul de la ghișeu,
să nu te trimită la altul,
(de exemplu, de la 3 la 7)
să semnezi o declarație pe

propria răspundere,
să�ți plătești Impozitul,  
să�ți plătești Sănătatea,
să�ți plătești Pensia și Șomajul,

să plătești cu bani grei un
poet acreditat,

care nu�ți taie niciodată
chitanță

pentru poezia în regulă,
aproape perfectă? SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Poetul și contabilul ANAF. O fabulă
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Săptămâna trecută începusem să
scriu despre micul scandal lite�
rar iscat de raporturile Hertei
Müller, laureată a premiului
Nobel, cu Uniunea Scriitorilor
din România. 

Pe fondul alegerilor generale
pentru conducerea Uniunii, a fă �
cut niște valuri vestea că proza�
toarea germano�română a fost
exclusă din această organizație fi�
indcă nu și�a plătit cotizația – ba
nu, a fost doar suspendată – ba
nu, fiindcă nici nu știa că e mem�
bră USR – ba da, fiindcă a depus
cerere de intrare în Uniune – ba
nu, fiindcă... și tot așa. O mică�
mare tevatură, dar care merită lă�
murită, fiindcă ține de tranziția
noastră îndelungă, de ce am lăsat
în urmă și ce am adus după noi
din vremurile apuse.

Cum se întâmplă de obicei la
noi, unde adevărurile se spun
mereu doar pe jumătate, a fost ne�
voie de mai multe intervenții și
clarificări ale unor scriitori și
reprezentanți ai USR, inclusiv una

a Hertei Müller, pentru a lega
unele de altele firele întregii tă �
rășenii.

Într�adevăr, în mai 1985 Her�
ta Müller a depus la filiala USR
din Timișoara, orașul unde trăia
pe atunci, o cerere de înscriere în
Uniunea Scriitorilor. Cererea
există și recent a fost făcută pu�
blică de filiala timișo reană a Uni�
unii. În acel moment publicase
două volume de proză în limba
germană, ambele apărute la Edi�
tura Kriterion. Cel dintâi, Niede�
rungen (Ținuturile joase) a apă� 
rut în 1982, iar în 1984 a fost pre�
luat și publicat în Germania Fede�
rală, la Rotbuch Verlag din Ber� 
linul de Vest – fără micile in �
tervenții ale cenzurii din Româ�
nia. (O traducere românească a
acestui volum a apărut abia în
2012, la trei ani după ce prozatoa�
rea primise premiul Nobel.) La
noi cartea a făcut multă vâlvă mai
degrabă în comunitatea șvabilor
bănățeni și a transformat�o pe
Herta Müller într�o țintă a mâniei
lor, din pricina felului în care 

descria realitățile satului șvăbesc
din România comunistă. În Ger�
mania însă a fost considerată o
revelație. 

Cu două premii literare în
România și trei în RFG și Austria,
prozatoarea îndeplinea cu asupra
de măsură condițiile pentru a de�
veni membră a Uniunea Scriitori�
lor. Numai că la acea vreme in� 
trările în USR erau blocate prin
decizie politică, așa că nici cere�
rea Hertei Müller, nici cererile al�
tora nu au fost aprobate. Pe de
altă parte, într�un comentariu pe
Facebook (care Facebook a deve�
nit sursă de informație critică și
istorică inclusiv pentru litera�
tură) prozatorul și jurnalistul
William Totok, tot (fost) timișo �
rean, spune că el, Herta Müller și
Johann Lippet și�ar fi retras cere�
rile în decembrie 1985, din pricina
filtrului politic prin care treceau
dosarele candidaților. Că o fi sau
n�o fi așa, cine să mai știe? Pentru
limpezirea istoriilor noastre lite�
rare, ar merita căutate în arhive și
aceste cereri de retragere a cereri�

lor, fiindcă în birocrația comu�
nistă hârtiile erau importante, se
păstrau, se înregistrau, se arhivau
și nu se arunca nimic, că nu se știe
când e nevoie de o chitanță, un
decont, un act cu ștampila noas�
tră sfântă. Cei care au trăit în co�
munism sau trăiesc în România
birocratică știu asta foarte bine.

În fine, cererea Hertei Müller
nu se aprobă și nici nu mai con�
tează, fiindcă în 1987 prozatoarea
emigrează în R.F. Germană îm�
preună cu Richard Wagner și se
stabilește în Berlin (pe atunci
Berlinul de Vest). Iar de aici po�
vestea se ramifică: în vreme ce
Herta Müller începe să publice în
Germania și devine cetățean ger�
man (dar își pierde cetățenia ro�
mână), în decembrie 1989 în
Timișoara izbucnește revoluția,
apoi regimul comunist se pră �
bușește, iar în 1990, în zorii noii și
șovăielnicei democrații româ �
nești, Uniunea Scriitorilor din Ro�
mânia aprobă toate dosarele de
intrare în organizație ce fuseseră
blocate de autoritățile Epocii de

Aur. Toate, adică și pe cel al Her�
tei Müller, care nu mai era de ani
buni în țară. Și, probabil, și pe ale
altor scriitori aflați în aceeași
situație. S�a îndreptat astfel, deși
cam tardiv, cum e obiceiul nostru
strămoșesc, un abuz de putere. Și
s�au creat și premisele încurcătu�
rii de astăzi, care iată că, după
aproape treizeci de ani, începe 
să�și facă simțite efectele. 

Așa suntem noi, nu ne grăbim –
știm, cu înțelepciunea noastră în�
născută, că n�are rost să te repezi
să rezolvi lucrurile: odată și oda �
tă, fie rele, fie bune, ele tot te ajung
din urmă. Deci să nu ne grăbim –
lăsăm restul pe săptămâna vii�
toare. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Herta Müller și Uniunea Scriitorilor (II)

Viorica Dăncilă este premier doar
cu numele. În cele câteva luni de
când ocupă postul de prim�minis�
tru n�am auzit să fi avut o inițiativă,
să fi ieșit cu ceva marcă proprie, să fi
surprins măcar cu vreo declarație
inteligentă. 

Dimpotrivă, a făcut numai gafe.
Pălăria e prea mare, dar n�are în�
cotro, și�o ține pe cap, chiar dacă o
țară întreagă râde în hohote. Dăn�
cilă nu spune nici măcar ce gân �
dește, este robotul perfect, care nu
strigă, nu are trăiri, nu deranjează
pe nimeni. Doar execută mecanic
tot ce i se cere.

Zici că ar fi o mașinuță teleghi�
dată, dar cu drept de semnătură,
manevrată de alții. Iar când se ter�
mină bateriile, atunci gata, mașina
înțepenește.

Viorica e premierul minune
pentru liderul PSD Liviu Dragnea.
Pentru a supraviețui politic, el are
nevoie de oameni slabi în jurul său.
Fără personalitate și fără să�i iasă
din cuvânt. Cu Grindeanu s�a ars.
Cu Tudose la fel. Cu Victor Ponta 
n�a avut de ales, l�a scos din partid.

Însă cu Viorica Dăncilă i�a ieșit. Cel
puțin până acum. Dăncilă nu e per�
sonajul care să�și dorească să fie un
premier bun. Vrea doar funcții, iar
pentru asta e gata să facă orice sa�
crificiu. Primește instructajul și e
suficient. 

Viața de europarlamentar a
fost minunată. Nu era sub blițurile
ziariștilor, nimeni nu�i urmărea
discursurile, nici măcar comunica�
tele transmise de la Bruxelles. Pen�
tru că nu conta în viața publică.
Probabil că nici nu și�a dorit funcția
de la Palatul Victoria, dar, dacă in�
teresul șefului de partid o cerea, 
n�a avut încotro. În momentul nu� 
mirii, ea știa că un refuz echivalează
cu ieșirea sa din prim�planul poli�
ticii. Iar în 2019 n�ar mai fi prins o

nouă nominalizare pentru Parla�
mentul European. Urma să fie pe�
depsită exemplar dacă l�ar fi refuzat
pe Liviu.

Cu siguranță că viața Vioricăi
Dăncilă e una zbuciumată. E com�
plicat să te trezești dimineața și să te
duci fără chef la birou, cu frică să nu
te sune șeful. Nu doar că te sună, dar
îți mai dă și o temă de rezolvat. Ba o
numire controversată la vreo regie
de stat, ba un paragraf cu dedicație
introdus în vreo lege. N�ai nici un
chef de muncă, mai ales când știi că
poți munci doar în limitele stabilite
de șeful de la partid. Cum să îl chemi
pe ministrul Transporturilor în bi �
rou și să�i ceri să găsească o soluție
pentru a începe autostrada Iași�
Târgu Mureș? Dacă Dragnea nu vrea
proiectul ăsta? De ce s�ar complica?

Singura misiune a Vioricăi e
credința față de Dragnea. Îi e o frică
teribilă să nu�și dezamăgească stă�
pânul. Poate schilodi limba română
fără probleme în continuare, cum
poate confunda de o mie de ori sta�
dionul Giulești cu cel al Rapidului.
Important e să nu uite ce i�a trans�
mis Dragnea la ultima întâlnire. Cât

timp execută întocmai și la timp or�
dinele șefului, totul e în regulă. 

N�o veți vedea participând la
nici o răscoală împotriva lui Drag�
nea. Ar accepta fotoliul de șef al par�
tidului doar dacă Dragnea ar fi
proclamat regele PSD. Pentru că
Dăncilă e învățată cu ordinele, nu
poate conduce singură nimic. S�ar
pierde dacă nu ar avea spatele asi�
gurat. S�ar sufoca. În momentul în
care Dragnea ar pierde șefia PSD,
Dăncilă ar fi scoasă imediat din
funcția de premier. Pentru că ni�
meni nu dă doi bani pe compe �
tențele sale. Nici măcar în interiorul
partidului nu trece drept vreun mo�
nument al înțelepciunii. 

Și totuși, Dăncilă are slăbiciunile
sale. Indiferent de proptelele lui
Dragnea, e posibil să cedeze la un mo�
ment dat. S�a văzut și zilele trecute la
episodul cu plecarea în vizita din Is�
rael. Dacă s�ar întâmpla asta, nu va
ieși cu scandal între ea și șef. Nu va fi
nici un reproș, nimic, va fi căutată o
soluție de ieșire onorabilă. O pro�
blemă medicală, o chestiune de fami�
lie etc. Dar nu se va repeta în nici un
caz scenariul Grindeanu sau Tudose. 

Cedarea Vioricăi Dăncilă va
avea efecte catastrofale asupra lui
Dragnea. Chiar dacă va fi inventat
un motiv tare pentru retragere, in�
stalarea unui nou premier PSD va
deveni o problemă complicată pen�
tru partid. Klaus Iohannis nu va
mai numi, aproape sigur, încă un
candidat de prim�ministru din
zona PSD. Cu cât ne apropiem de
alegeri, cu atât actualul președinte
va fi mai vizibil. Și mai jucător. O
arată deja, prin ultimele sale ieșiri
de la Cotroceni.

Dragnea ar fi în stare să�i pro�
mită orice Vioricăi Dăncilă, numai
să nu plece de la Palatul Victoria.
Plecarea actualului premier ar fi
nu doar o înfrângere majoră pen�
tru Dragnea, ci ar putea echivala
cu sfârșitul politic al actualului
lider PSD. 

Sună al naibii de prost, dar
Dăncilă e un premier condamnat la
locul de muncă. N�ar fi de mirare să
aflăm că Dăncilă și�a depus demi�
sia, însă cererea sa n�a fost accep�
tată de Secretariatul General al
guvernului. Ce premier minunat
are România! SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Un premier condamnat la locul de muncă



Scris în 1962 de Bernard Gavoty,
criticul muzical francez  apreciat cu
deosebire de români, la doi ani du �
pă moartea Clarei Haskil, textul
este parte a unui volum din seria
„Marii interpreți“ publicată de edi�
tura Kister de la Geneva. Problema
pusă de acest text, una de credibili�
tate, s�ar putea rezuma la întreba�
rea: când s�au cunoscut Dinu Li� 
patti și Clara Haskil?

Toate mărturiile de până acum
concordă mai mult s�au mai puțin.
Madeleine Lipatti, într�un interviu
acordat la Radio Köln (5 decembrie
1965), a cărui traducere româ�
nească a fost inclusă în volumul
Adrianei Moscuna, răspunde la în�
trebare relativ clar: „La Paris, în
1934, dacă nu mă înșel, la sfârșitul
unui concert dat de Clara Haskil la
prințesa de Polignac, Lipatti o abor �
dă pentru a�i spune entuziasmul
său. Din această întâlnire s�a născut
o prietenie care va dura 16 ani, până
la moartea lui Lipatti“. 

De aceeași opinie este și bio�
graful oficial al Clarei Haskil, Je�
rôme Spycket, în volumul său apă� 
rut în 1975 la editura Payot. Pentru

Spycket, întâlnirea a avut loc pe
fundalul apropierii între Nadia
Boulanger – care tocmai îi preluase
pe elevii lui Dukas de la clasa de
compoziție de la Paris – și prințesa
de Polignac, Winnareta Singer.
Prințesa era începând din 1927 pro�
tectoarea și binefăcătoarea Clarei
Haskil, căreia îi alocase mică sumă
lunară pentru a putea trăi și pe care
o găzduise chiar câțiva ani (până în
1933) în reședința ei pariziană de pe
Avenue Henri�Martin. În schimb,
Haskil avea obligația, între altele, să
cânte oricând i se cerea în „vinerile
muzicale“ organizate de prințesă în
„atelierul“ ei de pictură, transfor�
mat în sală de recital, într�o casă si�
tuată în imediata vecinătate, pe Rue
Cortambert.

O altă datare a întâlnirii celor
două genii ale pianului o sugerează
prima biografă a Clarei Haskil, Rita
Wolfensberger, într�un volum me�
morial apărut în 1961. Autoarea,
care o cunoscuse bine pe Clara
Haskil, avansează anul 1936.

În acest context, dacă spusele
lui Bernard Gavoty, pretins citând�o
pe Clara Haskil, ar fi corecte, întâl�
nirea celor doi s�ar fi produs însă
mult mai târziu. Gavoty, preluat
fără vreun semn de întrebare de în�
grijitorii corespondenței lui Lipatti,
afirmă textual: „într�una din vine�
rile muzicale date de prințesa de
Polignac... un tânăr – cât de timid și
el! – mi se adresă spunându�mi:
«V�am auzit la București» [subl.
mea V.E.]. Era Dinu Lipatti“.

Or, în decada anilor 1930 Clara
Haskil – este bine știut – nu a dat de �
cât două concerte și un recital la
București, cel dintâi – înregistrat atât
de Irina Procopiu în jurnalul ei, cât și
de Cella Delavrancea – la 28 octombrie

1937, cel de�al doilea la 3 noiembrie
1938, pe când se afla în țară pentru 
a�și salva naționalitatea română
ame nințată de primele persecuții
antisemite sub guvernul Goga�Cuza.
La Ateneu, în 1937, a fost de față și
Dinu Lipatti, care concertase și el cu
Geor ge Georgescu la 14 octombrie.
Dacă lucrurile stau așa, atunci întâl�
nirea de la Paris a celor doi putea
avea loc cel mai devreme abia cândva
în iarna anului 1937�1938.

Nimic nu este exclus în această
„anchetă“ în care ar fi de semnalat
totuși două lucruri. Cel dintâi:Dinu
Lipatti apare pentru prima dată în
casa prințesei de Polignac la 19 fe�
bruarie 1936, adus de profesoara sa,
Nadia Boulanger. Amândoi vor
cânta partea de pian a minunatelor
Liebeslieder Waltzer de Brahms,
împreună cu cvartetul vocal din care
făcea parte și soprana Marie�Blan�
che de Polignac. Potrivit in forma �
țiilor documentare minuțioase cul e �
se de cea mai serioasă biografă a
Winnaretei Singer, prințesa de Polig�
nac, aceasta din urmă, deși în con �
valescență, s�ar fi repezit în dimi �
nea ța zilei în casa Mariei�Blanche,
unde aveau loc repe tițiile, pentru a�l
vede o clipă mai devreme pe proteja�
tul în ascensiune al Nadiei Boulan�
ger, Dinu Lipatti. A fost de față Clara
Haskil la concertul de la 19 februarie
1936? Nici o mărturie până acum,
dar este probabil.

Cea de�a doua observație:Ber�
nard Gavoty nu este un personaj
total credibil, deși admirator indis�
cutabil al artei Clarei Haskil. Iar
una dintre cele mai pertinente do�
vezi – foarte la îndemâna editorilor
corespondenței lui Lipatti – este o
scrisoare a profesorului ei de Con�
servator, devenit între timp prieten,

Joseph Morpain, din 22 iunie 1959.
„Vă înțeleg de cepția, mânia chiar,
de a nu fi recunoscut în paginile
[vol.] La Musique adoucit les moeurs?
tot ce i�ați spus autorului...“ Autorul
volumului ce tocmai apăruse la
Gallimard era Bernard Gavoty, Cla�
rendon, cum semna în „Le Figaro“.
„Spusele“ Clarei Haskil erau inter�
calate pe trei pagini, în capitolul
intitulat „Sexul slab“, cu comenta�
rii infatuate ale criticului căruia îi
plăcea atât de mult să se pună el
în exergă, încât scenariza spusele
interlocutorilor săi, așa cum fă�
cuse și cu George Enescu. Gavoty
o punea sub o lumină bizară, no�
tând: „În pădurea tomnatecă a pă�
rului ei gri, ochiul i se aprinde o
clipă – timp cât să mă privească
bine în față – apoi se cufundă
între�un soi de vis atavic. Așa făcea
și Enescu, căruia nu�i plăcea deloc
să cânte în public și, imediat după
efort, se retrăgea în vis, ca un melc

în cochilia lui. Să existe un compor�
tament specific la exilații români?“.

Mânia Clarei Haskil față de tex�
tul lui Gavoty aruncă o îndoială asu�
pra exactității presupuselor citate
din discuția lor, între care și acel 
„v�am ascultat la București“. Când 
s�a înfiripat marea prietenie a celor
doi pianiști? În 1934, în 1936 sau abia
la începutul anului 1938? Singura
certitudine este că în iunie 1938 idila
în care Clara Haskil își pusese tot su�
fletul se închegase puternic. La 12
iunie 1938 cântau împreună într�un
recital în casa de vacanță a prințesei
de Polignac, nu departe de Paris, la
Jouy. Și, cum o atestă o scrisoare de
la 20 iunie același an, pianista era
subjugată total de mai tânărul ei
compatriot, în așa măsură încât
aproape îl soma pe un alt mare me�
cena, clarinetistul elvețian Werner
Reinhart, de la Winterthur, să par�
curgă compozițiile lui Lipatti și să�l
angajeze în concert. SDC
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PE MARGINEA UNEI NOI APARIȚII: DINU LIPATTI, SCRISORI, VOLUMUL II

Scurtă anchetă nepolițistă:
Când s-au cunoscut Dinu
Lipatti și Clara Haskil?

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

Am citit cu creionul în mână volumul al doilea al corespondenței lui Dinu Lipatti,
apărut sub îngrijirea Monicăi Isăcescu și a lui Ștefan Costache, și primul lucru
care m-a alarmat a fost să văd că seria scrisorilor schimbate de Dinu Lipatti și
Clara Haskil începe în mod bizar cu o pagină de amintiri. Amintirile cui, puse 
pe hârtie când, publicate prima oară la ce dată, în ce volum, îngrijitorii ediției 
nu o spun. O notă de subsol trimite cititorul la compilația de documente a
Adrianei Moscuna, din 1992, de unde, în mod vădit, a fost copiat textul.
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

La intrare în sala Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, publicul dă cu
ochii de o sumedenie de bolovani autentici, iar pe fundal îl întâmpină 
o proiecție uriașă cu chipul lui Mao, elemente vizuale ce anunță ca
semne structurale o parte din ceea ce va urma. 

O minunată Aventură. La Piatra Neamț

Spectacolul Aventura debutează
abrupt, cu o scenă scurtă, una din
cele 41 care�l alcătuiesc, în care
Marc și Angels, soț și soție, discută
despre ce înseamnă fericirea în
concretizările ei faptice. Alfredo
Sanzol, autorul madrilen al textu�
lui, unul dintre cei mai populari
dramaturgi actuali, e atașat ca in�
teres de subiecte ale zilei, precum
aici criza, în formele ei economică
și afectivă, anxietatea, banii și
efectele lor, când lipsesc sau când
sunt prea mulți, emigrarea etc.
Sanzol scrie dintr�o perspectivă
etică asumată, camuflând�o abil
în situații dramatice și personaje
credibile, scriind nuanțat, cu simț
scenic. Are un stil foarte colocvial,
desprins din viața reală, detec�
tând trăsături, slăbiciuni umane
pe care le reflectă prin eroi și
acțiuni ce par, fără să fie docu�
mentare, ale noastre, ale prieteni�
lor ori cunoscuților. 

Aventura e un segment de
realitate decupat cu știință dra�
maturgică și înrămat teatral, apa�
rent un crochiu animat de câțiva
indivizi banali puși în posturi oa�
recare, dezvoltate natural, hrănite
de evoluția raporturilor dintre ei.
Sunt patru femei și patru bărbați,
într�o simetrie ce echilibrează, fe�
meile și doi dintre bărbați, co �
acționari la o firmă din Barcelona
deciși s�o vândă, evident cât mai
bine, cum altfel decât unui chinez,
pentru ca apoi fiecare dintre ei 
s�o poată lua de la zero. În altă
parte. Sanzol strunește perfect
ideologicul, distilându�l în con�
texte scenice verosimile, care des�
criu, dar și punctează subiecte
atinse de politic. Timpul teatral e
condensat la 19 zile, iar spațiul, la
Barcelona și Shanghai, în această
piesă în care unele dintre scene
sunt doar precizări regizorale și

tăceri sugerate prin puncte de
suspensie. E o stilistică apropiată
de cea cinematografică, cu frag�
mente rulate filmic, în care se mi�
zează și pe focus, un minimalism
adoptat scenic și de regizorul
Theodor Cristian Popescu, care a
utilizat traducerea Luminiței
Voina Răuț.

NARATIVUL TEATRAL 
MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE
IMPREVIZIBILĂ

Inițial fundamentat pe atmosferă
și pe relație, narativul teatral
merge într�o direcție imprevizi�
bilă, luând privitorii prin surprin�
dere, crescând, în același tempo
controlat, virând creativ când nici
nu te�ai aștepta. Ideea de a obține
cât mai mulți bani de la investito�
rul chinez duce într�o ironie de
catifea, deșteaptă, eliberând doze
de comic gradat, neanticipat, deci
cu atât mai savuros. 

Regia recurge, în spiritul tex�
tului, la o economie voită de mij�
loace de expresivitate, contând pe
imaginea scenică, dar mai ales pe
actorie. În acest plan, Theodor Cri�
stian Popescu a așezat interpreta�
rea în zona firescului cotidian,
consolidând felul ingenios în care
se țese intriga și crește conflictul
doar din reașezarea continuă a ra�
porturilor interumane. 

O rea șezare al cărei motor e
dorința de câștig bănesc, o as �
pirație tipică firii omenești, pre�
zentată cu amortizor, dar răsucită
de Sanzol pe toate fețele. Pentru
că banii n�au miros, dar alterează
întotdea una omenescul și legătu�
rile cu ceilalți. Ceea ce se întâm�
plă și în Aventura: Sandra, cea
care se ocupă de negocieri, de�
clară că va face totul pentru a
obține cât mai mult din această
vânzare, finalmente și nebănuit,
doar pentru ea, nu înainte de a le
juca o mică farsă coechipierilor ei,
ademenindu�i cu un câștig iluzo�
riu, doar pentru a�i face să�și dea
arama pe față și pentru a�i aban�
dona definitiv, mutându�se la ca�
pătul planetei.

M�a cucerit Aventura prin ma�
niera dezinvoltă, fluidă, uimitoare

în care e condusă dramatic și regi�
zoral povestea, fără precipitări și
accente excesive, cu mână sigură,
cu un autocontrol care trece și în
interpretare. Loredana Grigoriu,
Sabina Brândușe, Ecaterina Hâțu,
Mircea Postelnicu, Valentin Florea,
Nora Covali, Victor Giurescu și
Emanuel Becheru joacă impecabil,
ca o adevărată echipă, reținut, fără
stridențe, convingători în fiecare
gest, pas, privire sau replică. 

Toți sunt desculți (absența în �
călțămintei de scenă poate des�
chide o mică hermeneutică –
le gătura cu pământul, impasul eco �
 nomic sau doar simplitatea), mai
puțin Lee și translatorul său, ți �
nutele vestimentare, schimbate
frecvent, indicând precis locul
unde se poartă discu țiile (la bi rou,
acasă, în călătorie). 

Scenografia lui Cosmin Ar�
deleanu e evocativă prin mulți �
mea de pietre de mari dimen� 
siuni răsfirate pe toată scena,
printre care actorii își face tra�
seele, amintind de geografia mon�
tană, aridă a Spaniei. Dar și
sugestivă, prin proiecțiile care lo�
calizează și ele (Shanghai, Ibiza,
Extremadura), fac zoom, facili�
tând jocul de planuri.

PERSPECTIVA 
OMULUI DIN CLASA 
DE MIJLOC

Aventura prezintă perspectiva
omului din clasa de mijloc, cel
mai atins de efectele crizei econo�
mice, de fapt de toate convulsiile
prezentului, a cetățeanului pen�
tru care o viață tihnită înseamnă
un trai cât mai bun pentru sine și
familia sa. 

Realitatea ultimelor decenii a
înregistrat cele mai mari valuri de
migrație din istoria recentă. O
migrație în principal economică,
determinată de dorința de a o
duce mai bine. Indiferent unde, în
ce patrie, noțiune continuu rede�
finită, în ce limbă, la ce vârstă.
Aventura e despre natura umană
așa cum se reașază ea actual�
mente, despre cum arătăm nefar �
dați, despre cauzalitățile care ne
pot justifica faptele. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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VEDETA DIN SERIA AVENGERS LE-A FĂCUT PE FANELE ROMÂNCE (ȘI NU NUMAI) SĂ ȚIPE CA LA CONCERTELE BEATLES

Sebastian Stan la București: 
„Trebuie să mă primiți înapoi“

IULIA BLAGA

A fost vorbăreț la Q&A�urile de la
proiecțiile cu I, Tonya, a dat inter�
viuri și autografe (au venit și fane
din străinătate!), a participat la
acțiunile proiectului caritabil Our
Big Day Out, a interacționat prie�
tenos cu toată lumea, a dormit
puțin și a zâmbit tot timpul. A ac�
ceptat să meargă chiar și la o întâl�
nire�surpriză cu publicul (ră mas
cu gura căscată, vă dați seama) de
la Cinema City, la una din proiec �
țiile cu Avengers: Infinity War. 

Pe scurt, lumea a văzut că e ci�
vilizat, modest și cu bun�simț, nu
doar talentat, frumușel și mândru
că�i român (lucruri care deja se
știau). Cristian Mungiu l�a cunos�
cut la New York, la una dintre
proiecțiile cu Bacalaureat, și s�a
gândit să�l invite la American In�
dependent Film Festival, a cărui a
doua ediție urma să o realizeze în
România. Stan tocmai făcuse un
prim rol consistent în I, Tonya (de
Craig Gillespie), film independent
răsplătit cu mai multe nominali�
zări la Oscar și Globul de Aur și

premiat cu amândouă pentru rol
secundar feminin (Alison Jan�
ney). Mungiu a stabilit datele fes�
tivalului în funcție de zilele când
actorul putea veni, iar Stan s�a în�
tors în țara unde nu mai fusese
decât o singură dată de când emi�
grase (dar în 2004 a mers doar în
orașul natal, Constanța.).

Iată ce am aflat nou despre
Sebastian Stan, mai ales din lu�
crurile spuse în fața fanelor care,
de excitare, au râs și unde nu era
cazul în timpul proiecției sau
discuțiilor, altfel umplând sălile
și urlând cum se urla pe vremuri
la concertele Beatles.

l Sebastian vine de la Johann
Sebastian Bach. Mama lui e pia�
nistă. Cu ea vorbește româna, deși
accentul i s�a cam dus. 

l „Mama mă punea tot tim�
pul să imit vecinii, așa cred că am
început cu actoria. În România
mă jucam pe afară și desenam
foarte mult.“ Invitat în emisiunea

Andreei Esca de la Europa FM, ac�
torul și�a mai amintit statul la colț
și bătutul cu rigla la palmă de la
școală, dar și gustul salatei de
boeuf (pe care mama încă o
gătește), al sarmalelor și al mici�
lor. A povestit și de bunica lui, pe
care a iubit�o mult, și care îl badi�
jona cu oțet când era răcit și îi
punea ceapă în șosete. Ține minte
și ultima cuvântare a lui Ceau �
șescu de la balconul Comitetului

Central al PCR, deși la Revoluție
avea 7 ani. 

l Când a părăsit România,
pri ma escală a fost Viena, unde
mama lui avea deja un contract.
Acolo au locuit câțiva ani, iar când
mama i s�a recăsătorit cu un ame�
rican, s�au mutat la New York.

l La început n�a vrut să le
spună colegilor că e român, dorea

să se integreze și să fie ca toți
ceilalți (a vrut chiar să�și schim �
be numele în Christopher), dar
pe la 15�16 ani, „când te gândești
prin ce ești diferit“, a început să�și
descopere rădăcinile. „Și aven�
tura continuă“. „Listen, nu tre� 
buie decât să fii OK cu ceea ce
ești. Ne ia mult timp din viață
până înțelegem asta, dar, cu cât
mai repede aflăm, cu atât mai
ușor ne va fi.“

Sebastian Stan a lăsat
o impresie foarte plă -
cută în scurtul sejur
petrecut în România
la Festivalul de Film
American Indepen -
dent (27 aprilie – 
3 mai 2018). Trebuia
să stea trei zile, dar 
a apărut o întâlnire
neprevăzută pentru
un rol și a trebuit să
se întoarcă mai de-
vreme (festi valul or-
ganizând o proiecție
supli mentară cu I,
Tonya cu o seară
înainte de plecare). 

Născut în Constanţa în 1982, Sebastian
Stan e unul dintre numele în ascensiune
de la Hollywood. A început cu serialul
Gossip Girl, primind în 2009 un rol princi-
pal în serialul Kings. Un an mai târziu
Darren Aronofsky îi dă un mic rol în Black
Swan. Devine vizibil odată ce devine
Bucky Barnes în Captain America: The
First Avenger. În 2012 e nominalizat la
Critics Choice Television Award pentru
rol secundar masculin într-o miniserie
sau film TV pentru rolul din miniseria 

Political Animals. A semnat apoi un con-
tract pe nouă filme cu Marvel Studios,
apărând până acum în Captain America:
The Winter Soldier (2014), Captain Ame -
rica: Civil War (2016) și Avengers: Infinity
War (2018). A colaborat cu regizori
cunoscuţi ca Ridley Scott la The Martian
și Steven Soderbergh la Logan Lucky. E 
al treilea număr din distribuţia thrilleru-
lui Destroyer (de Karyn Kusama), a cărui
protagonistă e Nicole Kidman și care 
va fi lansat în 2018.
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l „Cred că e ceva în sângele ro�
mânesc, există ceva specific româ�
nesc. Crescând, mereu am asociat
asta cu curajul, pentru că asta am
văzut la mama și la bunicii mei.“ 

l A fost un adolescent prea
cuminte, deoarece tatăl lui vitreg
conducea liceul unde învăța. 

l „În liceu am iubit tare. Acuma,
la 35 de ani, iubesc mai încet.“

l „Pe la 15�16 ani am hotărât
să mă fac actor. Mergeam la un
liceu în afara New York�ului și se
căutau tineri pentru piese de tea�
tru. M�am dus să văd cum e, atunci
am cunoscut�o pe cea care îmi e
manager și azi. Inițial i�am pierdut
numărul de telefon, dar m�a cău�
tat ea la cinematograful unde lu�
cram. Asta se numește noroc, nu?“

l „Mama a fost foarte fericită
cu decizia mea de a face actorie.
Când eram în Viena mă tot încu�
raja să fac chestia asta, dar eram
timid și nu�mi plăcea că ar fi tre�
buit să lucrez până seara târziu.
Nu mă simțeam în largul meu în
fața oamenilor.“

l „La primul casting, direc�
toarea de casting nici nu s�a uitat
la mine, a scris e�mailuri tot tim�
pul. Nu am luat rolul. Dar ea a fost
prima care mi�a dat de lucru
câțiva ani mai târziu. Bineînțeles
că i�am adus aminte de prima
noastră întâlnire.“

l „Ca să reușești în actorie
trebuie să fii obsedat de chestia
asta. Nu aveam un plan de re�
zervă, ăsta era singurul lucru pe
care mi�l doream și pentru care
credeam că sunt potrivit. Fiecare

ședință de casting era pentru mine
o chestiune de viață și de moarte.
Și acum e tot cam așa.“ 

l „E foarte greu să faci un
film în zilele astea – chiar și în
America, deoarece filmele care
fac cei mai mulți bani sunt filmele
astea, de comic books, Marvel,
Harry Potter books, all of those
great movies. Filmele cu care am
crescut eu sunt Goodfellas, The
Godfather, toate filmele from the
’70s, deci pentru mine filmul ăsta
(n.red. I, Tonya) a fost the return
to those kinds of movies, o opor�
tunitate pe care nu o avusesem
până atunci în America.“

l „Lucrul pe care îl prețuiesc
cel mai mult e perseverența. Îmi
plac oamenii care nu acceptă să
fie refuzați. Nu�mi pasă ce faci sau
câți bani ai. Dacă nu accepți refu�
zurile, ai de ce te trezi dimineața
și într�un fel reușești pentru că
știi că asta trebuie să faci. Trebuie
să te bați pentru ce îți dorești. Și
de ce ai renunța? Toți o să murim
la un moment dat.“

l „În I, Tonya trebuia să joace
cineva mult mai cunoscut ca
mine, dar înțelegerea a căzut și,
pentru că le plăcuse discuția
noastră inițială, m�au chemat să
citesc cu Margot Robbie. După
acest test de compatibilitate, do �
uă�trei săptămâni mai târziu mi�au
spus că m�au luat.“

l „Eram la Viena când s�a în�
tâmplat povestea cu Tonya Har�
ding, mai țineam minte câte ceva,
dar nu chiar atât de bine.“ (Aus�
tralianca Margot Robbie, care
produce și e protagonista filmu�
lui, nu auzise de Harding înainte
să primească scenariul.).

l „E mai ușor să joci o per�
soană reală, pentru că știi unde
trebuie să ajungi, dar e greu, pen�
tru că trebuie să te mulezi pe alt �
cineva și nu mai ai aceeași li� 
ber tate. L�am cunoscut pe soțul
Tonyei Harding, am încercat să
vorbesc cu el, dar n�am reușit să�mi
dau seama dacă spune adevărul
sau nu. Oricum nu conta, eu tre�
buia să urmez scenariul.“

l „Cu Margot am avut o re �
lație foarte bună pentru că ne�am
străduit să ne menținem umorul
chiar și când filmam, ca să putem
trece cu bine peste scenele difi�
cile, și am avut și multă încredere
unul în altul. Cel mai greu mi�a
fost s�o lovesc.“ (N.red.: În mod
ciudat, din sală se aud râsete.)

l Cel mai bun sfat primit ca
actor: „Trebuie să�ți placă proce�
sul mai mult decât rezultatul sau
așteptările celorlalți de la tine. Nu
să stai cum stăm noi acum și să
spui: «Filmul va fi despre cutare și
cutare». Trebuie să�ți placă mun �
ca. Sunt oameni care muncesc din
greu și de mult timp și care nu
sunt răsplătiți cu un premiu sau
cu faimă.“

l „Sunt vreo doi actori care
nu au studii de actorie și care sunt
uluitori. Cred că ține de respectul
de sine. Azi nu prea mai există ac�
tori în adevăratul sens al cuvân�
tului, ci personalități care se joacă
de fiecare dată pe sine. Nu astfel
de oameni m�au făcut să vreau să
fiu actor, ci oameni ca Joaquin
Phoenix sau Christian Bale, care
sunt diferiți la fiecare rol.“

l „Din ce am văzut pe lângă
mine în ultimii ani, cu cât mai
multă atenție primesc oamenii, cu
atât mai mult se închid în ei. Știu
actori cu care am lucrat cărora le
e frică să iasă din hotel. Asta e
chiar opusul meseriei de actor,
care cere să înveți cât mai multe
de la viață.“ 

l „Nu aș fi jucat în I, Tonya
dacă nu aș fi apărut în The Aven�
gers. Nu mai suntem în anii ’80
sau ’90. Orice modalitate care te
face cunoscut e bună. Oamenii își
găsesc azi de lucru prin YouTube
și Instagram.“

l Despre acțiunile caritabile
în care se implică: „Cum adică? Ce
rost au toate dacă nu găsim
puțină modestie în noi? Cred că
modestia e cea mai importantă
calitate – suntem oameni cu toții.
Dacă n�aș fi găsit o modalitate să
dau înapoi ce am primit, probabil
aș fi dezvoltat un complex de

vinovăție. Nu știu cum ai putea să
nu�i ajuți pe cei în nevoie. Când
am mers prin spitale, mi�am spus
că poate de aceea a meritat să joc
în The Avengers. M�a ajutat că am
fost crescut de o mamă care a
mers cu mine prin mai multe țări
și care a avut grijă de mine mer�
gând în același timp la serviciu.
Asta a făcut din mine un om mo�
dest și atent cu ceilalți.“

l Tot despre ajutorul dat al�
tora: „Sunt tot mai îngrijorat de
lumea în care trăim, dar în acest
caz social media a făcut ce tre�
buia, și fanii mei devotați au sărit
în ajutor. Așa am strâns vreo
24.000 de euro, iar mâine la prima
oră o să merg să văd niște copii.“

l „Voi, fanii Marvel, sunteți
mai importanți decât credeți. Fil�
mele astea depind de ce poveste
vreți să vedeți sau de ce personaje
vă plac. Faptul ca fanii îmi scriu și
îmi povestesc uneori lucruri ase�
mănătoare personajului meu îmi
dă o responsabilitate și mai mare.“ 

l La discuțiile de după prima
proiecție cu I, Tonya, o fată i�a
spus că are un tricou cu figura lui
și că mereu și�a imaginat cum ar
fi să�l cunoască, iar alta i�a decla�
rat tot la microfon: „I love you so
much – a lot actually“, la care el i�a
răspuns în română: „Te iubesc“.

l Prietenul cu care Sebastian
Stan a venit la prima proiecție de
la Cinema Pro l�a întrebat cum de
nu s�a schimbat deloc în 16 ani.

l A văzut filmele lui Mungiu, 
l�a cunoscut și pe Corneliu Porum�
boiu, al cărui documentar Al doilea
joc îl va vedea la întoarcerea în New
York. „Mi�ar plăcea să lucrez cu un
regizor român, dar ar trebui să stau
o lună pe aici ca să recapăt accen�
tul. Ar fi păcat să nu fac un film în
România dacă apare o oportuni�
tate.“ Tot în emisiunea Andreei
Esca de la Europa FM, Cristian
Mungiu a spus: „Dacă ai face mâine
un film de semi�acțiune, semi�con�
sistent românesc cu o poveste și cu
Sebastian Stan, ar umple sălile.“

l „Actoria e grea... dar și faină.“

l Cea mai cunoscută per�
soană din agenda lui de telefon e
Warren Beatty.

l I�ar plăcea să rămână blo�
cat în lift cu Jennifer Lawrence.

l „Trebuie să mă primiți îna �
poi. Sunt român, dar sunt și ame�
rican, și sunt printre cei care nu
cred în coincidențe. Mereu am
crezut în legăturile cauză�efect,
iar faptul că sunt român a contri�
buit mult la faptul că stau acum
aici în fața voastră.“ SDC

American Independent
Film Festival (27 aprilie – 
3 mai 2018, Cinema Pro și
Muzeul Ţăranului Român
din București) a prezentat
printre altele o retro spec -
tivă cu cinci filme de John
Cassavetes. Curatorul ac-
tualei ediţii a fost Andrei
Tănăsescu, care lucrează
și pentru Festivalul de Film
din Toronto. Festivalul a
mai arătat filme propuse
de Kent Jones, care con-
duce Festivalul de film de
la New York. 

I, Tonya/ Eu, Tonya e un mockumentary (fals documentar) despre
Tonya Harding, patinatoare americană lansată în 1991
(interpretată în film de Margot Robbie), a cărei carieră a luat
sfârșit în 1994, când s-a aflat că fostul ei soţ (interpretat în film de
Sebastian Stan) a pus la cale împreună cu un prieten trimiterea
unor scrisori de ameninţare și lovirea adversarei Tonyei, Nancy
Kerrigan, înainte de concursurile pentru desemnarea echipei
olimpice a SUA. Acuzată că a știut de scrisori și de atac și că n-a
anunţat poliţia, Harding a fost exclusă definitiv din patinaj.

I, Tonya, de Craig Gillespie
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Varujan Vosganian  

– FRAGMENT –

Bârligea privi în lungul drumului,
își suflă în palme și urcă treptele.
Fusese conac boieresc acolo, avea
deasupra ușii doi îngerași de ipsos
care suflau în trompete. Pe vremuri
fusese și o femeie goală pe care o
dăduseră jos de rușinea pe care o
băga în săteni. Îngerașii nu�i cobo�
râseră, venise popa cu cartea unde
scria că îngerii n�au nici de unele,
nici de altele, așa că, nici bărbați,
nici femei nefiind, pot să umble
liniștiți în pielea goală, chiar și de�
asupra ușii de la primărie. Șovăi o
clipă, își scoase căciula și intră. Pe
hol, nici țipenie. Citi inscripțiile de
pe uși, apoi bătu la una din ele și
băgă capul. La o masă lungă, cu față
de masă roșie, cu telefon lângă
mormane de hârtii și cu o hartă
mare a Americii de Nord în spate,

rămasă de la boier, Bartolomeu.
Bârligea închise ușa după el și
așteptă în prag.

— Ziua bună, cumetre, spuse.
— Bună ziua, tovarășe! îi răs�

punse răspicat Bartolomeu.
„Io�te al dracu’!“, gândi Bârli�

gea, așezându�se pe scaun și aș �
teptând. Bartolomeu mai învârti
niște hârtii, apoi le dădu la o parte
și se propti cu coatele pe birou.
Bârligea își mototoli ce�și mototoli
căciula și în cele din urmă o puse
pe colțul mesei.

— Cum merge treaba? îl în�
trebă Bartolomeu în sfârșit.

— Păi... cum să meargă? Cu
frigornița asta...

Bartolomeu n�avea timp de
pierdut. Scoase o hârtie pe care o
vârî sub nasul lui Bârligea. Era
plină de cifre.

— Ai citit? întrebă Bartolo�
meu.

Abia avusese timp să�și arunce
ochii pe foaie.

— Am citit.
Bartolomeu luă foaia înapoi și

îi băgă alta sub nas. Asta da, era
plină de desene, care mai de care
mai colorate, mai frumos trase cu
penița.

— Ai văzut?
Bârligea dădu din cap în semn

că da și că�i place. Bartolomeu așe �
ză hârtia la loc, apoi ridică ame �
nințător degetul:

— Stăm prost cu achizițiile!
— De... făcu Bârligea, cu înțe �

legere.
Bartolomeu căută cu degetul

pe foaie și se opri undeva la mijlo�
cul ei.

— Dumneata! Cât lapte ai pre�
dat de la începutul anului?

— D�apăi, cine mai ține minte?
— Îți spun eu! N�ai predat nici

o picătură.
Bârligea își lungi gâtul. Desenele

nu i se mai păreau așa de frumos
colorate.

— Așa scrie acolo?
— Așa!
Bartolomeu își puse palma

rășchirată pe foaie.
— Cum explici una ca asta,

tovarășe?
— Păi, nu ți�am spus? Frigor �

nița...
— Achizițiile nu țin seama de

vreme!
— Achizițiile nu, cumetre... Da’

vaca...
Bârligea se foi nemulțumit pe

scaun. Își săltă căciula pe frunte și
frecă locul, unde rămăsese o dungă
roșie, lucind de sudoare:

— Adică ce�ar fi vrut dumnea�
lui? îi întrebă pe ceilalți. Să�i dau
întâi lui la primărie și p�ormă, dacă
mai rămâne ceva, să umplu fundu’
străchinii pentru femeie și pentru
copilași?

— Lasă asta, spuse Carabă, tur�
nându�i în păhărel. Mai bine ia�o
de la început.

— Păi, mă duc la primărie...
— Bine, asta știm...
— Bag capu’ pe ușă și unde nu

dau de Bartolomeu, care stătea la
un birou cam cât mesele astea trei
la un loc. Zic: Ziua bună, cumetre.
Că, m�am gândit io, la o adică, sun�
tem și puțin neamuri. El, bățos.
Zice: Bună ziua, tovarășe. Auzi,
tovarășe! A uitat, de Bobotează,
când s�a îmbătat în așa hal că a tre�
buit să�l duc cu sania acasă, că,
dacă�l suiam în căruță, tot aluneca
să cadă de hurducături. Și se ținea
ca un prunc de gâtul meu și din
Bârliguță nu mă mai scotea.

— Așa... și...
— Cum ziceam. Mă ia pe de�

parte. Că adică cum merge treaba.
Care treabă, zic eu, pe gerurile
astea. El, nici una, nici două, mă ia
cu lozinci. Că ce dacă�i frig afară?

Că omu’ gospodar... Că hărnicia...
Că ețetera...

— Și tu ce�ai zis?
— Io ce era să mai zic? Parcă mai

puteam să zic ceva? P�ormă mă băga
în alte belele. Te pui la mintea lui?

— Da’ de vacă... de vacă cum a
venit vorba?

— Păi, tocmai aia e, că aicea
voia să mă aducă dumnealui.

— La vacă...
Bârligea le făcu semn să�i mai

toarne. Pandelie îl îndemnă să tacă,
arătând spre Satală, care�și făcea
de lucru la masa de alături.

— Vorbește mai încet. E omul
primăriei...

Bârligea bău și trânti paharul
pe masă, făcând cu mâna a leha�
mite că adică nici nu�i pasă. Pande�
lie îl urmări cu coada ochiului pe
Satală cum scutură fața de masă și
se îndepărtează, să schimbe paha�
rele, apoi îl îmboldi din nou.

— Mă întreabă dacă am predat
lapte, continuă Bârligea. Adică să
mă dau singur în vileag. Eu atuncea
fac pe prostu’, că nu știu. Da’ avea,
al dracu’, listă cu toți care au predat.

— E pirat mare, făcu Pandelie.
— Și zice, își subție vocea Bâr�

ligea, n�ai predat nici un litru.
Mersi de informație, parcă io nu
știam. Că doar nu era să ducă altu’

în locul meu laptele. Că cum explic.
Păi, zic, io să�ți explic? Vino să�ți ex�
plice vaca. Sau mai bine explică�i
mata, învaț�o lozincile pe care mi le
spui mie. Poate după aia dă vaca
lapte fără să se mai oprească și nu�i
mai pui decât robinet la țâțe.

— Chiar așa i�ai spus?
— Chiar așa! minți Bârligea.
— Și�a găsit nașu’ Bartolomeu.
— D�apoi cum? se grozăvi Bâr�

ligea, trântindu�și căciula pe masă.
Goglează tăcuse în tot timpul

ăsta. Citea ziarul, urmărind șirurile
de litere cu degetul noduros.

— Ce zice? se întinse spre el
Pandelie.

— Zice că�i cald.
— Aha! se lămuri, strângân�

du�și sumanul la gât.
Nu prea mai rămăsese lume în

cârciumă. Oamenii plecaseră pe la
casele lor pentru prânz. Ei nu se
grăbeau.

— Mai pune�mi un pahar, ceru
Bârligea.

— Mai pune�i, bre, sări Carabă.
Acu poa’ să bea liniștit.

— Măcar am scăpat de�o grijă,
spuse Bârligea, luând paharul.

De fapt, se frământa mai de�
parte. Dar trântise căciula pe masă
și nu mai avea cum să�și spună
gândurile până la capăt. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
romanul Statuia comandorului, de Varujan Vosganian, care va apărea 
în curând în colecția „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

CARTEA

„Personajele acestei cărţi sunt
oameni obișnuiţi, de tot felul:
muncitori, ţărani, intelectuali,
comercianţi. Ceea ce au ei în
comun este spaţiul concen -
traţionar în care trăiesc. Un
spaţiu descris în toată gro zăvia
lui, o descriere cu atât mai
neînduplecată cu cât în cuprin-
sul volumului nu veţi găsi nici
unul dintre cuvintele care îl de-
numesc: «comunism», «comu-
nist», «partid» etc., ci doar
neliniștile și suferinţele pe care
le-a provocat... Aceste pagini
se constituie într-un elogiu
adus nu rebelilor fără cauză, ci
rebelilor fără șansă.“(Varujan
Vosganian)

Statuia
comandorului
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Juriul care a decis cine vor fi
câștigătorii din acest an este for�
mat din criticul Alexandru Căli�
nescu, în calitate de președinte,
Bogdan Crețu, Codrin Liviu Cu �
țitaru, Doris Mironescu și Antonio
Patraș.

„Răzvan Petrescu e un scriitor
scump la vedere. Publică destul
de rar, dar, când o face, are succes
de public și de critică, reușind to�
todată să primească și premii lite�
rare importante. Ca dramaturg a
luat premiul UNITER, ca prozator
a fost recompensat la fiecare
carte. Este, incontestabil, un ma �
estru al prozei scurte. Povestirea
e un gen literar foarte pretențios
și foarte dificil: trebuie să știi 
să scrii dens, percutant, să variezi
subiectele, situațiile, personaje�
le. Mandarina, volumul pe care 

«Ziarul de Iași» l�a premiat acum,
este una din cele mai bune cărți de
proză apărute la noi în ultima
vreme. Scriitorul are abilitatea să
varieze registrele narative și mai
are o calitate rară: are umor, de
care se servește cu inteligență și
măsură. Cred că juriul a făcut o ale�
gere cât se poate de fericită, iar pre�
miul pe care îl acordăm înseamnă,
bineînțeles, și o invitație la lectură“,
declară Alexandru Călinescu.

Scriitorul consideră că acest
premiu este o surpriză și că nici
măcar nu se aștepta să fie nomi�
nalizat: „Este un premiu foarte va�
loros, care mă onorează și mă
bucură nerușinat de tare, cu atât
mai mult cu cât nu mă așteptam
nici măcar să fiu nominalizat, 
darămite să câștig, și nu mă

așteptam pentru că sunt un om
modest, dar nu prin definiție, ci
din pură neîncredere în propriile
forțe – îndoiala este însă singura
care te face să mergi mai departe,
e�adevărat, cu greu, dar te tot
duci, explorezi, vezi lumea. 

Am încă�n minte lista nomi �
na lizaților, pe doi îi cunosc perso�
nal, sunt oameni extraordinari și,
la fel precum ceilalți, scriitori de
mare calibru, or, să fii declarat cel
mai bun dintre ei arată că juriului
nu i�a fost deloc ușor, că membrii
lui au petrecut ore�n șir în dezba�
teri, că poate s�au și aprins ori 
s�au certat, sau că, cel mai proba�
bil, s�au înșelat asupra premian�
tului, lucru pentru care le mul �
țu mesc din suflet“, a declarat
câștigătorul, Răzvan Petrescu.

PREMIUL NAȚIONAL 
DE PROZĂ VA FI ACORDAT
ÎMPREUNĂ CU DOUĂ PREMII
PENTRU DEBUT

La gala de decernare, premiile
pentru debut vor fi acordate lui
Sorin Grigoruță, cercetător știin �
țific III la Institutul de Istorie
„A.D. Xenopol“ din Iași, și Cristinei
Preutu, lector universitar doctor
la Facultatea de Istorie a Uni �
versității „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași.

Sorin Grigoruță a fost selec�
tat de juriu pentru volumul Boli,
epidemii și asistență medicală în
Moldova (1700�1831), apărut la
Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iași. „Această carte,
în care am încercat să cuprind cât
mai multe din prea puținele măr�
turii documentare păstrate cu
privire la boli, epidemii și începu�
turile asistenței medicale în Mol�
dova premodernă, reprezintă în� 
sumarea rezultatelor activității de
cercetare desfășurate în anii din
urmă. Deși subiectul poate părea
mărunt, iar pe alocuri nu tocmai
vesel, consider că astfel de recon�
stituiri sunt necesare pentru o
mai bună înțelegere a celor care
au trăit pe aceste meleaguri în
urmă cu ceva mai bine de două

veacuri și a faptelor lor“, a arătat
Sorin Grigoruță.

Cel de�al doilea premiu pen�
tru debut va fi oferit Cristinei
Preutu, pentru volumul Propa�
ganda politică în România socia�
listă. Practici instituționale și tehnici
de comunicare (1965�1974), publi�
cat, de asemenea, la Editura Uni �
versității „Alexandru Ioan Cu za“ din
Iași. „Sunt onorată să primesc pre�
miul de debut și mulțu mesc juriului
și «Ziarului de Iași» pentru această
apreciere. Cartea reprezintă rezul�
tatul tezei de doctorat pe care am
susținut�o în 2013, dar acest subiect
al comunismului românesc m�a in�
teresat încă din primii ani de facul�
tate. Prin urmare, este și meritul
profesorilor și colegilor care m�au
îndrumat și m�au încurajat în a
căuta răspunsuri și înțelesuri“, a de�
clarat Cristina Preutu.

Gala de premiere va avea loc
vineri, 4 mai, în sala „B.P. Hasdeu“
a Bibliotecii Centrale Universi�
tare, de la ora 16.

Premiul Național de Proză
„Ziarul de Iași“ a fost înființat în
2004, din dorința redacției de a�i
premia pe cei mai buni scriitori
români și de a oferi repere valo�
rice cititorilor pasionați de litera�
tură. Partenerul evenimentului
este „Antibiotice“ Iași. SDC

Răzvan Petrescu, câștigătorul Premiului
Național pentru Proză „Ziarul de Iași“ 2018
Marele câștigător din
acest an este Răzvan
Petrescu pentru
cartea Mandarina, 
iar cei doi autori
premiați pentru debut
sunt Sorin Grigoruță
și Cristina Preutu.

Ioan T. Morar despre Șapte
ani în Provence, la Arad,
Timișoara, București și Iași

În perioada 16�25 mai 2018,
Ioan T. Morar va avea mai multe
întâlniri cu cititorii, cu prilejul
lansării volumului Șapte ani în
Provence, apărut la Editura Poli�
rom.

Mai jos, programul de eveni�
mente:

l ARAD:Miercuri, 16 mai,
ora 17:00, Librăria Corina 
(Str. Mihai Eminescu)

Invitat, alături de autor:
Mircea Mihăieș

l TIMIȘOARA: Joi, 17 mai,
ora 18:30, Librăria La Două
Bufnițe (Pța Unirii, nr. 11)

Invitat, alături de autor:Mir�
cea Mihăieș

l BUCUREȘTI: Joi, 24 mai,
ora 19:00, Librăria Humanitas de
la Cișmigiu (Bdul Regina Elisa�
beta, nr. 38)

Vor vorbi, alături de autor:
Andi Moisescu, Cristian
Pătrășconiu

Va modera:George Onofrei

l IAȘI: Vineri, 25 mai, ora
18:00, Cărturești Palas Mall (Str.
Palas 7A)

Invitați, alături de autor:
Alexandru Călinescu, Nicu
Gavriluță, Doris Mironescu

„Aici, în Provence, dai peste fire
care spun povești și te duc la alte fire,
la alte povești, la alți oameni, la alte
obiecte și locuri, sub același cer de
un albastru ireal care a atras atâția
pictori. Dacă îți pui imagi nația la
treabă, poți să�ți închipui că această
dimineață la un castel din Provence

e o tapiserie colorată în care se îm�
pletesc fire venind din Roma, pete de
culoare povestind despre Picasso,
măslini aliniați pe coline, mistreți
atacând viile, încăperi luxoase pen�
tru viitorii miri, chiar imagini de pe
Valea Oltului, nuanțe de prietenie

adevărată și sentimentul că, din
când în când, ni se dă șansa de a
vedea, în lumina unei clipe, imagi�
nea Paradisului proiectată pe pă�
mânt. Din când în când doar, și din
loc în loc. O tapiserie pe care v�o ofer
cu drag.“ (Ioan T. Morar) SDC
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Caravanseraiul din Orheiul Vechi

DESIRÉE HALASEH

Am locuit 25 de ani la Chiși nău și
de 8 m�am întors aici, în casa pă�
rintească. Soțul și copiii nici nu
vor să audă de mutat aici.

Tanti Liuba e resemnată și își
face munca cu pasiune. În Trebu�
jeni locuiesc cam 2.000 de oa�
meni, iar cinci familii au fost
in cluse în Proiectul de competiti�
vitate finanțat de USAID Moldova
(Agenția SUA pentru Dezvoltare
Internațională). Scopul este de a
dezvolta turismul rural prin spri�
jinirea micilor afaceri cu po �
tențial. La Vila Roz au venit anul
trecut (2017) turiști din 25 de țări,
iar anul acesta, în primele 4 luni,
i�au călcat pragul deja călători
din 15 țări. 

ÎMI VINE DIN CE ÎN CE MAI
GREU SĂ PĂRĂSESC ACEST
MIC PARADIS RURAL

One woman show descrie cel mai
bine activitatea Liubei: gătește cu

spor bucate moldovenești, freacă
podelele și schimbă așternuturile,
se îngrijește de grădină, primește
oaspeții cu pâine și sare, organi�
zează cursuri de gătit plăcinte și
dulcețuri și câte mai altele. Curtea
este mândria proprietarei, cu tufe
de lalele printre hamacuri colo�
rate, mese și scaune recon di țio �
nate din lemn și un gazon ima� 
culat. Există o flotă de biciclete la
dispoziția turiștilor care se ca�
zează aici și chiar un spațiu pen�
tru rulote și corturi. Liuba s�a
gândit la toate. Camerele mici
compensează prin design și cu �
rățenie, iar mie îmi vine din ce în
ce mai greu să părăsesc acest mic
paradis rural. 

O luăm din loc în cele din
urmă, pe MTB�ul către satul Butu�
ceni de�a lungul râului. E sâm�
bătă, iar moldovenii au ieșit la o
gură de aer proaspăt. Spre deose�
bire de frații români, aici nu se fac
grătare pe malul apei, ci se stă în
tihnă pe pături, cu mâncare la ca�
serole, scaune pliante, cu saci me�
najeri la fiecare pas și câte un

casetofon din care auzi discret
Laura’s Theme, celebrul sound�
track de deschidere din Twin
Peaks. Iarbă de iarbă, nici urmă
de plastic sau gunoaie, copiii se
cațără pe spinarea parapetului
înalt și stâncos al canionului
prin care biciclim, iar femeile
culeg păpădii. Nu�mi pot opri cu�
riozitatea și deschid discuția:
Dar la ce folosiți florile astea?
Aflu de o poțiune tămăduitoare,
făcută din 400 de păpădii, nici
mai mult, nici mai puțin, care sti�
mulează activitatea stomacului,
a ficatului și a bilei și ajută orga�
nismul să elimine toxinele prin
efectul diuretic. 

O ARHITECTURĂ UNICĂ, 
CU CITADELE ȘI PEȘTERI,
MĂNĂSTIRI RUPESTRE 

Mai departe albia râului mănâncă
substanțial din talpa platoului și
astfel ne vedem nevoiți să împin�
gem bicicletele printre pâlcuri de
iarbă și scaieți. După vreo 2 km
părăsim albia Răutului pentru a
urca către Complexul Turistic Or�
heiul Vechi, de unde intrăm în
eco�satul Butuceni. Ulițele nepie�
truite răsuflă colb fierbinte în
urma zecilor de mașini cu numere
de România, Bulgaria sau Germa�
nia care se perindă cu nu mai
mult de 10 kmh, cât permite li�
mita legală, printre case proaspăt
văruite în alb și celebrul albastru

de Butuceni. Câteva gospodine
vând vin la litru în fața caselor, al�
tele cară găleți de apă dintr�o
parte în alta, toate poartă basma
și șorț dantelat, iar din loc în loc e
câte o fântână cu apă dulce pen�
tru cine se va nimeri însetat la
marginea drumului. 

Platoul central al Orheiului
Vechi are o arhitectură unică, cu
citadele și peșteri, mănăstiri ru�
pestre și un farmec cum rar am
mai găsit prin partea asta de
lume. Totul pare desprins din alt
timp, oamenii sunt mai aproape
de cer și de pământ și în aer
plutește un miros al lucrurilor de
demult care printr�un paradox au
ajuns în 2018, având aceeași sa�
voare și profunzime.

Ne oprim la un vechi conac
boieresc, restaurant La Butuc din
complexul Vila Etnica. Situat pe
malul abrupt al râului, complexul
e compus din mai multe structuri
arhitecturale aflate pe terase su�
prapuse, un adevărat amfiteatru
gastronomic. Aici se servește
com pot de gutuii, vin de la cra�
mele Cricova sau Mileștii Mici,
sarmale în foi de viță, zeamă de
găină, colțunași, mămăliguță cu
jumări și scrob, iar meniul e în
rusă – vă descurcați, nu? Ba bine
că da și după trei porții din fiecare
am lăsat bicicletele în urmă și 
ne�am îndreptat către atracția sa�
tului – mănăstirea rupestră Butu�
ceni de pe coama platoului. 

UN MIC BALCON STÂNCOS
OFERĂ CEA MAI
SPECTACULOASĂ PANORAMĂ

Turiștii mișună peste tot, mai ales
în cele mai improbabile zone, pen�
tru un selfie reușit (citisem la un
moment dat cum preocuparea cu
pricina este una dintre cele mai
frecvente cauze ale morților stu�
pide din ultimul deceniu, nu glu �
miți cu peisagistica, vă rugăm!). Un
călugăr numără lumânările la ca�
pătul unui coridor îngust ce co�
boară prin stâncă până la altarul
central și apoi se deschide brusc
către malul de apus al Răutului,
aflat la vreo 200 m sub picioarele
noastre. Peștera mănăstirii și 12
chilii au fost săpate de 12 călugări
ortodocși în secolul al XIII�lea. Un
mic balcon stâncos oferă cea mai
spectaculoasă panoramă a unui loc
care odată a purtat numele orien�
tal de Shehr al�Jadid (Orașul Nou)
dat de tătarii Hoardei de Aur și
care era împânzit de moschei, băi
turcești și chiar două caravansera�
iuri opulente, așezări cu sisteme
complexe de încălzire și ventilație.

Înapoi la casa tantei Liuba
mă simt ca într�o vacanță de vară
la bunici. Se apucă de gătit săr �
măluțe, eu lenevesc pe iarbă în lu�
mina caldă a lunii pline, după o zi
fără telefoane și internet care să�mi
aducă aminte că a mai trecut un
an din viața mea în care nu am
trăit degeaba. SDC

Tanti Liuba a ieșit pe uliță ziua în amiaza mare. 
E o toropeală de nedescris în Trebujeni, un sat de
pe malul râului Răut, la 60 km de Chișinău.
Urmează să ne mutăm la ea catrafusele din casa
de oaspeți de vizavi și să pornim într-un tur de
recunoaștere pe bicicletă a raionului Orhei până
în satul vecin, Butuceni, de-a lungul unui perete
stâncos plin de grote și averea de mult uitată a așa
zisului pârcălab Gangur, care, amenințat de
lăcomia armatei turcești, a răspândit o cantitate
imensă de aur pe meleagurile astea. 

Panoramă în Butuceni

Offroad prin defileu



Încă mai am între urechi senti�
mentul de insatisfacție trăit în
cele 34 de minute de ascultare a
primului album Bad Company,
din 1974. În timp ce pick�upul în�
vârtea placa, eu răsuceam în
mâini coperta neagră, cu numele
trupei scris prescurtat, diagonal,
într�o culoare alb�murdar, și 
nu�i găseam vreun chichirez. 

Poate că femeilor le va fi plăcut
poza dinăuntru, a celor patru
componenți – Paul Rodgers, pian
și voce; Mick Ralph, chitară; Boz
Burell, bas; Simon Kirke, tobe. Eu
găseam că e doar o pastișă colo�
rată a mult mai celebrului portret
de grup Pink Floyd, expresiv tipă�
rit alb�negru pe interiorul mapei
discului Meddle, 1971. 

Discul Bad Co., alături de alte
99, multe în stare jalnică, trei la
dolar, provenea din SUA. Prietenul
care îl adusese, medic veterinar,

câștigătorul unui concurs de spe�
cializare în domeniu la fermele
americane copiate tehnologic de
români, nu�mi pricepea reticența.
Îi aruncam în balanță, cu acel soi
de furie neputincioasă produsă
de evenimente ireparabile, disco�
grafia Free, trupă furnizoare a ju�
mătate din Bad Company. Îmi
plăcea de�acolo chitaristul, Paul
Kossoff; iar cum el murise, magia
Free nu avea să se mai refacă
vreodată. „Bad Company e un soi
de surogat!“, îi spuneam eu 

amicului, cu superbia adolescen�
tină a opțiunilor inclemente. Și cu
toate că trupa câș tigase suficientă
notorietate cât să pricep și eu că
are valoare proprie, refuzam să
admit evidența. Așa am făcut până
de curând, blocat într�o schemă
de receptare ale cărei vicii sunt
evidente. Nu�i vorbă, mulți dintre
„închinătorii libertă ții“ accepta�
seră „compania rea“ doar de dra�
gul vechilor isprăvi nebunatice
ale trupei însoțite de un inegalabil
nimb. Azi e destul de evident că
trei sferturi din aureolă i se datora
solistului vocal, pianist, chitarist
și muzicuțist, Paul Rodgers. Dar el
merită un elogiu aparte. 

Suntem obișnuiți cu regrupă�
rile marilor nume din rock, în
concerte fastuoase și turnee apro �
ximativ mondiale. De fiecare dată
când „revine“ una dintre gloriile
anilor trecuți, ecuația are doar o
necunoscută: câți bani ies din
asta și cum se vor împărți. E pue�
ril să crezi că se conjugă iarăși
energia tinerească, nebunia mai
mult sau mai puțin stimulată de
droguri, alcool și sex, inspirația
melodică, talentul orchestral și

restul ingredientelor ce�au con�
tribuit la pro ducerea atâtor hituri.
Tot ce poate face o trupă cândva
celebră este să stârnească aminti�
rea ti nereții în sufletele unor oa�
meni uzați de viață. Iar dacă are
minima onestitate să recunoască
lucrul ăsta elementar, succesul mo�
mentului – fie concert, fie disc –
vine ca răsplată firească și meritată. 

Priviți, dacă aveți prilejul, fil�
mul recitalului dat de Bad Com�
pany pe 15 mai 2016, în specta cu�
 losul amfiteatru de la Red Rocks,
Colorado (2018, BGM/ Arista). Pe
o ploaie subțire și rece, câteva mii
de oameni trăiesc bucuria de�a fi
împreună cu niște muzicieni fără
ifose de vedete, care au drept
prin cipal atu sinceritatea și trans�
mit un sentiment cald, pulsat fără
efort de inimă. Primirea entu�
ziastă, desfășurarea impecabilă în
ciuda condițiilor neprielnice, in �
teracțiunea dintre artiști și pu�
blic, aerul electrificat de wații
difuzoarelor și luminile strobo� 
scopice – totul aduce a întâlnire,
dacă nu de familie, sigur una 
prietenească, între vechi companioni
de petreceri. Ascultați cântarea la

unison, asigurată de spectatori în�
cepând chiar cu piesa a doua, Feel
Like Makin’ Love. Nu mai cineva
care iubește foarte mult muzica
Bad Company își demonstrează
dragostea în felul surprins aici.
Dar sentimentul născut în acele
clipe se revarsă dincoace de ecran,
sparge comoditatea singuraticului
înțepenit în fotoliu, mătură pe jos
cu preju decățile sale și declan �
șează iconoclastia mai abitir ca�n
junețe. Naivitatea oricărei preten �
ții axiologice se pierde în magma
incendiară de sunet și ima gine. Bă�
trânii rockeri – Rodgers, Ralph și
Kirke – parcă au întinerit. Și noi
odată cu muzica lor! SDC
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„Este o problemă extrem de con�
troversată“, am citit despre
această temă. „Academicieni din
ambele tabere au argumente
bine fundamentate“, am aflat în
documentare. „Să nu cumva să
folosiți pseudo�studii științifice
pentru a vă justifica obiceiul vos�
tru oribil“ – astfel suna un titlu
legat de dezbatere.

Subiectul discuției? Dacă la fina�
lul unei propoziții, după punct, se
lasă unul sau două spații.

Am crescut având manualele
de gramatică undeva mai presus
decât Biblia. Știam, la 12 ani, să zic
dacă o anumită regulă este con�
form DOOM – „Dicționarul Orto�
grafic, Ortoepic și Morfologic al
Limbii Române“ sau conform
Gramaticii Academiei, ba chiar și
câteva considerații exotice despre
diferențe între „școala ieșeană“ și
„școala bucureșteană“. Am jude�
cat oamenii în funcție de cum
scriau „odată cu“ și „odată ce“. Am
rupt o prietenie cu cineva care in�
sista că „vroiam“ este corect. Ha �
bar nu aveam, în tot acest timp, că
există un univers paralel în care
se dezbate dacă sfârșitul unei

propoziții este urmat de un spațiu
liber sau două spații libere.

Dezbaterea durează de vreo
câteva zeci de ani și a fost readusă
în prim�plan de un articol știin �
țific apărut pe 24 aprilie într�un
jurnal american din domeniul
psihologiei. Studiul a urmărit

efectele spațierii duble la finalul
propoziției asupra procesării și
înțelegerii textelor. Și, chiar dacă
nu a demonstrat că oamenii nu
înțeleg mai bine un text cu
propoziții despărțite prin două
spații, un dispozitiv care urmărea
mișcarea ochilor a determinat că

textul este mai ușor procesat de
vederea noastră atunci când între
propoziții distanța este mai mare.
De aici, a tras concluzia că indus�
tria editorială ar trebui să revină
la a folosi două spații libere după
un punct.

Dacă sunteți ca mine, proba�
bil vă întrebați: dar când s�a în�
tâmplat asta vreodată? În primul
rând felicitări, nu suntem bătrâni.
În al doilea rând, acesta era stan�
dardul pe vremea textelor scrise
la mașina de scris și chiar mai de�
vreme, din perioada începutului
tipografiei și apoi a apariției lino�
tipului. Pentru că mașinile de
scris sunt mai aproape de viețile
noastre, iată explicația: textele
scrise la mașină acordau același
spațiu unei litere, indiferent care
era aceasta. Litera „i“, un caracter
îngust, primea exact aceleași spa �
țiu ca litera „m“, un caracter mult
mai lat. Asta făcea ca textele să
pară uneori lăbărțate, cu spații
nefirești între litere, ceea ce răpea
un pic din efectul spațiului dintre
cuvinte. Astfel, la finalul pro �
pozițiilor, pentru ca finalul ideii
să fie cu adevărat sesizabil, se fo�
loseau două spații.

Tranziția spre folosirea unui
singur spațiu s�a făcut prin anii
’50, odată cu apariția diverselor
tipuri de caractere tipărite, ceea
ce astăzi cunoaștem sub numele
de „font“. Pe calculator, de exem�
plu, literele nu sunt considerate
de lățime egală, ceea ce face mult
mai ușor de perceput despărțirea
între cuvinte și, respectiv, între
propoziții. În schimb, cei care au
învățat pe vremuri să scrie la
mașinile de scris foloseau spațiu
dublu. Când s�a trecut la redacta�
rea textelor pe computer, obiceiul
s�a pierdut greu, iar unii încă in�
sistă că este modul corect de a
semnala finalul unei propoziții.

În prezent, dezbaterea pare o
luptă între o gardă veche și una
nouă. Este oricum minunat că
mințile luminate se ocupă de ast�
fel de probleme. Cu siguranță că
asta ne va ajuta să cucerim ultima
frontieră – spațiul. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Relativitatea spațiu-punct

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Ar fi fost încă o crimă de care ar fi
putut fi acuzat detestatul produ�
cător hollywoodian!

Oricine a citit cele trei vo�
lume ale trilogiei lui J.R.R. Tolkien
știe că saga nu ar fi putut fi adap�
tată pentru cinema decât sub for �
ma a trei (lungi) lungmetraje, așa
cum a făcut neozeelandezul Peter
Jackson. Cu toate acestea, produ�
cătorii hollywoodieni au sperat,

multă vreme, că treaba ar putea fi
rezolvată în cel mult două filme,
chiar unul singur.

O nouă carte, Anything You
Can Imagine:Peter Jackson & The
Making of Middle�Earth, de Ian
Nathan, arată cum, spre sfârșitul
anilor ’90, când Peter Jackson abia
venise cu proiectul adaptării lui
Tolkien la Hollywood, a trebuit să
lupte mult cu ideea unui singur

film, susținută aprig de către mo�
gulul Harvey Weinstein.

Cum drepturile adaptării
Stă pânului inelelor erau deținute
de studiourile Miramax, Jackson
a fost silit să accepte ideea unei
adaptări în două filme. Asta l�a
scos din sărite pe Weinstein, care
credea că „Jackson a irosit 12 mi�
lioane de dolari“ cu acest proiect și
dorea ca cele trei romane să în�
capă în doar un film de două ore.

„Harvey i�a transmis lui Pe�
ter: «Ori faci cum vreau eu, ori
zbori! Quentin (Tarantino) e gata
să regizeze filmul»“, a povestit
Ken Kamins, un producător care
lucra pentru Weinstein la vremea
respectivă.

Jackson și soția sa, scenarista
Fran Walsh, i�au transmis aces�
tuia că nu pot face ceea ce vrea el,
că o astfel de adaptare într�un sin �
gur volum i�ar dezamăgi pe toți
fanii cărții. Kamins a reușit însă să
îl convingă pe Weinstein să îl lase
pe Peter Jackson să își vândă alt �
cuiva proiectul.

Studiourile New Line Cinema
au fost de acord cu viziunea lui
Jackson, iar cartea lui Tolkien a
fost transformată într�o trilogie
de uriaș succes, care a câștigat și
17 premii Oscar, dintre care două
pentru regizorul neozeelandez.
Iar Harvey Weinstein a pierdut o
avere. SDC

ANUL XIV NR. 605
5 – 11 MAI 201814

www.suplimentuldecultura.ro

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cum era să distrugă Harvey Weinstein
filmul Stăpânul inelelor

Compania britanică English Na�
tional Opera și�a găsit noua mi�
siune: să atace „structurile patriar� 
hale“ și „masculinitatea toxică“ în
noul sezon, ce va include și un
spectacol despre Jack Spintecăto�
rul din care lipsește chiar Spinte�
cătorul, scrie presa britanică.

Astfel, noile producții puse în
scenă la ENO includ „o interpre�
tare radical feministă a lui Salome,
o Văduvă veselă emancipată și o
repovestire a cazului Jack Spinte�
cătorul spusă din perspectiva vic�
timelor“.

„Tema sezonului este punerea
la îndoială a patriarhiei și a aspec�
tului sănătos al masculi nității în

societatea de azi, un concept care
s�a conturat pe măsură ce reper�
toriul a fost pus la punct“, explică

Daniel Kramer, directorul artistic
al companiei această „misiune“ a
ENO, în ton cu vremurile „progre�
siste“. „Cele nouă spectacole de
operă din program vor explora și
examina parte din structurile pa�
triarhale, relațiile și rolul mas �
culinității în societatea noastră.
Speranța noastră este că aceste
producții să prilejuiască discuții
despre ce ar însemna o echilibrare
a rolurilor femeilor și bărbaților și
ceea ce ar trebui să facem pentru a
atinge acest obiectiv.“

„Da, iar toate aceste specta�
cole sunt finanțate de patriarha�
tul malefic“, a comentat ironic un
spectator. SDC

Operă Națională 
cu o doză de propagandă



n Site�ul de streaming Hulu a co�
mandat deja o a treia serie din se�
rialul de succes Povestea ca me�
ris tei. Seria a doua a adaptării ro�
manului lui Margaret Atwood a
reușit să dubleze numărul de
spectatori, deși toată acțiunea ro�
manului a fost deja acoperită în
prima.
n Și serialul Westworld (foto sus)
a reușit să își asigure seria a
treia, comandată deja oficial de
HBO, după difuzarea a numai
două episoade ale sezonului se�
cund. HBO ar vrea ca Westworld
să preia șta feta succesului de la
Urzeala tronurilor care se va ter�
mina în 2019. Westworld, sezonul
3, ar urma să ajungă pe ecrane
abia în 2020.
n Tot cu numărul 3: filmul Sher�
lock Holmes, versiunea cu Robert
Downey Jr. și Jude Law (foto jos)
ar putea avea și el parte, în sfârșit,
de un al treilea episod, la șapte

ani de la Sherlock Homes: Jocul
umbrelor. Scenariul lui Sherlock
Holmes 3 este scris în acest mo�
ment de că tre Chris Brancato,
creatorul serialului Narcos, filmă�
rile urmând a demara în 2019.
„Pentru mine, cea mai bună ver�
siune a lui Sherlock Holmes este
cea BBC“, a declarat Chris Bran�
cato.
n Și Maleficent va avea o conti�
nuare. În episodul al doilea, ală�
turi de Elle Fanning și Angelina
Jolie, care revin în rolurile princi�
pale ale poveștii, rolul negativ va
fi deținut de către Ed Skrein (per�
sonajul negativ din Deadpool), iar
un rol încă neprecizat îl va avea
Michelle Pfeiffer, care, deși și�a
serbat împlinirea vârstei de 60 de
ani, este tot mai prezentă pe ma�
rile ecrane.
n George R.R. Martin le mai face o
figură fanilor. În vreme ce toată
lumea așteaptă The Winds of
Winter, al șaselea volum al seriei
Urzeala tronurilor, Martin va pu�
blica în noiembrie Fire and Blood,
o carte derivată din acest univers,
o „istorie imaginară“ a dinastiei
Targaryen. Martin spune că a �
ceastă carte este un mamut de
1.000 de pagini în manuscris, pri �
ma din două „istorii“ ale regatului
fictiv Westeros. 
n „ABBA nu mai are nimic de do�
vedit“, spune Benny Anderson,
principalul compozitor al forma �
ției suedeze. „Am decis să lansăm
două noi piese numai pentru că
suntem de părere că este bine s�o
facem, fără să ne mai întrebăm dacă
sunt la fel de bune ca melodiile de

pe vremuri.“ Despre cele două
piese pe care ABBA le va lansa la
decenii de la destrămare, Benny
spune că „una este compusă așa
cum am fi făcut�o astăzi, cealaltă
ca și cum am fi compus�o în 1972“. 
n Cunoscuta autoare feministă
Germaine Greer (foto jos), în vâr�
stă de 79 de ani, a declarat că se�
rialele TV sunt pe nedrept atacate
pentru prezentarea unor așa�zise
scene de violență contra femeilor
și că „victimele“ înregimentate în
miș carea #MeToo „profită de si �
tua ție“. „Victimizarea femeilor vin �
de. Dar ceea ce ar trebui să ne
tulbure cu adevărat este faptul că
tocmai femeile sunt mari consu�
matoare ale acestor scene de vio �
lență contra femeilor“, spune
Greer, o critică acerbă a #MeToo.
Ea citează un studiu realizat în
2008 în SUA, sugerând că femeile
care urmăresc în număr foarte
mare scenele de violență contra
femeilor în filme și seriale au o
fantezie care implică agresiunea
sexuală. SDC
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PE SCURT

Veteranul regizor italian Bernar �
do Bertolucci a criticat decizia lui
Ridley Scott de a�l scoate cu totul
pe Kevin Spacey din filmul All the
Money in the World.

Spacey a fost eliminat complet
din filmul în care juca rolul prin�
cipal după ce, în toamna anului
trecut, a fost acuzat de hărțuire și
agresiune sexuală de mai mulți
bărbați. Pomenindu�se pe cap cu
un imens scandal care ar fi putut
afecta filmul, Ridley Scott a luat o
decizie drastică, cu aproape o lună
înainte de premieră. El a dat la o
parte toate scenele cu Kevin Spa�
cey și le�a refilmat cu Christopher
Plummer. Un adevărat tur de forță. 

În vreme ce mulți au conside�
rat decizia lui Scott drept unica
posibilă în situația și climatul in�
flamat de mișcarea #MeToo, regi�
zorul Bernardo Bertolucci crede

că regizorul englez nu a procedat
corect.

La festivalul de la Bari (unde a
avut loc premiera mondială a ver�
siunii restaurate a filmului său Last
Tango in Paris, din 1972), Berto�
lucci l�a criticat pe Scott: „Când am
aflat ce a făcut Scott, i�am transmis
prin montorul Peter Scalia că ar
trebui să îi fie rușine! Și am hotărât
pe loc să fac un film cu Spacey“.

Publicul a primit declarația lui
Bertolucci cu aplauze, regizorul
precizând că și el sprijină mișcarea
#MeToo. La rândul lui, veteranul
regizor italian a fost și el ținta criti�
cilor furibunde după ce, în 2016, a
dezvăluit că celebra scenă a violului
din Last Tango in Paris a fost fil�
mată fără ca protagonista, actrița
Maria Schneider, să fie informată în
prealabil, pentru a obține „reacția
ei ca femeie, nu ca actriță“. SDC

Bernardo Bertolucci: 
„Lui Ridley Scott ar
trebui să îi fie rușine!“

Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU



Acest text este mai degrabă un
avertisment decât un articol de
ziar. Sper să contribuie la
creșterea gradului dumneavoastră
de circumspecție măcar în măsura
în care contribuie România la bu�
getul UE.

Ca oricărui șofer care se respectă,
mi�a expirat erceaul. Na, așa pățesc
eu o dată pe an. Și nu e un lucru 

tocmai rău, cum afirmă organele de
control, ci dimpotrivă. Nu au văzut
șofer să conducă mai atent și mai
responsabil ca ăla care se furișează
prin trafic, cu erceaul expirat, spre
biroul asiguratorului. Doamne,
cred că nici motorul nu mi se auzea.
Mergeam pe vârfuri, ziceai că ma �
șina mea este o balerină care nu a
repetat destul și acum dansează în
drum spre sala de spectacole. O ba�
lerină nu foarte atentă.

Teoretic, de nicăieri mi�a apă�
rut în față o mașină și nu am avut
cum să opresc în timp util. Practic,
butonam radioul și l�am bușit pe
cel din fața mea, care oprise la 

culoarea roșie a semaforului. Ei,
dacă există un moment în care nu
este recomandat să produci un in�
cident care să atragă răspunderea
ta civilă auto, cam ăsta ar fi. M�am
făcut mic în fața păgubitului, atât
de mic încât mi�a înțeles situația
și a fost de acord să�i dau o sumă
care să acopere paguba. Am eva�
luat deranjul la 2.500 lei. Pe care
nu�i aveam în buzunar, iar cardul
bancar se afla acolo unde este
locul oricărui card, adică la soție,
care nu mi�a răspuns la telefon
din motiv de coafor. Știam că bu�
nica are mereu bani puși de�
oparte, dar nenea bușitul nu era
dispus să mă lase să părăsesc locul
accidentului, de teamă să nu mă
fac pururi nevăzut.

— Alo, săru’ mâna, bunica, sunt
eu, nepotul tău! Mi se cam descarcă

bateria, așa că nu am prea mult
timp la dispoziție. Am provocat un
accident cu mașina și îmi trebuie
urgent 2.500 de lei, altfel o să am
probleme mari cu poliția. Vezi că o
să trimit pe cineva, tu dă�i banii și
ne auzim după ce rezolv aici!

— Cine e la telefon?
— Eu sunt, bunico, mă grăbesc!
— Măi, animalule, dar tu crezi

că dacă sunt bătrână sunt și proas �
tă? Asta e metoda accidentul. Tu
ești un pușcăriaș care vrea să mă
înșele!

— Sunt Bobi, ce tot spui acolo?
— Da? Păi, dacă ești nepotul

meu, spune în ce an m�am născut!
— De unde să știu eu asta?
— Care este culoarea mea pre�

ferată?
— Habar nu am.
— Cât am pensia?
— Nu știu, dar mereu te plângi

că tanti Sonia de la trei primește
mai mult.

— Păi da, și nu mi se pare
normal, nesimțita naibii! Fii atent
cum facem, băi șarlatanule! Îți
dau numărul ei, pe nepot îl
cheamă Gigi. Păcălește�o cât poți
tu de tare, că sigur nu știe me�
toda! SDC

Neasigurat
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Senzația anului trecut în materie
de animație a avut premiera la
Festivalul de la Annecy și a cules
o grămadă de lauri, culminând cu
nominalizarea la Oscar pentru
animație de lungmetraj (catego�
rie unde bătaia se dă de regulă
între producții ale marilor stu�
diouri americane). Ce face din Lo�
ving Vincent un film deosebit e
faptul că e realizat integral din
cadre pictate manual și că te face
să plonjezi cu totul în opera lui
van Gogh. Actorii au fost filmați
în fața unui ecran verde (ca în fil�
mele cu CGI), după care în spatele
lor a fost introdus fundalul reali�
zat din picturile lui van Gogh, iar
montajul rezultat a fost mutat
cadru cu cadru pe pânză și pictat
manual de o armată de 125 de pic�
tori din vreo 20 de țări, printre
care și româncele Carmen Belean
și Cătălina Codreanu. 

Pictorii au fost aleși din mii
de cereri și toți au experiența pic�
turii în ulei. A fost un proces labo�
rios care a presupus o docu�
 mentare migăloasă, astfel încât să
fie respectate nuanțele, textura,
lumina și toate detaliile picturilor
originale. De patru ani a fost ne�
voie să se dezvolte tehnica și de
doi ca să se picteze cadrele, în trei
studiouri din Gdansk, Wroclaw și
Atena, unde fiecare pictor a lucrat
comparând în permanență mun �
ca lui cu fotografia originalului.
Carmen Belean povestește într�un
interviu de pe proanimatie.ro cum
în fiecare seară îi trimitea Dorotei
Kobiela ce a lucrat în ziua respec�
tivă, iar ea îi spunea dacă e OK sau
dacă trebuie schimbat ceva. Ko�
biela a povestit pe urmă presei
anglo�saxone că pictorii nu doar
că trebuiau să picteze toți ca van
Gogh, dar și toți la fel, astfel încât
să nu existe diferențe între cadre. 

Dorota Kobiela a studiat pic�
tura la Academia de Arte Fru�
moase din Varșovia și după câteva
filme de animație a decis să se 

întoarcă la prima iubire. Britani�
cul Hugh Welchman a primit un
Oscar pentru primul titlu impor�
tant pe care l�a produs, Peter and
the Wolf. Loving Vincent a avut
inițial probleme de finanțare, dar
a reușit să strângă un buget de
16,7 milioane de euro, scoțând
până acum de cel puțin cinci ori
pe atât.

Filmul exploatează misterul
morții lui van Gogh (chiar s�a si�
nucis? de ce s�ar fi sinucis? era
bolnav la corp sau la cap?) și, ple�
când de la ideea că nu există un
singur răspuns, alimentează vero�
simil mai multe piste (e intere�
sant cum punctul de vedere al
fiecărui personaj, redat distinct în
cadru, e perfect valabil până la ur�
mătoarea teorie.).

Nodul acestor teorii e perso�
najul Armand Roulin (căruia ac�
torul britanic Douglas Booth îi dă
voce și înfățișare), care la un an de
la moartea lui van Gogh e trimis

de tatăl său (poștașul Joseph Rou�
lin) să�i ducă lui Theo van Gogh
(fratele) scrisoarea pe care Vin�
cent i�o scrisese înainte de a muri.
Vestea că Theo se sinucisese la
șase luni după fratele său îl in�
trigă pe Armand, care pleacă la
Auvers�sur�Oise (localitatea unde
van Gogh a murit) și demarează o
cercetare detectivistică. 

Autorii au avut inspirația să
pună flashbackurile sau, mai
exact, variantele fiecărui personaj
asupra realității, în alb�negru.
Ma niera realistă în care sunt
pictați actorii în aceste fragmente,
lăsându�te să le vezi mai bine
înfățișarea reală, dă acestor scene
o ciudată tentă de film documen�
tar. Ele echilibrează pasajele în
culori și în stilul lui van Gogh,
care la un moment dat probabil că
ar fi tocit atenția spectatorului. Or,
în acest ritm ești surprins la fie�
care nou cadru. Ideea ar fi că odată
ce am ieșit din scenă, rămânem

prin ce am făcut. Amintirile apro �
piaților sunt subiective și se mo�
difică în permanență, iar istoria
nu se poate scrie fără documente. 

Acest pictor care s�a apucat la
29 de ani să dea cu pensula, fără
nici o pregătire și care până a
murit (la 37 de ani) a realizat, se
spune, cam 860 de picturi în ulei
(din care majoritatea în ultimii
doi ani de viață), nu s�a bucurat
de nici un fel de recunoaștere în
timpul vieții. Poate nu înseamnă
mare lucru retrospectiv, dar ima �
ginați�vă un al doilea van Gogh
care ar putea trăi acum pe undeva
și care suferă deoarece e conside�
rat un ratat. Titlul sugerează că
van Gogh și�a iertat contempora�
nii – dar asta e mai degrabă un
mod de a ne ușura sentimentul
de vină.

Următorul proiect al Dorotei
Kobiela și al lui Hugh Welchman
e un horror bazat pe lucrările lui
Goya. Așteptăm. SDC

Loving Vincent

IULIA BLAGA
FILM

Dacă dați la cinema
peste animația
polonezo-britanică
Loving Vincent, n-o
ratați! E adusă de un
nume nou în distri -
buția de la noi, Aso -
ciația Follow Art, și 
nu a pătruns în prea
multe săli. 
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