RĂMAS BUN
REGIZORULUI
LUCIAN PINTILIE
A realizat ﬁlme de referință,
remarcabile prin viziunea
critică asupra lumii. A fost
mai mult decât un creator,
a fost un intelectual ce a
perceput lumea și pe sine
din postura de spectator
angajat. PAGINA 10

CORESPONDENȚĂ DE LA CANNES:
NU TREBUIA SĂ VENIM CU SACUL
Nu e ediția revoluționară care ni s-a sugerat. PAG. 8-9
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Americani, danezi, suedezi... Rockul celor de la Royal
Hunt e multinațional și multicultural. Cine nu crede,
să se întoarcă în peșteri. PAGINA 15

CENTENARUL MARII
UNIRI VĂ SPUNE CEVA?
ABSOLUT NIMIC!
Barometrul de Consum Cultural 2017:
Care este primul lucru care vă vine în minte când auziți
sintagma Centenarul Marii Uniri?
• 47% dintre românii intervievați au răspuns „Nu știu“;
• 3% au spus „Nu răspund“;
• 50% nu au făcut nici o asociere istorică sau culturală.
PAGINILE 2-3
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Centenarul Marii Uniri
vă spune ceva? Absolut nimic!
„Ceea ce veți vedea în acest volum s-ar putea să vă
surprindă, s-ar putea să vă intrige, s-ar putea să vă pună
pe gânduri. O realitate de care noi trebuie să ținem
cont și de care sperăm că autoritățile de toate
categoriile încep să se îngrijoreze, să ia măsuri și să se

gândească la faptul că fără niște direcții de acțiune
strategice nu vom putea avea un ﬁnal fericit“, a declarat
Carmen Croitoru, directorul Institutului Național pentru
Cercetare și Formare Culturală, cu ocazia lansării
Barometrului de Consum Cultural.

ANDRA PETRARIU

Cea dea șaptea ediție a Barome
trului de Consum Cultural reali
zat de Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
cuprinde rezultatele cercetării
naționale derulate în a doua parte
a anului 2017, dar care a abordat
temele majore ale anului 2018,
respectiv Anul Centenarului
Marii Uniri și Anul European al
Patrimoniului Cultural.
„Cifrele legate de percepția
populației în privința celor două
evenimente nu sunt cele scon
tate. În mod surprinzător, în 2017,
pentru foarte multă lume cente
narul nu însemna mai nimic. Oa
menii nu reușeau săși facă o
imagine nici măcar mental des
pre ce ar trebui să se întâmple de
centenar, ce ar trebui să sărbăto
rim sau le ce ajută asta atunci
când definim identitatea româ
nească“, a afirmat Carmen Croi
toru. „Aș putea spune nu numai
că sunt neașteptate, dar că sunt
îngrijorător de neașteptate“, a
spus și consilierul prezidențial
Sergiu Nistor. „Pentru mine sur
priza a fost mai degrabă plăcută.
Mă așteptam la mult mai rău“, a
afirmat sociologul Vintilă Mihăi
lescu despre rezultatele Barome
trului de Consum Cultural, care
arată că peste 50% dintre români
nu au putut asocia Centenarului
Marii Uniri nici o reprezentare is
torică sau culturală. Asta în con
textul în care, la nivel național,
studiul relevă un cult al tradiției
și sentimente de apartenență la
regiunea și la localitatea natală
foarte puternice. „Faptul că pen
tru mai bine de jumătate din
tre români Centenarul nu evocă
nimic, nu le spune nimic, mi se
pare alarmant și trist“, a spus
acesta.

nu citesc, pe cei care nuși cunosc
sărbătorile și nici pe cei dezo
rientați cultural. Pentru noi e lim
pede că cei care ar trebui să se
ocupe de mentalul, de memoria
colectivă și de cultura oamenilor
nu sunt destul de atenți, nu lu
crează după un plan, nu antici
pează ce urmează să se întâmple
și neam trezit în anul centenar că
vorbim prea târziu despre niște
lucruri care ar fi trebuit să se pe
treacă. Foarte puțină lume sa
prins așa, din mers. Dacă am face
o măsurătoare la sfârșitul acestui
an, probabil că am avea cu totul
alte cifre legate de centenar și
foarte multă lume ar ști foarte
bine ce e de făcut, dar ca de obicei
puțin prea târziu“, crede directo
rul Institutului Național pentru
Cercetare și Formare Culturală.
„Sunt convins că la următorul
centenar o să fie mult mai bine“, a
spus zâmbind Vintilă Mihăilescu.

Cu toate acestea, el afirmă că
acest rezultat era de așteptat,
având în vedere lipsa generală de
interes a românilor față de alte
evenimente comemorative, cum
ar fi Ziua Națională a României.
Rezultatele studiului confirmă
acest lucru, doar 6% dintre
respondenți declarând că parti
cipă anual la manifestările de
1 decembrie, 50% dintre aceștia
declarând că nu au mers nicio
dată la astfel de evenimente, iar
18% nu leau privit nici măcar la
televizor. „Da, și care e problema,
ați spune? De ce e rău că nu par
ticipă? Pentru că aceste mani
festări contribuie la formarea
identității temporale a unei na
țiuni“, este de părere profesorul
universitar Dumitru Borțun,
unul dintre autorii prezenți în
paginile Barometrului de Con
sum Cultural.

Potrivit acestuia, dezintere
sul din partea românilor față de
celebrarea centenarului este cau
zat și de o comunicare mult prea
rece și oficială referitoare la eve
nimentele organizate. „E o comu
nicare de aia ternă, vedeți că în
ziua cutare va avea loc cutare și te
vei trezi astfel acolo doar cu
pișcotarii. Ar fi o formă de ires
ponsabilitate să transformăm acest
eveniment extraordinar, o sută de
ani de stat modern, întrun prilej
de mici și bere. Din păcate însă,
există această tendință de a da
drumul la kitschuri sub ambala
jul tradiției naționale sau tradiției
populare. Există tendința de a îm
pinge evenimentele spre divertis
ment. Eu nu zic să nu fie și di
vertisment, să nu vină nu știu ce
formație, nu știu ce fanfare, dar ai
grijă să transmiți mesajul măi oa
meni buni, moștenim o istorie

politică și națională de o sută de
ani, suntem moștenitorii ei, tre
buie să o ducem mai departe moș
tenirea asta. Sunt niște mesaje
simple pe care specialiștii ar fi tre
buit să le facă.“ Totodată, acesta a
menționat faptul că cei care nu
știau nimic despre centenar nu ar
trebui priviți cu milă sau trufie.
„Noi nu de aia facem cercetare, ci
pentru a oferi baza unor strategii“,
a subliniat Borțun. „Dacă vrem o
strategie culturală care să nu se
schimbe la fiecare schimbare de
miniștri, care se întâmplă des,
atunci cunoașterea realității, a
ceea ce cetățenii României așteaptă
de la sistemul cultural, este abso
lut necesară“, a spus Sergiu Nistor.
De aceeași părere a fost și
Carmen Croitoru, care a afirmat
că aceste cifre sunt de fapt o
consecință. „De aceea nu îi vom
învinui niciodată pe românii care

69% DINTRE ROMÂNI
NU AU CITIT NICI O CARTE
ÎN ULTIMUL AN
La capitolul de consum cultural
nonpublic, „tendințele din anii
trecuți se păstrează“, este de pă
rere Anda Becuț Marinescu, unul
dintre coordonatorii Barometru
lui de Consum Cultural. „De obi
cei datele de consum cultural
sunt mai ridicate pentru zona de
spațiu nonpublic, din zona do
mestică, procentele sunt oarecum
similare pentru ascultarea de
emisiuni la radio, pentru viziona
rea de emisiuni TV. Pe partea de
consum public, am remarcat o
segmentare a populației în func
ție de subdomeniile culturii și o
polarizare, sunt anumite categorii
care merg din ce în ce mai des să
consume cultură în spațiul pu
blic, dar anumite categorii din ce
în ce mai puțin, iar între aceste
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Care este primul lucru
care vă vine în minte
când auziţi sintagma
Centenarul Marii Uniri?
l 47% dintre românii
intervievaţi au răspuns
„Nu știu“;
l 3% dintre aceștia au
spus „Nu răspund“;
l 50% dintre ei nu au
făcut nici o asociere
istorică sau culturală.

Carmen Croitoru, directorul Institutului Naţional pentru Cercetare și Formare Culturală

categorii, o nuanțare de oameni
care fie consumă mai multă cul
tură din zona elitistă, fie se în
dreaptă mai mult spre zona de
consum cultural de masă.“
Astfel, fie că vorbim de televi
ziune sau radio, emisiunile cultu
rale se află la coada clasamen
tului în preferințele românilor,
știrile (69%) ocupând prima
poziție, urmată de vizionarea fil
melor și serialelor (46%). Mai
mult, 73% dintre români au
menționat că nu au citit în ulti
mele 12 luni reviste tipărite, iar
69% dintre respondenți au afir
mat că nu au lecturat în ultimul
an nici un fel de carte. „Consumul
cultural este foarte mic, este deri
zoriu. Suntem pe ultimul loc în
Uniunea Europeană la vânzarea
de carte. Când stai prost la vânza
rea de carte, stai prost și la cititul
cărților. Știm că cei mai mulți din
tre români pun cartea în cui în
momentul în care au terminat
școala. Pe de altă parte, ceea ce se
citește, ceea ce se vede la posturile

Profesorul universitar Dumitru Borţun

de televiziune și ceea se aude la
posturile de radio nu sunt infor
mații care ajută în vreun fel la
dezvoltarea ta personala, la uma
nizarea ta progresivă, este doar
distracție, divertisment de o cali
tate înfiorătoare“, a arătat Dumi
tru Borțun. În ceea ce privește
consumul de muzică, cele mai as
cultate genuri muzicale sunt po
pulară și etno, muzica clasică
fiind clasată pe ultimele locuri în
preferințe. 48% dintre români au
menționat că ascultă aceste ge
nuri de muzică „des“ sau „foarte
des“. Cu toate că românii au de
monstrat că sunt interesați de in
dustria cinematografică, 71% din
tre ei au susținut că nu sau uitat
în ultimele 12 luni la filme utili
zând mijloace precum DVD sau
BluRay. Totodată, datele arată că
românii preferă activități de di
vertisment și relaxare și mult mai
puțin să participe la activități cul
turale. Activitățile care au cel mai
mare grad de consum ocazional
sunt spectacolele de divertisment

Sociologul Vintilă Mihăilescu

sau muzică: 42% dintre res
pondenți au declarat că au mers
de câteva ori pe an la un astfel de
spectacol. În ceea ce privește in
ternetul, 75% dintre aceștia au de
clarat că îl folosesc pentru uti
lizarea rețelelor de socializare.
CÂND CULTUL MODERNITĂȚII
BATE CULTUL TRADIȚIEI
În ceea ce privește patrimoniul,
Carmen Croitoru susține că româ
nii au început să înțeleagă mai
bine importanța acestuia. La nivel
național, aproximativ 70% dintre
români sunt conștienți de exis
tența unui obiectiv de patrimoniu
cultural material în localitatea lor,
chiar dacă mai bine de 36% dintre
respondenți nu au știut să le men
ționeze. La nivel național, printre
cele mai recunoscute și familiare
obiective de patrimoniu material
au fost cele religioase, muzeele,
monumentele istorice, palatele și
castelele. „Alte cifre surprinzătoare
sunt legate de faptul că oamenii au

Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor

început să înțeleagă ideea de patri
moniu. Chiar dacă nu precizează
corect termenii în sensul de patri
moniu imobil, mobil și imaterial,
totuși au început să înțeleagă cât
de important este el și cum prin pa
trimoniu se valorizează elementele
fundamentale ale unei culturi“, a
menționat Croitoru.
În ceea ce privește autoiden
tificarea națională, datele suge
rează că cei mai mulți dintre
respondenții eșantionului națio
nal se identifică în primul rând cu
nivelul local (65%), în al doilea
rând cu nivelul județean (51%) și
în al treilea rând cu nivelul na
țional (40%). „Cel mai mare pro
cent este pentru «Sunt omul lo
cului». Apare chiar și european cu
6%, ceea ce până acum nu apărea.
Dar această renaștere a localului
eu o interpretez pozitiv“, susține
sociologul Vintilă Mihăilescu.
De asemenea, datele au arătat
că 90% dintre români consideră
că tradițiile și obiceiurile ocupă
un loc important în societatea

românească și că respectarea
acestora ajută la construirea unui
viitor mai bun. Cu toate astea,
peste 50% dintre români consi
deră că respectarea acestora
poate împiedica dezvoltarea so
cietății. „Avem un cult binemeri
tat al tradițiilor, dar cam cu 10%
sub media europeană. Însă în
cazul comunității, cultul moder
nității bate cultul tradiției. Și asta
este absolut firesc“, este de părere
Vintilă Mihăilescu. „E posibil ca
uneori tradițiile să ne împiedice
să ne dezvoltăm? Din câte știu e
prima dată când e pusă ca între
bare întrun sondaj și cam jumă
tate dintre români, spre surprin
derea mea, recunosc, spun da.“
Sociologul consideră că ideea că
țăranii la sat își iubesc tradițiile
mai presus de orice este total ero
nată. „E absolut firesc acum să as
pire și ei la modernizarea de care
nu au avut parte. Deci cultul mo
dernității este mult mai puternic
la ora actuală decât cultul tra
diției și al strămoșilor. Dar totul
este cum faci ca aceste două lu
cruri să nu fie conflictuale, ci să
fie convergente. Acest lucru se
poate face, dar pornind de la
conștientizarea faptului că e un
conflict și e un conflict și în capul
oamenilor. E ideea aceasta foarte
pășunistă pe undeva, că visul
țăranului român este să stea în
aceeași casă pe care o vedem la
Muzeul Satului, șapte oameni
întro singură cameră, dar ce poe
tic e. Stai matale poetic întro ca
meră cu pământ pe jos, frumoasă,
nimic de spus, dar nu are și el
dreptul să vrea altă casă? Ei,
aceste date ne trag puțintel de
urechi, trezițivă, realitatea nui
așa poetică, nu înseamnă că e rea,
că e bună, dar se cheamă realitate
și nu poezie, deci ar fi bine să ne
uităm și la realitate.“ SDC

4

opinii

ANUL XIV NR. 607
19 – 25 MAI 2018

www.suplimentuldecultura.ro

Încă o scrisoare către Charles Bukowski
Cartea Muzică de belele (tradu
cere din limba engleză de Dan
Sociu) a fost publicată la editura
Polirom în anul 2018.
Domnule Bukowski, tocmai am
citit Hot Water Music, dar nu pen
tru că era scrisă de domnia voas
tră, ci pentru că ați publicato în
anul 1983. Desfășor un experi
ment mai mult sau mai puțin du
bios și citesc de la o vreme doar
cărți publicate în anul 1983.
Atunci mam născut și nu pot
spune că a fost cea mai fericită în
tâmplare, dar până la urmă cum
se poate cineva opune?
Asta e, vreau să citesc aceste
cărți – nici vechi, dar nici tinere –
ajunse la treizeci și cinci de ani, și
să caut în ele, nu ca întro oglindă,
dar nici altfel, semnele timpului.
Să văd cum începe căderea, cum
le dor măselele, cum le lasă spa
tele, cum se îngrașă și cum părul

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
le albește, atunci când nu lau
pierdut deja, cum mai au puțin
până al doilea la divorț sau își tâ
răsc ultimele zile în boemă. Mă uit
la ele ca la oamenii de treizeci și
cinci de ani, și poate că nici nu
greșesc procedând astfel. Dom
nule Bukowski am decis să vă zic,
deacum înainte Hank.
Hank, Muzică de belele nu e
cea mai bună dintre cărțile tale,
nu e nici măcar în top zece cele
mai bune cărți ale tale (așa trăiesc

oamenii acum, între un clasament
inutil și următorul), dar tocmai de
aceea mia plăcut mult. E imper
fectă, are o grămadă de defecte și
nu îi pasă. E o carte ca un om care
nu va supraviețui mult, dar nici
nu va fi uitat repede. E o carte ca
un om adevărat.
Hank, nu am ajuns niciodată
în Los Angeles. Strâng bani în fie
care an și tot în fiecare an sfârșesc
prin ai bea sau ai pierde la cursele
de cai, pe hipodromurile virtuale
(e o porcărie, nai vrea să știi). Ci
tind Muzică de belele sunt însă
acolo, cât poate cineva să fie la mii
de kilometri distanță.
Sunt acolo, Hank, cu poeții
handicapați și nobelizați, cu toate
curvele, cu toți ticăloșii, cu deznă
dejdea, cu pictorii care au obosit să
fie geniali, cu veșnica lipsă de si
guranță a zilei de mâine, cu came
rele în care oamenii se călăresc fără
să o ascundă, cu holurile alea de

Pastile de aproape vară
1.
După ceam trecut la roțile de
vară, am avut a treia pană întro
singură săptămână, la același
cauciuc nou, dar în trei locuri di
ferite. Asta pentru că în zona
„rezidențială“ din Lunca Cetățuii
nu există străzi, ci doar drumuri
înghesuite în care noii vecini care
își fac vile aruncă cuie și tot felul
de reziduuri de la construcție.
Un mare noroc chestia asta
cu penele. În opt ani de condus,
până luna trecută, am mai avut o
singură pană și mam chinuit în
grozitor să bag roata de rezervă
(prima dată nici nu știam că am
cric în mașină). La ultima mia
luat 5 minute. Chiar mă gândesc
sămi deschid o vulcanizare.

2.
După ce miam schimbat roțile,
am tras o fugă până în Bucovina.
La Pașcani, când sa înnoptat, am
realizat că mi sa ars un bec de la

far. Mă opresc în parcare la Kau
fland, săl schimb. După aia fu
mez o țigară. Apoi văd un om
agitat, se tot foiește peacolo, îmi
mai aruncă câte o privire rapidă.
Când termin, vine la mine și îmi
pune prietenos mâna pe umăr:
— Nu supărat! Eu, ungur! Eu,
nu român! Eu, problema! Bani,
bani! Ajutor! Eu, ungur!
— Do you speak English? îl
întreb.
— Nu englez, nu francez, nu
român! Ungur! Ajutor! Bani!
Șimi arată portofelul lui, din
care scoate cardul, mil întinde,
apoi duce un deget spre banco
matul de la Kaufland.
— Bani! Ajutor! Eu ungur, nu
român!
Bag cardul, îl pun săși tas
teze PINul, selectez opțiunile, îmi
explică pe degete câți bani vrea.
1200 lei.
— Nu chitanța! Nu chitanța!
mai zice, își ia banii, cardul și
pleacă. Mulțumesc!

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
3.
Mă trezesc întro zi la 4:11 di
mineața și remarc cum cântă pe
cinci voci – le aud limpede, dis
tinct – un greier, un cocoș, un pit
palac, un cuc și un păun. Pe fundal,
niște câini îl latră pe un cetățean
trezit cu noaptea în cap.
4.
Aproape de miezul nopții, după o
tură de oraș cu bicicleta, mă întor
ceam spre casă. Bătea vântul, în
afară de câte o mașină nu trecea

moteluri în care miroase a iod și a
pui fript, cu sprâncene care se
înalță fără să aștepte răspuns, cu ra
hatul care e peste tot, de la primul
cuvânt din cartea ta, cu bărbații
care se mulțumesc cu femei cu do
uăzeci de ani mai tinere (treizeci e
obscen), cu soarele care se uită și el
în jos la oameni, foarte mirat, cu le
gendele vii careși iau toată liberta
tea de care au nevoie și nu achită
note de plate, ca niște nemernici.
Sunt acolo, Hank, cu barma
nii care au ocupat cândva locul al
doilea la un concurs de muzică de
operă și cu casierii care știu cum
se desface gura unei sacoșe cu o
singură mișcare, din încheietură.
Sunt acolo, Hank, cu toți cei
care sau trudit sub viață ca sub
un blestem și tot trăiesc de azi pe
mâine, cu femeile care îi întrețin
pe ratați, dândule o masă caldă,
înspre seară, după ce trec mah
murelile, cu ratatele în care stau

ascunse geniile și cu ratatele în
care nimeni nu stă ascuns.
Sunt acolo, Hank, cu cei patru
pereți de care are un om nevoie
pentru a se mai agăța de o spe
ranță, cu străzile pe care nu mai e
nimic de făcut, cu disprețul pen
tru scrisul lui Camus, scris de
burghez care parcă tocmai a mân
cat o friptură și a băut un vin fran
țuzesc, cu pariurile la care nu îți
permiți să pierzi, fiindcă, viața
fiind totuși mizerabilă, nu poți
trăi doar cu sufletul. Sunt acolo
cu femeile nebune careși atacă
bărbații cu cuțitele și cu sângele
bărbaților pe pereți și pe covoare.
Sunt acolo, cu tine, Hank.
Și asta contează, până la ur
mă, nu? Să crezi că povestea e
bună pentru că sa întâmplat cu
adevărat și chiar dacă nu sa în
tâmplat încă se va întâmpla, și
asta e tot ce poate se spune, tot ce
se poate scrie. SDC

nimeni. Doar o pungă de plastic
traversa strada. Și pe podul Nico
lina mam intersectat cu un nene
care cânta din mers la muzicuță.
Nu părea crazy, nu homeless, nu
street artist. Cânta așa, pentru el,
parcă de plictiseală, să treacă mai
ușor vremea până ajunge acasă.

lumii, înainte de Apocalipsă, sub
drapel românesc.

5.
Cum am foarte multă treabă vara,
îmi iau concediu mult mai devreme
decât restul lumii. Am scris și săptă
mâna trecută: mam dus în Sicilia (în
paranteză fie spus, loc mai frumos și
mai ieftin decât litoralul nostru).
După o excursie de o zi la Si
racusa, seara târziu, la ieșirea din
gara Cataniei, am luato pe o
stradă necunoscută spre Via Etna.
Și văd la un moment dat un bar
restaurant cu geamurile colorate
în steagul României, cu steagul
românesc arborat la ușă, cu spe
cific românesc. Zic hai să intrăm,
să vedem cum e. Înăuntru: ma
nele date la maximum, un fel de
glob disco ca din anii ’80, vreo
câțiva cetățeni beți de toate culo
rile și – atenție! – nu păcănele, ci
o singură păcănică. Atmosferă de
crâșma unei halte de la capătul

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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6.
Pe plaja din Catania era un indian
care vindea zmeie. Avea vreo zece,
înșirate pe sfoară. Toate zburau
fain, tăiau în diagonală poza pla
jei, o împărțeau în două. Pe de o
parte, un vas de război american,
în largul mării, pe de alta, un vul
can încă activ, Etna. Și nu i le cum
păra nimeni. Și mă gândeam ce
trist e, totuși, să vii din India până
în Sicilia pentru o viață mai bună,
pe care să o câștigi vânzând zmeie
și să nu ți le cumpere nimeni.
7.
Întors acasă, am remarcat că pe
terenul fost liber din spatele
curții a apărut un nou vecin care
își construiește vilă. Doar temelia
acesteia e la jumătatea înălțimii
casei mele, iar ca lungime e dublă.
Când o termină, bănuiesc că nu
mai pup soare dupăamiaza nici
măcar în curtea din față. După ce
reușesc să plătesc creditul la casa
mea, peste vreo 25 de ani, sigur
mă apuc să fac una mai mare și
mai înaltă decât a lui. SDC
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Herta Müller și Uniunea Scriitorilor (IV)
Cum spuneam și săptămâna tre
cută, pentru Uniunea Scriitorilor –
ca, de altfel, pentru toate uni
unile de artiști cu utilitate pu
blică – adoptarea legii 8 din
2006 a reprezentat un moment
de cotitură. De ce? Păi, din mo
tive financiare.
Haideți să recunoaștem un adevăr
altfel cunoscut: după 1989 presti
giul Uniunii Scriitorilor a scăzut
semnificativ. Nu neapărat din vina
organizației, deși felul în care șia
administrat imaginea în anii de
după revoluție nu ia susținut prea
mult relevanța. Dar după căderea
regimului comunist scriitorii șiau
pierdut treptat din prestigiu, li sa
șters acea aură de disidenți inte
lectuali, de contrapondere la un
regim tâmpitocratic – chit că
mulți dintre ei nau fost și nici
nau intenționat vreodată să fie
așa ceva. Și abia atunci, întro
lume a libertății de opțiune, au
descoperit cu uluire că de fapt ro
mânii nu sunt prea mari iubitori

de lecturi, așa că rolul firesc al
scriitorului a scăzut în relevanță
până spre nesemnificativ. În con
secință, și cel al Uniunii Scriitori
lor din România.
Pe de altă parte, statutul de
scriitor a încetat treptat să mai fie
asociat cu calitatea de membru al
Uniunii Scriitorilor, organizație
care înainte de 1989 valida, prac
tic, un autor. Rolul USR a rămas
acela de asociație de breaslă și ia
trebuit câtva timp să se adapteze
la noua realitate. Au apărut au
tori care sau impus în România
și au ajuns cu cărțile lor pe piața
internațională fără a fi membri ai
acestei organizații. Editurile și
autorii înșiși au dobândit sufi
cient prestigiu ca să se autosus
țină și săși promoveze opera fără
a mai avea nevoie de validarea ce
o oferea odinioară, pe o piață edi
torială controlată de stat, Uni
unea Scriitorilor. Așadar, cum nu
avea cine știe ce de oferit membri
lor ei, USR nici nu putea pretinde
mare lucru. Între un membru USR

cu drepturi depline și unul sus
pendat pentru neplata cotizației
diferența era nesemnificativă.
Legea pomenită mai sus, ce
stipula plata unei indemnizații de
50% ca supliment la pensiile mem
brilor cu drepturi depline, a schim
bat binișor lucrurile.
Destui membri USR erau deja
pensionari sau în pragul pensio
nării – iar după 2006 numărul lor
a crescut –, așa că din acel mo
ment calitatea de membru cu
drepturi depline a început să con
teze dintro cu totul altă perspec
tivă – căci nu e un secret că ma
joritatea scriitorilor români nu
au fost și nici nu sunt foarte în
stăriți. Nui tocmai una dintre
meseriile zilei.
Așadar, cotizațiile au început
să fie plătite sistematic, iar majori
tatea restanțierilor (și suspen
daților) șiau achitat datoriile,
fiindcă abia așa puteau (re)deveni
membri cu drepturi depline și be
neficiari ai indemnizației oferite
prin lege de la bugetul de stat.

Cu membrii USR stabiliți în
străinătate nu era însă chiar așa de
simplu. Bănuiesc că mulți dintre ei
nau știut – și nici nu cred să fi fost
interesați – de apariția legii pome
nite aici, atât de importantă pentru
artiștii mai vârstnici din România.
Sigur, mulți dintre ei șiau păstrat
legăturile cu rudele, prietenii și co
legii din țară, după revoluția anti
comunistă au revenit mai des sau
mai rar în România, au și publicat
cărți la edituri românești, dar nu
cred că în vizitele sau în discuțiile
cu prietenii subiectul situației lor
administrative la USR va fi fost
chiar atât de interesant încât săl
discute cu patimă. Așa cum unii
dintre ei au aflat cu multă întâr
ziere – sau poate că nici nau aflat –
că au devenit membri ai Uniunii
Scriitorilor in absentia, sar putea
să nu fi aflat nici că au fost între
timp suspendați pentru că nu șiau
plătit cotizația. (Alții însă au aflat,
dar las povestea asta pentru un alt
episod.) Iar în vizitele lor în Româ
nia, care sunt întotdeauna agitate,

Încă 30 de luni pe baricade.
Dar instituțiile mai rezistă?
Atâta confuzie în societatea româ
nească na mai existat niciodată.
Hai să luăm doar două știri apă
rute chiar în această săptămână.
Președintele Curții Constituționale
Valer Dorneanu pleacă în Rusia la
un Forum Juridic la SanktPeter
sburg, în ciuda faptului că Ministe
rul Afacerilor Externe ia recoman
dat să nu facă deplasarea.
Dorneanu recunoaște că i sar
fi spus să stea acasă, dar adaugă
senin că poziția MAE vine după ce
vizita fusese aranjată, iar biletele de
avion cumpărate. Mare pagubă sar
fi făcut în bugetul CCR, plus că ar fi
venit imediat Curtea de Conturi în
inspecție. Deloc întâmplător, reu
niunea juridică este patronată
chiar de președintele Rusiei.
A doua știre: pe masa Comisiei
Iordache ajunge o propunere de
modificare a Codului Penal. Propu
nere surpriză, venită dinspre CSM.
Infracțiunile de delapidare, abuz în

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
serviciu, neglijență în serviciu, folo
sirea abuzivă a funcției să nu se pe
depsească penal dacă au produs un
prejudiciu mai mic de 50.000 de
euro. Propunerea nu se aplică func
ționarilor publici, însă cunoscătorii
spuneau că era o simplă șmecherie
și că ar fi fost doar o chestiune de
timp până la generalizarea pragului.
La scurt timp, CSM revine cu preci
zări și afirmă că a reevaluat lucrurile
și că nu se mai impune vreun prag la
abuzul în serviciu. Sunt doar două
exemple, din care rezultă în ce si
tuație complicată ne aflăm.

Tot zilele trecute, ministrul de
Externe este convocat la Cotroceni
de președintele țării, pe chestiuni
importante de politică externă.
Omul acceptă întrevederea cu
Klaus Iohannis, numai că în scenă
intră Viorica Dăncilă, care printro
formulare întortocheată spune că
Teodor Meleșcanu se poate duce la
Cotroceni doar dacă își dă acordul
și premierul.
Cam la fiecare douătrei ore
mai vine o trăsnaie. Tot premierul
Viorica Dăncilă arată (a câta oară?)
că are probleme serioase cu no
țiunile elementare de gramatică:
„Orice om îi este frică de o plân
gere penală“.
La rubrica știri „bune“ putem
include și iminenta schimbare din
funcție a șefului DIICOT, Daniel
Horodniceanu, care nu pare să fi
comis vreo gafă în mandatul său,
cu un procuror de Bacău, care pro
babil va domestici instituția în
scurt timp.

E sinistru ce se întâmplă, nu? Și
suntem doar la un an și cinci luni de
când PSD a câștigat alegerile. Mai
poate rezista țărișoara asta sub o
asemenea presiune încă doi ani și
jumătate? Adică până la viitoarele
alegeri?
Toate semnalele indică faptul
că la începutul lui 2021 (indiferent
de rezultatul parlamentarelor) Ro
mânia va arăta al naibii de prost.
Cu instituții culcate la pământ. Au
mai existat rupturi în societate,
chiar derapaje democratice, decla
rații înfierbântate, însă niciodată
temele importante nau fost puse
sub semnul întrebării. Intrarea în
Uniunea Europeană a fost asumată
în anii 2000 de toate forțele poli
tice, iar la vremea respectivă pro
iectul nu doar că părea atrăgător,
ci oferea o speranță de mai bine. Ce
sa ales azi din acest proiect? Uni
unea Europeană are propriile pro
bleme, iar corul copiilor obraznici
se tot mărește de la un la altul.

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
marcate de criza de timp și de
teama că nu vor apuca săși revadă
toți prietenii și rudele, e puțin pro
babil să se fi deplasat la sediul filia
lelor USR, unde să caute (și, cu ceva
noroc, să și găsească) pe cineva că
ruia săi achite cotizația, să i se taie
chitanța și așa mai departe... Efor
tul e mare, timpul e scurt, benefi
ciile, minime spre zero.
De fapt acești autori (ca și
orice alți artiști originari din Ro
mânia și membri ai uniunilor de
creație de la noi) nar trebui să plă
tească nici un fel de cotizație, ori
cât de neînsemnată ar fi suma
aceea pentru ei. E o problemă care
merită discutată. SDC

Un sondaj publicat recent la
noi arată că puțin peste 50 la sută
dintre români mai cred în UE. Ci
frele nu sunt încă alarmiste, dacă
avem în vedere că un sfert din cei
intervievați nu au nici o părere, dar
ne arată totuși că se întâmplă ceva
în societate, ca percepție, și că Eu
ropa nu mai e fata cea frumoasă și
bogată cum părea odinioară.
Azi, e greu de prezis cum va
arăta România peste câțiva ani. Ba
chiar e riscant să te pronunți dacă în
2025 vom mai avea sau nu de
mocrație. Când vezi zi de zi cum se
trece linia roșie, cum instituțiile cad
una după alta, că minciuna ia locul
adevărului și că învârteala e mai
profitabilă decât munca, parcă nus
prea multe motive de optimism. Nici
măcar simțul civic nu mai e la cotele
de anul trecut, oamenii fiind apatici,
obosiți, aproape resemnați.
Suntem la un pas să părăsim
drumul european, doar pentru că
niște lideri ajunși la putere au un
alt program. Lucrurile mai pot fi în
dreptate doar în urma unei schim
bări radicale de putere. Cum șan
sele unei moțiuni de cenzură sunt
minime, singura variantă o repre
zintă alegerile. Problema e câți din
tre români vor mai rezista încă 30
de luni. Și cât din răul de acum va
mai putea fi îndreptat. SDC
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„Măi băiete...” – Pe marginea unui excelent
volum de corespondență enesciană
Într-o reacție la comentariile publicate nu de mult
aici despre ediția cu alură de amatorism a corespondenței lui Dinu Lipatti (v. nr. 604-605), un
muzician stabilit în Occident îmi comenta într-un
mesaj privat: „S-a făcut în România vreun volum
de corespondență muzicală așa cum trebuie...?
Mă întreb...“. Chiar dacă nu se face primăvară cu o
ﬂoare, mă bucur să îi pot răspunde pozitiv, după
Mai mult, sub îngrijirea lui Horia
Nițu (care sa ocupat de partea
grafică) volumul beneficiază din
plin de pe urma unui corp ex
cepțional de ilustrații – cum nu sa
mai făcut în lumea muzicală din
România –, cu 32 de planșe color
de documente originale repro
duse. În privința „părinților“ aces
tei ediții este notat că ea sa bu
curat de îndrumarea eruditului
scriitor și cercetător, prof. C.D. Ze
letin, autorul remarcabilei mono
grafii dedicate principesei pianiste
Elena Bibescu și ale cărui cunoș
tințe sunt capitale pentru începu
turile carierei pariziene a lui
George Enescu (v. Supl. nr. 195). Pe
de altă parte, cum notează Irina
Nițu în Însemnări asupra ediției, la
transcrierea, culegerea computeri
zată, redactarea și traducerea docu
mentelor șiau alăturat eforturile toți
cercetătorii Muzeului, începând cu
directoarea sa, dna Cristina Andrei.
Corespondența lui George
Enescu a avut, din nefericire, o
soartă mai mult decât ingrată, ar
hiva compozitorului, niciodată in
ventariată integral, rămânând
necatalogată timp de decenii, dis
persată parțial în anii ce au urmat
aducerii ei în țară în diverse co
lecții și monetizată de o seamă de
proprietari și utilizatori ai ei ad
hoc, începând cu Romeo Drăghici,
care a vândut numeroase docu
mente Bibliotecii Academiei; pen
tru a nu mai vorbi de felul în care
a fost publicată corespondența
plecată de la compozitor.
Primul volum editat de Irina
Nițu reunește ce se mai păstrează
în arhivele Muzeului „George
Enescu“ din fondul inițial adus în
țară după moartea compozitoru
lui. Pentru perioada 18891913
este vorba de 371 de piese de
corespondență primită de Enescu.
Editoarea notează pe bună drep
tate că scrisorile „reconstituie

frânturi din viața muzicianului,
confirmând lucruri știute deja sau
aruncând o rază de lumină asupra
altora, mai puțin cunoscute“. Este o
corespondență arareori de dimen
siuni apreciabile – ca la alți compo
zitori, Debussy, de exemplu –, fiind
compusă în cea mai mare parte de
cărți poștale și „bleu“uri, cum
erau denumite în epocă „telegra
mele pneumatice“ franceze.
Pentru cititorul român, pasio
nante și atașante sunt scrisorile
părinților săi, ale mamei – care sem
nează meu „Marie“ – și ale tatei, Cos
tache, ce i se adresează adesea cu
apelativul „Măi băiete“; toate sur
prind un adevărat cosmos al vieții

ce am citit volumul realizat sub îngrijirea
cercetătoarei dr. Irina Nițu, de la Muzeul Național
„George Enescu“. George Enescu, Corespondență, volumul I, Documente din Arhiva M.N.G.E.
(1889-1913), apărut sub egida Muzeului Național
„G. Enescu“ și a Editurii Muzicale, este un volum
realizat după criterii și în urma unei cercetări
reale științiﬁce.

rurale românești, la Mihăileni și
Dorohoi, ca și un fundal intelectual
al micilor proprietari români, lume
în care se naște și își duce copilăria
Enescu. O mamă îngrijorată, de
exemplu, în 1895, că din cauza vis
colului că „aseară nam primit jur
nalul“ la Mihăileni și care îi co
munică: „Cetesc acuma al patrulea
volum din romanul F. lui Monte
Cristo“ și strânge mărcile poștale
deoarece „cred că mata nai timp să
te ocupi de asta, ai de ajuns cu stu
diul“; sau care, în 1897, îi scrie cu
umor „Cocuță, mai am o mică bu
cată pusă pe chitară de mine, așa că
joacă și pisicile cu cățălușii, dar mai
cu haz Aladin și Toby“.

Relevante din corespondența
primită din România sunt și scri
sorile și mesajele „Mamei regina“,
ale Elisabetei/ CarmenSylva, ce
îl arată pe Enescu și în rolul jucat
în ceea ce, cu termeni actuali, sar
numi „diplomația culturală româ
nească“, între altele concertele
date în Italia, cu ocazia vizitei cu
plului regal.
Editoarea volumului, dr. Irina
Nițu, discută altfel în Introducere,
foarte competent și cu un aparat
critic substanțial și excelent alcă
tuit, informațiile cele mai impor
tante puse în lumină de cores
pondenții lui Enescu, de la colegii
de Conservator și prietenii ce lau
susținut în ascensiunea sa în
lumea muzicală pariziană, la cer
curile și saloanele muzicale în care,
la un moment dat, a ajuns să fie dis
putat și curtat, și până la studenții
săi. Spațiul numi permite să intru
în detalii, dar ar fi de notat relațiile
sale amicale cu Fernand Halphen,
Jacques Thibaud, Eugen Ysaÿe sau
Bronisław Huberman, atenția pe
care io acordă mecenați ca prin
țesa Edmond de Polignac (în salo
nul căreia cântă din 1903), cea de
Brancovan și, mai ales, Ernesta
Stern, a cărei protecție este vizibilă
grație a numeroase mesaje.
Ar fi și câteva observații de
făcut la acest volum de prim inte
res pentru istoria muzicală. Cea
mai importantă mi se pare una le
gată de o elementară constatare:
corespondența primită nu își
capăt sensul integral decât în ra
port cu corespondența trimisă.
Iar un volum destinat în primul
rând cercetătorilor – relativ nu
meroși astăzi și în Occident – nu
își poate permite să omită o sec
țiune de bibliografie. Și aceasta
cu atât mai mult cu cât numeroa
sele publicații românești nu le
sunt nici cunoscute, nici foarte ac
cesibile străinilor.

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

O a doua observație pornește
de la constatarea că în scrisorile de
limbă franceză există adesea cu
vinte ce nu au putut fi descifrate și,
mai important, relativ numeroase
iscălituri și nume ce nu au putut fi
identificate. Mai mult ca probabil
că dacă editoarea volumului sar fi
bucurat și de o bursă de studii în
străinătate, contactele cu colegii și
arhiviștii din Franța iar fi permis
atât o ameliorare a performanței
paleografice a volumului, cât și,
mai ales, a documentării necesare
identificărilor unor personaje. În
rare cazuri, identificarea se putea
face fără mare dificultate: „San
Martin (?)“ este, desigur, Enrico,
Conte di San Martino e Valperga
(18631947), primul președinte,
între anii 18951947, al Academiei
Santa Cecilia. Despre el există un
întreg volum, de 600 de pagini, al
unui Colocviu desfășurat la Roma
în 2009, Enrico di San Martino e la
cultura musicale europea.
În alte cazuri, identificările
sunt ceva mai dificile, dar cerce
tarea merita făcută, de exemplu
pentru al descoperi pe prietenul
lui Enescu din cercul principesei
Elena Bibescu, care îi trimite două
scrisori foarte interesante de la
Viena, unde în anii 18991901 stu
dia cu celebrul pianist și pedagog
Theoder Leschetitzky. Consulta
rea unor muzicologi cunoscuți, ca
James MethuenCampbell, prof.
Laure Schnapper, editoare a unui
volum dedicat compozitorului
Fernand Halphen (vezi Supli
mentul, nr. 596 ) sau a prof. My
riam Chimènes, autoarea unui
ample lucrări de referință despre
„Meceni și muzicieni“ în Parisul
celei dea IIIa Republici (vezi Su
plimentul, nr. 196), ar fi fost mai
mult decât benefică. SDC
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Când vocea trece prin microfon
Pe stativ, la purtător, pe față, în păr, pe costum,
negru sau bej, mai mare sau mai mic, ﬁxat cu
bandă adezivă, lipici, cleme sau cusut,
microfonul a câștigat cursa acusticii în fața

impostației și a vocii naturale. Mai ales în
teatru, dar nu de puține ori și în operă, utilul
mijloc de ampliﬁcare și de expresie artistică
este preferatul realizatorilor.

Utilizate inițial pentru a susține
discret eforturile vocale ale acto
rilor, aceste dispozitive de sprijin
al sunetului sunt atașate, la pro
priu, de vocea interpreților și de
intențiile sonore ale spectacolu
lui. Microfoanele de fond, suspen
date discret de la plafon, ori cele
de „frontieră“, de la marginile pe
rimetrului de joc, puțin vizibile
pentru public, îmbunătățeau ca
litatea pronunției și volumul, asi
gurând propagarea sunetului
până în cele mai îndepărtate col
țuri ale incintei. Întrucât ele cap
tau frecvent și elemente nedorite
și aveau variații dependente de
poziția în scenă a emitentului,
tehnica a inventat variante minia
turizate. În scurt timp, lavalierele
au devenit interesante, prin apro
pierea fizică de emitent, controlul
asupra altor surse, reglajul indi
vidualizat. Întrebuințate pe scară
largă, sunt acum indispensabile
sunetului teatral, deși există și un
revers al prezenței lor în scenă.
Vorbirea scenică face parte
din pachetul de mijloace inter
pretative la dispoziția artiștilor,
pentru care aceștia se antrenează
încă din școală și pe care continuă
so rafineze prin cultivare în de
cursul întregii cariere. Descoperi
rea posibilităților și extinderea
limitelor propriei voci, respirația
corectă, crearea coloanei de aer,
metodele de a proiecta cuvintele

chiar și fără efecte deliberate de
reverb, accelerare, ralanti etc.
Un microfon face orice voce
să sune sensibil diferit, iar varia
țiile merg până la a o face de ne
recunoscut. Se câștigă în varietate,
însă există și o pierdere semnifi
cativă, sub aspect estetic, care
constă în diminuarea considera
bilă a afectivității transmise. Căl
dura vocii naturale nu este re
productibilă de nici un interme
diar tehnic, iar ceea ce se câștigă,
via microfon, sub aspectul efecte
lor acustice, se pierde în plan
emoțional.
Claritatea și amplificarea stau
în puterea tehnică a sistemelor
audio, iar consecințele lor este
tice, rezultate din generarea unor
sonorități conexe, atașate din mi
xere, oferă o imagine mai com
pletă a beneficiilor acestor in
strumente tehnologice. Ca mijloc
de mediere a sunetului și ca sursă
de efecte speciale, microfonul este
un prețios intermediar așezat
între emitent și receptor. Știința
din spatele iluziei teatrale oferă în
prezent facilități audio altădată
inimaginabile, în câștigul acustic
al spectatorului. Microfonul fil
trează prin el însuși, îmbracă su
netul în însușiri care altfel iar fi
străine. Surroundul, captarea și
redarea unor frecvențe inaudibile
pentru urechea umană, de exem
plu acelea de la nivel microcelular

către public odată cu emoțiile, vor
defini, împreună cu timbrul și in
tensitatea, amprenta vocală a ori
cărui interpret.
EXCESUL UTILITAR
NU E BENEFIC
Vocea e un instrument care tre
buie întreținut și dezvoltat de ar
tist, iar datele înnăscute, precum
capacitatea de a face voci, de a
varia glasul, de a imita, se pun în
valoare în măsura în care poseso
rul înțelege cum să le sporească
performanța.
În teatrul nostru, unii actori
nu se aud și publicul deslușește
cu dificultate ceea ce spun. Cau
zele pot fi acustica deficitară a
sălii, neștiința, comoditatea ar
tistului, iar soluția universală
sunt lavalierele. Când rămân o
simplă soluție de amplificare, ex
cesul utilitar nu e benefic, și vom
vedea de ce, dar recursul la ele
este perfect întemeiat atunci
când regizorul dorește imprima
rea unor efecte altfel imposibil
de atins pe căi tradiționale. Di
ferența dintre vocea neamplifi
cată și cea trecută prin boxe ține,
în primul rând, de naturalețea
emisiei. Un microfon, indiferent
de performanțele sale tehnice,
afectează autenticitatea vocală,
imprimândui nuanțe de artifi
cial, atașând intonației modificări,

Festivalul de Teatru „Ștefan Iordache“. Seara basmelor de adormit oltenii (Caracal, 2017)

sau intergalatic, cu frecvențe altfel
imposibil de depistat de timpan,
sunt câștiguri incontestabile ga
rantate tehnologic.
DESIGNUL SONOR ARE
IMPLICAȚII ARTISTICE
COMPLEXE
Cea mai mare problemă rămâne,
deocamdată, însușirea sintetică a
sunetului eliberat din boxe, ră
ceala acestuia. Un cuvânt rostit de
un actor, în șoaptă sau răstit, e
însoțit de sentiment, în timp ce
acela filtrat prin microfon va ră
mâne distant și impersonal.
Proliferarea mijloacelor de în
registrare și redare a sunetului con
comitent cu aceea a intermediarilor

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
tehno influențează expresia artis
tică și afectează receptarea. Sen
zațiile nu mai sunt aceleași, cu
plusuri și minusuri, estetica so
noră a spectacolului teatral deve
nind majoritar o estetică a mi
crofonului. Folosirea lui ca mijloc
discursiv modifică și tipul de
relaționare dintre personaje. Ele
nu se mai adresează partenerilor
de ficțiune, ci, folosind microfo
nul cu stativ sau fără, dar inten
ționat la vedere, deconstruiesc,
anulează convenția, anunță co
municarea directă cu publicul, re
definind teritoriile iluziei teatrale
predominante.
Designul sonor are implicații
artistice complexe, esențialul în ra
portul vocii live, fundamentul tea
tralității, cu versiunile ei trecute
prin sisteme de amplificare rămâ
nând calibrarea echilibrului. SDC
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CORESPONDENȚĂ DE LA CANNES

Nu trebuia să venim cu sacul
E miercuri, 16 mai
2018, când scriu acest
text. Azi e ultima zi
când pot preda
corespondența, așa că
am venit după prima
proiecție din zi fuguța
la hotel ca să mă achit.
Nu e ediția revoluționară care ni s-a
sugerat atunci când
s-a anunțat Selecția
Oﬁcială. Am văzut în
Competiție două-trei
ﬁlme foarte bune,
câteva așa și așa și
câteva a căror punere
pe listă sună a favoare.
IULIA BLAGA

E cazul mai ales pentru filmul
franțuzesc Les filles du soleil, de
Eva Husson, pe care critica stră
ină la mușcat rău. Un film femi
nist cu sloganurile la vedere despre
un grup de femei din Kurdistan
care alcătuiesc un batalion ce
luptă împotriva Statului Islamic.
Tot ce e de apreciat e scenografia
(sa filmat în Georgia) și o anume
coerență, dar imaginea luptătoa
rei kurde cu copilul întro mână
și arma întralta în timp ce pri
vește melancolic, ca în filmele in
diene, cred că ne va bântui multă
vreme. Les filles du soleil e singu
rul film care a primit X, adică mi
nimul din partea a doi jurnaliști
din juriul alcătuit ca de obicei de
Screen International pentru a
lua pulsul Competiției. Cred că e
filmul cu cele mai proaste cotații
de când vin la Cannes, adică de
vreo 16 ani.
Slăbuț mi sa părut și alt film
franțuzesc, En guerre, o nouă
dramă socială de Stephane Brizé,
care constă numai în negocieri
dintre sindicaliștii de la Perrin In
dustrie și patronat sau repre
zentanți ministeriali, între care
sunt intercalate false reportaje
TV. Formula se epuizează în 20 de

minute, iar filmul devine tot mai
obositor, deși Vincent Lindon
(bărbat frumos și sobru, premiat
acum trei ani la Cannes pentru
rolul din La loi du marché, tot al
lui Brizé) e pe post de lider sindi
cal care face tot posibilul să îm
piedice închiderea fabricii.
La polul opus se află Shoplif
ters, de Hirokazu Koreeda, un
film foarte zen despre bunătatea,
care pune la pământ ceea ce so
cietatea consideră că e bun și co
rect. Filmul urmărește o familie
modestă care ia din stradă o fetiță
înfometată și bătută de ai săi. O ia
acasă, tratândo inițial ca pe un
cățeluș speriat pe care îl aduni
din ploaie cu gând săl returnezi
a doua zi, treptat atașânduse până
la a lua decide să o păstreze. Asta
înseamnă răpire și sechestrare,

nu? Dar fetiței îi place noul că
min, pentru că aici se simte în
sfârșit iubită, deși treptat e intro
dusă și ea, la fel ca noul ei frate, în
secretul furtului din magazine
(pentru că banii munciți nu sunt
suficienți). Hirokazu Koreeda,
care mai exploatat tema pater
nității în Father and Sons (plecând
de la propriile întrebări pe care și
lea pus atunci când a devenit
tată), te face să înțelegi în mod sim
plu și natural că adevăratele valori
nu au legătură cu cele impuse de
societate, ci de un bunsimț ele
mentar.
E adevărat că imigranții nu
au dispărut din filme, dar în acest
an tema ediției a fost sărăcia. E tot
mai multă lume necăjită. O spune
și papa Francisc în documentarul
Pope Francis – A Man of His

Singurul film semnat de un regizor român a fost Albastru și roșu,
în proporții egale, de Georgiana
Moldoveanu.

Word, realizat de Wim Wenders și
prezentat în Selecția Oficială, în
afara competiției: 80% dintre pă
mântenii de azi sunt săraci și sunt
conduși de ceilalți 20%. Filmul lui
Wenders nu încearcă să explice
cum e Papa Francisc în intimitate
sau cum era înainte de ajunge
papă, ci îl portretizează prin
munca lui. Și e de necrezut cât de
multe a făcut el în acești șase ani.
Wenders a avut posibilitatea unui
interviu onetoone, dar la urmă
rit și în câteva din multele lui că
lătorii – din favelele braziliene
până în taberele de refugiați de pe
insulele Lampedusa și Lesbos și
din închisori italiene sau ameri
cane până în spitale de pediatrie
din Africa. A filmat conferințe de
presă ținute în avion și discursuri
angajate în fața muncitorilor.
Papa vorbește despre sărăcie,
spune că trăim întro cultură a
deșeurilor, că suferim azi de multe
maladii dintre care cea mai gravă
e „Alzheimerul spiritual“, că nu ne
mai auzim unii pe alții. Declară
toleranță zero față de prelații pe
dofili. Spune că „machismul și fe

minismul nu ajută prea mult,
pentru sunt mișcări marginale și
că femeile trebuie integrate. E ne
voie de complementaritate“. Aceas
tă afirmație, ca și cea referitoare
la gay („Dacă cineva e gay și îl
caută pe Dumnezeu, cine sunt eu
săl judec?“) sunt considerate de
presa occidentală mai degrabă re
trograde, dar eu văd înțelepciune
în ambele. Includere, nu margina
lizare. Papa ia mai povestit lui
Wenders despre un băiat de 8 ani
care suferea de cancer terminal și
care dorea să vorbească cu el. Papa
la sunat de două ori dar, pentru că
dormea, ia lăsat mesaj pe mobil. A
treia oară mama ia spus că băiatul
se simte foarte rău, la pus pe spea
ker, iar Papa ia spus ce ia spus (n
am aflat ce), și tot ce a mai avut
putere să spună băiatul, a fost:
„Mulțumesc, mulțumesc!“. Câteva
ore mai târziu, a murit. Papa spune
lucrurile astea fără să pară că se
emoționează, cu aceeași lumină în
ochi cu care îi întâmpină egal pe
toți. Dar când e întrebat cum își ex
plică suferința, de ce Dumnezeu îi
lasă să sufere pe copii, dă cel mai
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bun răspuns posibil (cear putea
să spună, de fapt?): „Dumnezeu ne
dă libertatea să alegem. Fără liber
tate, nu putem iubi, pentru că iu
birea presupune o alegere“.
La fel de bun mi sa părut și
documentarul Bergman – A Year
in a Life, de Jane Magnusson, care
se uită la viața și munca lui Ing
mar Bergman (o sută de ani de la
naștere în 2018) prin intermediul
anului 1957, când cariera lui a in
trat pe orbită. Atunci a regizat fil
mele A șaptea pecete și Fragii săl
batici, tot atunci a montat patru
piese de teatru. În 1957 a devenit
un star. Magnusson a fost foarte
simpatică pe scena Sălii Buñuel,
când nea povestit cum a decurs
prima discuție cu Bergman. În
2004 antrena echipa de înot sin
cron masculin a Suediei și, ca fan
Bergman, sa decis săl contacteze
și să se invite cu băieții ei săi facă
un număr în piscină. Bergman ia
răspuns: „Exclus, am un câine
foarte rău“. Nu era adevărat, Berg
man nu avea câine, dar avea obi
ceiul să înflorească lucrurile, a
adăugat regizoarea care își abor
dează subiectul cu inteligență de
bun psiholog, căutând să citească
printre rânduri, plimbânduse re
laxat prin întreaga viață, fără a se
sfii să numească lucrurile mai
puțin flatante. E primul documen
tar despre Bergman care prezintă
un fragment dintrun interviu dat
de fratele lui televiziunii suedeze,
unde acesta spunea că el fusese
cel persecutat de tatăl pastor, nu
Ingmar, care era protejatul. Ci
neastul, care toată viața a povestit
cât de mult la chinuit tatăl său, a
blocat difuzarea acestui interviu
în anii ’80. Acest lucru sau ceea ce
însuși Bergman recunoștea, că nu
ținea minte zilele de naștere ale
copiilor săi, nu fac din el un
monstru, ci un personaj a cărui
Donbass, de Serghei Lozniţa

complexitate filmul o tot lărgește
pe măsură ce înaintează, fără ați
da totuși senzația că, gata, acum
lai înțeles pe Bergman.
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The House That Jack Built, de Lars von Trier

THE HOUSE THAT LARS BUILT
Încerc să păstrez filmele care cred
că vor lua premii pentru numărul
următor, când voi comenta pal
maresul. Legat de asta, voi spune
însă că e ciudat că, în condițiile în
care Competiția din acest an a
fost comme ci, comme ça, ca fil
mul lui Lars von Trier, The House
That Jack Built, să fie prezentat în
Selecția Oficială, dar în afara ei.
Părerea mea e că festivalul încă
nu la iertat cu totul pe von Trier
pentru glumele proaste despre
nazism de acum șapte ani (de la
conferința de presă cu Melancho
lia). Pe față, probabil că sa pre
textat că filmul e prea violent, de
aceea i sa programat premiera
mondială pentru ora 22:30 (noi,
jurnaliștii, lam văzut a doua zi de
la 8:30.) Sa aflat repede că lumea
a ieșit oripilată din sală în timpul
premierei. La proiecția de presă,
de la balcon unde am stat (numai
balconul din Grand Théâtre Lu
mière, sală de 2.300 de locuri, e
cât Cinema Pro din București),
am văzut ieșind doar doi oameni.
Filmul e complet dement, spun
asta cu admirație și îngrijorare. Is
toria lui Jack (Matt Dillon), care a
ucis vreo 60 de oameni (mai ales
femei), și din a cărui listă vedem
cinci „incidente“ (după cum le
spune), nu trebuie citită textual ca
povestea unui serial killer sau ca o
poveste despre impulsul de a ucide.
E, la fel ca toate filmele danezului, o
operă despre sine. Von Trier vor
bește despre el, dar nu pentru că se
crede un potențial ucigaș în serie, ci
pentru că, printrun paralelism pe
care numai el îl poate înțelege pe

deplin, vede actul artistic ca pe o uci
dere, ca pe o distrugere. Jack spu
ne în film că face artă ucigând și
maltratânduși victimele.
Filmul constă din cinci ta
blouri de crime, care de care mai
odioasă, fiecare precedată de un
dialog care amintește uneori de
Tarantino, urmate de o încheiere
în care eroul coboară în infern.
Dea lungul celor cinci incidente,
Jack vorbește din off cu cineva
(Bruno Ganz) care se dovedește a
fi un soi de terapeut/ călăuză în
infern. Von Trier, care e familiari
zat cu psihologii, oferă aproape
fățiș cheia care să ne permită să
citim cât de cât avalanșa greu di
gerabilă a violenței sau măcar să
nu ne oprim la primul nivel. Moar
tea e și ea un tabu, la fel ca sexul,
iar von Trier distruge și acest tabu,
străduinduse să demonstreze că

arta presupune distrugere, vio
lență, oroare, că arta e o natură li
teralmente moartă și că artistul e
un damnat orice ar face. Nu e ceva
nou aici. Nouă față de celelalte
filme ale lui von Trier e concluzia
imposibilității artistului de a se ex
trage din propriul infern. Von
Trier a spuso recent întrun inter
viu – nu crede că mai e în stare să
facă lungmetraj prea curând și că
a făcut The House That Jack Built
întro beție continuă. Problemele
cu alcoolul și medicamentele, fo
biile și obsesiile lau adus întrun
cerc vicios. Dacă von Trier ar fi un
om ca majoritatea, praful sar fi
ales de cariera lui, dar pe de altă
parte la 61 de ani acest regizor ge
nial e deja un om foarte obosit.
Am mai avut ocazia la Cannes
să asist la două întâlniri, una cu
Christopher Nolan, alta cu John
Travolta, despre care îmi propun
să vorbesc mai pe larg în nume
rele viitoare.
Anul acesta, România a fost
mai puțin reprezentată față de
anii precedenți. Singurul film
semnat de un regizor român a fost
Albastru și roșu, în proporții
egale, de Georgiana Moldoveanu,
selecționat în Cinéfondation, și au
mai fost, ca de obicei, mai multe
scurtmetraje românești prezen
tate în Short Film Corner, care e
un market al scurtmetrajelor.
Donbass, cel mai recent proiect al
ucraineanului Serghei Loznița, a
deschis secțiunea Un certain re
gard și sa bucurat de o primire
foarte bună. Filmul e o copro
ducție minoritar românească, prin
Digital Cube, unde a avut loc

mare parte din postproducție (și
unde postproducția va continua
și după Cannes). În mod cu totul
bizar, Donbass nu a primit finan
țare la recent încheiatul concurs
organizat de Centrul Național al
Cinematografiei. Donbass e inspi
rat din niște filmulețe reale filmate
de martori și postate pe YouTube
și arată haosul din această regiune
din estul Ucrainei, unde armata
ucraineană se luptă în continuare
cu membrii republicilor separa
tiste Donețk și Lugansk, despre
care se spune că sunt susținute de
ruși. Din distribuția filmului face
parte și Valeriu Andriuță, care a
fost prezent la premiera de la Can
nes, iar imaginea a fost realizată
din nou de Oleg Mutu. E a cincea
colaborare dintre Oleg Mutu și
Serghei Loznița.
„Variety“ a scris în cronica de
întâmpinare: „Corupția și umilirea
sunt forțele conducătoare din Don
bass, rezultatul fiind un portret
foarte critic al unei societăți în care
relațiile umane au coborât la nive
lul barbariei, apropiinduse mai
mult de Antichitatea târzie decât
de așazisa lume civilizată contem
porană. [...] În fiecare scenă, camera
suplă a lui Oleg Mutu acționează ca
un istoric tăcut și curios, înregis
trând fiecare nouă agresiune pen
tru că asta e singura modalitate de
a se asigura că o anumită doză de
adevăr va supraviețui“. Donbass
candidează la unul dintre premiile
acordate de juriul prezidat de Be
nicio del Toro.
Așa cum am mai spus, în nu
mărul următor revin cu palmare
sul comentat. Au revoir! SDC
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Rămas bun regizorului Lucian Pintilie
Născut în 1933 în
ceea ce era atunci
județul Cetatea Albă
a unei Românii mai
mari, Lucian Pintilie
a murit miercuri, 16
mai, la 84 de ani.
SILVIU D. CONSTANTINESCU

Lucian Pintilie sa născut în 1933
la Tarutino, în Basarabia (azi în
Ucraina). După absolvirea Institu
tului de Artă Teatrală și Cinema
tografică din București, a montat
o serie de spectacole la Teatrul
Bulandra din București, printre
care Copiii soarelui (1961), Proștii
sub clar de lună (1962), Cezar și
Cleopatra (1963), Biedermann și
incendiatorii (1964), Inima mea e
pe înălțimi (1964), D’ale carnava
lului (1966), Livada cu vișini (1967),
Revizorul (1972) și a realizat două
filme de lungmetraj: Duminică la
ora 6 și Reconstituirea.
Spectacolele de teatru puse
în scenă de el erau considerate în
epocă evenimente culturale de
primă mână, atrăgând un public
foarte numeros și foarte divers.
Autoritățile comuniste iau inter
zis piesa Revizorul după numai
trei reprezentații, pentru ca fil
mul Reconstituirea să îi fie inter
zis la rândul său. Chiar și în aceste
condiții, în 1967 Lucian Pintilie a
primit Ordinul Meritul Cultural,
„pentru merite deosebite în do
meniul artei dramatice“. Totuși, în
1972, după interzicerea Revizoru
lui, i sa interzis să mai monteze
vreo piesă de teatru oriunde în
România, în timp ce Liviu Ciulei a
fost destituit din funcția de direc
tor al Teatrului Bulandra, care era
chiar să fie desființat.
Un clasic în sine al cinemato
grafiei românești, Reconstituirea
este cel care ia adus consacrarea
definitivă. În 2012, filmul a fost
achiziționat de Museum of Modern
Art (MoMA) din New York, aflat
printre cele mai importante muzee
de artă contemporană din lume.
Despre Livada cu vișini și Re
vizorul, ca și despre filmul Recon
stituirea, regizorul a povestit în
volumul de memorialistică Brica
brac. Cartea a primit Premiul

pentru cea mai bună carte străină
despre film din partea Sindicatu
lui criticilor de film din Franța.
Această autobiografie poate fi
completată cu notațiile lăsate de
Monica Lovinescu în Jurnalul său
despre atmosfera din țară și ecou
rile activității lui în străinătate:
regizor primit cu brațele deschise
oriunde în lume, dar nu în țara sa.
I SE INTERZICE SĂ MAI
LUCREZE ÎN ȚARĂ
După scandalul provocat de Re
constituirea, povestea reconsti
tuirii unui incident banal între
prinsă de Miliție, care se trans
formă întro crimă, i se interzice
să mai lucreze în țară. Mai mult,
este invitat să părăsească Româ
nia, autoritățile comuniste elibe
rândui pașaportul. Prin urmare,
inflexibil în fața dictaturii din Ro
mânia, în 1975 Lucian Pintilie, un
sauvage după cum îl numea Eu
gène Ionesco, se expatriază.
A continuat în străinătate seria
spectacolelor de teatru montate, la
Théâtre National de Chaillot din
Paris, cu Turandot (1974); Théâtre
de la Ville din Paris, cu Pescărușul
(1975), Biedermann și incendiatorii
(1976), Jacques sau Supunerea și
Viitorul e în ouă (1977), Cei din
urmă (1978), Trei surori (1979), Rața

sălbatică (1981), Azilul de noapte
(1983), Arden din Kent (1984), Astă
seară se improvizează (1987), Tre
buie să trecem prin nori (1988),
Dansul morții (1990); la Guthrie
Theater din Minneapolis, cu Pes
cărușul (1983), Tartuffe (1984), Rața
sălbatică (1988); iar la Arena Stage
din Washington, Tartuffe (1985),
Rața sălbatică (1986), Livada cu
vișini (1988).
În paralel, a montat și specta
cole de operă. La Festivalul de la
Avignon a pus în scenă Orestia
(1979); la Festivalul de la Aixen
Provence Flautul fermecat (1980,
spectacol reluat la Opera din Lyon,
Opera din Nisa, Teatro Reggio de la
Torino); iar la Welsh National Opera
din Cardiff a fost cu Rigoletto (1985)
și cu Carmen (1986, spectacol reluat
la Opera din Vancouver).
În 1979 a reușit să revină în
țară, unde a filmat De ce trag clo
potele, Mitică?, după un scenariu
propriu pornind de la piesa lui
Ion Luca Caragiale, D’ale carnava
lului. Povestea realizării acestuia
este din nou marcată de auto
ritățile comuniste: în ciuda pro
testelor regizorului și a nenumă
ratelor petiții îndreptate către
decidenții momentului, Lucian
Pintilie a primit peliculă foarte
proastă, pentru ca imediat după
finalizarea filmului acesta să fie

interzis. Și așa a rămas până după
Revoluție, practic ajungând pe
marile ecrane abia în 1990, la mai
bine de 10 ani după turnare.
DIN POSTURA UNUI
SPECTATOR ANGAJAT
Acesta a fost și momentul în care, în
ciuda unei cariere internaționale cu
mare greutate, Lucian Pintilie ia deci
zia să revină în România. După 1990
se repatriază și se dedică strict cine
matografiei, nemaipunând în scenă
nici o piesă de teatru. Filmele pe care
le turnează au făcut la rândul lor ca
rieră, numărânduse printre cele mai
importante produse ale cinematogra
fiei românești: Balanța (1992), O vară
de neuitat (1994), Prea târziu (1996),
Terminus Paradis (1998), După
amiaza unui torționar (2000), Niki Ar
delean, colonel în rezervă (2003),
Tertium non datur (2006). Pentru
Balanța, Maia Morgenstern a primit
premiul Academiei europene de film
pentru cel mai bun rol principal. Ce
lelalte pelicule au fost toate selectate
la festivaluri de film, iar Terminus Pa
radis a fost distins cu Premiul special
al juriului în competiția de la Veneția.
În 1990 a fost numit director al
Studioului de Creație Cinematogra
fică al Ministerului Culturii, poziție
din care a sprijinit filme realizate de
tinerii regizori români.

În 2002 Lucian Pintilie a primit
Premiul de Excelență al cinemato
grafiei române; pentru întreaga
operă, în 2007 a fost distins cu Pre
miul Gopo. Săptămâna trecută a
fost premiat de Institutul Cultural
Român (ICR) pentru excepționala
activitate de promovare a culturii
române, la gala de lansare a Festi
valului Filmului European.
În iunie 2013, Lucian Pintilie
a participat la Festivalul Inter
național de Film Transilvania (TIFF)
la lansarea DVDului intitulat
Pintilie. Cineast, care include cele
11 filme ale sale, la care se adaugă
un disc cu materiale ce recompun
un portret al celui ce a readus fil
mul românesc în primplanul
vieții culturale: lecții de cinema,
conferințe de presă, colocvii, emi
siuni TV, omagii și retrospective.
Unul dintre cei mai mari ci
neaști români, Lucian Pintilie a
realizat filme românești de refe
rință, remarcabile prin viziunea
critică asupra lumii, pe care a do
vedito și în domeniul dramatur
gic. A fost mai mult de un creator, a
fost un intelectual ce a perceput
lumea și pe sine din postura, ca să
folosim cuvintele lui Raymond
Aron, de spectator angajat. La de
cesul marelui regizor, îi putem re
vizita creația și vedea actualitatea
permanentă a operei sale. SDC
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Tranzit
Trebuie să plec. Și asta trebuie să se întâmple cât
mai curând. E un neastâmpăr în aer ce plutește
constant în jurul meu. Inițial mă gândisem că e
de la vreme. A dat polenul peste noi, vibrează
viața în orice, ﬁe creangă, câine sau ﬁr de iarbă,
iar monotonia statului în casă pe timp de iarnă
îmi dusese optimismul în derivă, mai curând
diminuendo decât crescendo.
DESIRÉE HALASEH

Ieri, întrun caiet de caligrafie chi
neză pe care îl primisem cadou de la
Karina în urmă cu trei ani întrun
hypermall din Guangzhou, am găsit
întâmplător un plic desfăcut cu nu
mele meu pe el. Teleleu.eu și atât era
scris de mână la adresa expeditoru
lui. Tranzit, 1996. O fotografie alb
negru cu o urare de la mulți ani,
semnată de Cosmin Bumbuț. Zâm
besc. Oi fi primito cândva anul tre
cut pe când eram încă în India cu
nici un gând de a reveni prea cu
rând acasă, în casa asta.
Starea de tranziție ne guver
nează constant țara. Abia am ieșit
© Cosmin Bumbut

De câteva luni am inițiat un pro
ces al esențializării relațiilor,
activităților, lecturilor și mai cu
seamă a lucrurilor pe care le
dețin. Ordinea din dulap cores
punde mai mereu cu felul în care
îmi duc zilele. Mai mult înseamnă
întotdeauna mai puțin; mai pu
țină claritate în gândire, mai
puțin scop și mai mult balast. Pre
fer să număr pe degetele de la o
mână câte perechi de papuci am
(maximum patru), câți prieteni
am pe care îi pot suna la trei
noaptea să mă culeagă de la Auto
gara Codrescu sau în câte festiva
luri culturale mă pot implica.

STAREA DE TRANZIȚIE
NE GUVERNEAZĂ
CONSTANT ȚARA

Tranzit, 1996

Autocarul cu care ne am plimbat gratuit prin Doha

de sub Ceaușescu, abia am aderat
la Uniune, abia sau deschis vizele
pentru Canada, abia absorbim
fondurile europene, abia a trecut
iarna, abia a venit vara. De fapt ești
întro gară cu biletul în mână. Vii
de undeva și speri că peronul pe
care te afli acum nu e ultima fron
tieră. Trenul tău va veni, iar tu te
vei așeza confortabil în cușetă,
sperând la un viitor care arată
bine. Nu contează de ce ai plecat,
poate erau îmblânzitorii de cobre
sau dresorii de câini, orașul nu mai
era deodată prietenos, important e
că tu acum ești în așteptare.
COMORI ASCUNSE ÎN
FIECARE AEROPORT
INTERNAȚIONAL
Jurnalele de călătorie care miau
ascultat până acum poveștile de
drum cunosc prea bine dinamica
autorului. Stațiile jegoase de auto
buze de prin Timorul de Est, pe
roanele celei mai mari rețele de
linie ferată din lume, sălile de
așteptare, microcosmosul aero
porturilor din întreaga lume miau
devenit parteneri de călătorie și
confidenți. Ecranele cu orare și
destinații sunt panouri exotice pe
care le sorb cu nesaț, urmărind
șirurile pestrițe de îmbarcare spre
Teheran, New York, Addis Abeba,
Maputo, Pudong, Kathmandu, La
hore, Kabul sau Muscat.
Uit aproape în totalitate de
destinația mea și mă văd alături de
un grup vesel de maici catolice
creole cu robe roz pastel ce se
scurg lent către SriLankan Airlines
cu destinația Colombo sau poate
aș da o raită prin Maui cu tipul ăla

hipiot care îmi aduce aminte de
Jim Morrison sau, uite, e ultima
strigare pentru zborul către Ja
karta, mereu am spus că vreau să
mă apuc de bahasa Indonesia.
Aleg intenționat zboruri lungi
cu tranzit amplu. Uneori ies din ae
roport, alteori îmi întind sacul de
dormit întrun colț aproape de o
sursă de apă, toaletă și în care nu
bate cel mai crunt alizeu al sfâr
șitului de lume precum cel din Ku
weit City, unde aproximez că mai
mult de 10 grade Celsius nu sa în
durat nimeni să dea.
Comorile sunt ascunse în fie
care aeroport internațional care se
respectă și, dacă ai ochiul format,
sar putea să te alegi cu cele mai
memorabile experiențe tranzitorii.
Birourile pentru turiști sunt
de fapt niște insule infime, greu
identificabile în marea de maga
zine sclipicioase și oferte de nera
tat (Victoria’s Secret îți oferă trei
perechi de dresuri la preț de
patru), restaurante fastfood cu
mâncare pe care în mod normal
nu ai luao nici gratis (sandviș cu
roșii, cafea luuuuungă cu lapte
praf, wasabi chips și alte câteva
orori). Odată ajuns aici, stelele se
aliniază, cupoanele de city break
gratuite se împart la discreție, la
fel și prânzul sau cina. Trebuie
doar să te prezinți.
CELE MAI CALDE
COLȚURI ALE IAȘULUI
Printre cele mai productive pa
chete ale companiilor aeriene cu
care am zburat până acum sunt
cele oferite de Turkish Airlines și
Qatar Airways, care oferă tururi

ghidate ale Istanbulului și în
Doha, cu mese incluse. Dacă stai
mai mult de cinci ore în unul din
tre cele două orașe caută negreșit
semnul de informații pentru
turiști.
În parteneriat cu Qatar Tou
rism Authority, Qatar Airways îți
oferă șansa de a vizita una dintre
cele mai cosmopolite capitale al
lumii arabe, fără ca tu săți faci
probleme legate de viză (ți se eli
berează una specială, fără nici un
cost suplimentar). Vei merge pe la
Museum of Islamic Art, Corniche,
zona West Bay, Katara Cultural
and Heritage Village, The Pearl
Qatar și în bazarul Souq Waqif.
Miau luat câțiva ani să desco
păr toate dedesubturile zonelor de
tranzit care altfel ar fi fost doar
niște opriri anoste lipsite de sa
voare. Astăzi mă bucur din plin de
fiecare moment pe care îl petrec cu
gândul la o nouă destinație.
În tranzit am fost și aproape
patru luni în România. A trebuit să
identific cele mai calde colțuri ale
Iașului (pe pajiștea de la marginea
pădurii din Dobrovăț), cele mai
ieftine și mai bune cafele (Teo’s
Café din stația de tramvai Piața
Unirii), unde pot citi pe un fotoliu
comod fără să cumpăr mereu o
carte (Cărturești Palas), de unde
pot lua apă bună gratis (izvorul
din Pietrărie), cum pot aduna o în
treagă comunitate creativă întrun
apartament de bloc de la etajul doi
unde cel puțin 30 de oameni se pot
bucura de un concert live, o piesă
de teatru, o sesiune de sculptat și
modelat lut sau poate de gonguri
tibetane și ceremonii ale ceaiului
(la PopUp Festival Cameral). SDC

12

avanpremieră

ANUL XIV NR. 607
19 – 25 MAI 2018

www.suplimentuldecultura.ro

Andrei Dósa – Ierbar
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment
din romanul Ierbar, de Andrei Dósa, care va apărea în curând
în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Stăm călare pe scaunele inconfor
tabile de sub prelata chioșcului
mobil, suflăm din toate puterile în
paharele de hârtie. Mașini parcate
cât vezi cu ochii. Deasupra parcării
trec fire de înaltă tensiune și ira
diază mașinile. Drogul începe săși
facă efectul. Simt cum îmi zbârnâie
în carne. Mai iau o gură de cafea. Ne
hlizim unul la altul. Începutul ex
tazului te bagă de fiecare dată în
vrie. Una dintre mașinile din par
care iese în evidență. O camionetă
cu o aură specială. Le spun celor
lalți să mă aștepte. Mă duc so in
spectez mai de aproape. Pare
părăsită, e vai de mama ei. Pe una
dintre laturi, cineva a scris ceva,
apoi altcineva a acoperit literele cu
vopsea. În ușa laterală e înțepenit
un odorizant Wunderbaum. Încep
să înțeleg altfel ideea de obiect ieșit
din circulație. Mă uit în jur să văd
dacă mai sunt și alte mașini aban
donate. Asta e, există o forță subte
rană care unește mașinile aban
donate, scopul ei e să câștige, încetul
cu încetul, cât mai mult teren în
fața vehiculelor aflate în uz. Mișto.
Mă duc înapoi la prietenii mei, să le
povestesc ce am văzut. Sunt luați
deja binișor.

CARTEA
Oscilând între rutină și senzaţiile
induse de experienţele narcotice,
un grup de prieteni navighează
printr-un spaţiu urban populat de
figuri grotești, blazate sau aflate
pe marginea prăpastiei. O vizită de
lucru la o fermă de flori din Hawaii,
o experienţă virtuală aproape
mistică, lumea necunoscută a
bătrânilor de la un azil sau o
ședinţă de storytelling alimentată
de stimulenţi mentali chimici sunt
doar câteva dintre punctele de
intersecţie ale personajelor.
Efervescentă, surprinzătoare,
halucinantă, Ierbar spune
povestea căutării trăirilor intense
și, odată acestea găsite, a nevoii
de a le împărtăși cu cineva. SDC

Înăuntru se activează vederea
caleidoscopică. Magazine care se re
petă la nesfârșit. Pantofi, adidași, pa
puci, șosete. Capcane pentru picioa
re. Când se creează o breșă în puhoi,
înțeleg pe ce calc. Peacolo pe unde
lumea se învârte cel mai mult, stra
tul protector de un alb suspect de pe
pardoseală sa tocit, lăsând în urmă
cenușiul betonului. Urmele delimi
tează porțiunea centrală a coridoru
lui și intrările în magazine. Urmele
vadului comercial. Îmi vine să mă re
fugiez întro zonă cu stratul protec
tor intact. De acolo să sun dintrun
clopot tibetan și să rostesc o mantră.
Ies cu destul de multă dificultate de
pe pista asta. Las în urmă un călugăr
tibetan ghemuit întrun colț, împo
vărat de lăcomia lumii. Un călugăr
care șia pierdut pacea sufletească.
Majoritatea lampioanelor chinezești
din pavilionul ăsta sunt roșii. Niște
căpușe enorme care sau hrănit bine
și acum stau cu capul în jos, ca liliecii,
și digeră sângele proaspăt de Ilfov. Re
perez chinezi cares în scramble suits
ca să pară europeni. Dar costumele
sunt proaste, amestecă prea lent tră
săturile europene. Se vede chinezul
din costum.
— Cum e ? o întreb pe Gabi.
— Vreau la bijuterii.
Traversăm iarăși parcarea în
căutarea pavilionului cu bijuterii. În
timpul ăsta, scriitorul zice că la un
moment dat i sa făcut frică. Avea
sentimentul tragic și iremediabil că
cerul a dispărut. Era conștient de
existența etajelor. Deasupra pavilio
nului era un alt pavilion și tot așa.
Existau și lifturi, dar era imposibil să
urci în ele. Empatizez cu asta, sunt
un omuleț în cădere. Cel puțin asta
simt. Cum rămâne cu scopul vizitei
noastre? Filozoful zice că, dacă

rămânem suficient de multă vreme în
Dragon, o să infirmăm teoria mâinii
invizibile concepută de Adam Smith.
Nu știu cum să interpretez hao
sul abundenței. Producția de masă
se deschide ca un acordeon și în fie
care pliu e câte un producător de
mărgele. Undeva sus, chiar sub aco
perișul pavilionului, lumina caldă și
cea rece se combină cu lumina natu
rală. Astai lumina care rămâne cu
tine o vreme, îi răspândești străluci
rea în lume și ce fericire mare când
scânteierile de aur ale indivizilor se
întâlnesc. În lumina asta ai putea să
te îndrăgostești. Îmi doresc să rămân
aici, sub luminator, pentru tot
deauna, dar trebuie să mă orientez,
să nu mă lovesc de oameni, cine știe
ce sar întâmpla dacă aș intra cu
umărul în cineva, poate că sar cu
tremura toate lustrele și candela
brele din Dragonul Roșu. Sunt
foarte conștient de toate oasele și
zgârciurile din corpul meu. Am im
presia că ele se deplasează anevoios,
nu le mai înconjoară niciun strat
protector, se tocesc și asta îmi pro
voacă durere. De ce să intri în sufle
tul comerțului? E multă manie în
impulsurile nervoase pornite din lă
comie. Daaa, strig, și strigătul e o
copie dea mea care se tot multiplică,
descrie o traiectorie, apoi se întoarce
la mine. Noi facem turism urban și
ne lăsăm fascinați. Poate scriem ceva
pe Vice. Poate că era mai bine să
luăm mdma în loc de acid. Poate că
empatia e cheia. E suficient să mă
gândesc la mdma și deja mă simt
mai bine. Revin în acel plan al
realității în care îmi iubesc prietenii
și, împreună cu ei, pornesc mai de
parte spre Lumea Copiilor.
Șiruri lungi de ponei de pluș
imprimați cu tot felul de patternuri,

AUTORUL
ANDREI DÓSA s-a născut în 1985, la Brașov. A publicat volumele de
poezie Când va veni ceea ce este desăvârșit (Editura Tracus Arte, 2011),
American Experience (Editura Cartea Românească, 2013), Nada (Editura Pandora M, 2015) și Adevăratul băiat de aur (Casa de Editură Max
Blecher, 2017). A tradus mai multe cărţi din engleză și maghiară. În anul
2017 a fost unul dintre cei zece scriitori incluși în programul New European Voices, coordonat de platforma Literature Across Frontiers. În
prezent este redactor al revistei „Poesis International“. SDC

de la junglă la savană. Milioane de
ciocane gonflabile și vuvuzele pen
tru micul protestatar, seturi de
făcut baloane de săpun, sute de jo
bene de magician sclipind în toate
culorile și oamenii ăștia complet
indiferenți care desfac baxuri, îm
ping cărucioare, cară sacoșe de
rafie. Îmi pare rău după copilăria
pierdută. Lângă mine, prietenii mei
halucinează frumos, dârele lumi
noase pe care le vedem se supra
pun întro anumită măsură, dar
sunt departe de a fi aceleași. Per
cepțiile și trăirile noastre se des
part radical, nu există butoane și
nimic nu mai poate fi recalibrat.
Plutim în inima neagră a haosului,
din ce în ce mai departe unul de
celălalt, admirăm de la distanță
icoana în ape neon a umanității.
Ceea ce urmează a fost recon
struit din fragmente, mult mai târ
ziu: în ciuda zgomotului și a
romchinezei, filozoful aude de un
deva susur de izvoare. Se desparte
de grupul prietenilor săi cu pupile

lărgite. Încearcă să repereze sursa
zgomotului. Pe măsură ce se apro
pie, susurul se limpezește. Apa
izbucnește din buza stâncii. O sen
zație răcoritoare îi inundă tot tru
pul șil ademenește spre magazin,
acolo e prezentul ăla nesfârșit de
altădată. Pe fața vânzătorului, tră
săturile se amestecă cu cele ale cu
legătorului de ciuperci pe care
filozoful la întâlnit întro după
amiază de vară, în timpul unei
plimbări prin pădurile din spatele
casei bunicilor. Culegătorul ia dat
un element galben care făcuse
parte cândva dintrun cub rubik,
spunândui că el nare ce să facă cu
el, gen go figure it out. Filozoful
avea în jur de zece ani peatunci,
copiii de pe stradă îl strigau Ște
făniță. Iar amintirea se întoarce
acum din adâncul eonilor.
— Aveți cuburi rubik?
— Ăsta nui bun. Nu strălucește.
— Cvintilioane de posibilități!
— Cvintilioane de posibilități!
Înțelegeți? SDC
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Tratat despre coafura și unghiile regale
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Înțeleg. O nuntă regală se întâm
plă o dată la zece ani sau mai rar.
O nuntă între un prinț și o
actriță celebră este o ocazie încă
și mai specială. Înțeleg entuzias
mul, pot justifica obsesia pentru
cele mai mici detalii. Dar nu am
știut niciodată că detaliile pot
deveni atât de mici. Mai jos este o
colecție de subiecte studiate și
relatate pe larg de presă.
Culoarea unghiilor lui Meghan
Markle a primit acordul Casei Re
gale. Este un fel de roz pal, natu
ral, apropiat de cel pe care îl
poartă și ducesa de Cambridge și
regina. Conform studiilor apro
fundate asupra estetica unghiilor,
este nuanța perfectă pentru a
pune în valoare inelul de logodnă
și tenul.
Curățătorii de haine din în
treg regatul se bucură de faptul că
mâncarea va fi servită sub formă

de bufet, din castroane, ceea ce în
seamnă că le cresc foarte mult
șansele să aibă numeroase solici
tări după recepție.
Preotul care va ține ceremo
nia este un american ale cărui
predici sunt de obicei teatrale și
pline umor. Este progresist, cu
noscut pentru preocuparea sa
pentru justiție socială și a vorbit
de mai multe ori în sprijinul că
sătoriei între persoanele de ace
leași sex.
Sa emis o monedă de cinci
lire care costă 1980 de lire. Este
făcută din aur și este dedicată
nunții regale.
Unsprezece oameni au munci
peste 750 de ore pentru a crea din
60.000 de piese lego o machetă a
curții castelului Windsor cu cei
doi miri, în drum spre caleașcă.
Undeva în peisaj apar și cele cinci
Spice Girls, ceea ce alimentează
și mai mult zvonurile despre o
posibilă reuniune muzicală a
formației special pentru nunta
regală.
Există o cotă la pariuri de 5 la
1 că temperatura din ziua nunții
va fi de peste 29,1 grade Celsius.
Kate Middelton și fericita mi
reasă au stat de vorbă pe îndelete
la petrecerea de săptămâna tre
cută. Sunt speculații puternice că
subiectul discuției ar fi fost „se
cretele coafurilor“ celor două,

deoarece au început să semene.
Pentru că despre ce altceva ar
vorbi două femei când se văd?
Florarii britanici au fost in
vitați să încerce să ghicească ce
flori vor fi prezente în aranjamen
tele florale de la nuntă. Cea mai
plauzibilă a fost părerea că aran
jamentele vor cuprinde flori ti
pice englezești – trandafiri, iriși
și sângelevoinicului.
Compania de bomboane PEZ
a creat un set special și unic de
distribuitor de bomboane, cu chi
purile lui Harry și Meghan. Setul
va fi vândut prin licitație, iar ve
niturile vor fi donate unei cauze
caritabile pentru copii ce suferă
de boli letale.
Viitoarea mireasă a fost vă
zută și fotografiată cu o poșetă
atât de ieftină, încât e suficient să
sacrifici o cină la un restaurant de
cinci stele pentru a o cumpăra.
Costă, adică, doar 221 de dolari.
Iar papucii sportivi de care este
„obsedată“ (în sensul că a fost fo
tografiată de mai mult de două ori
purtândui în drum spre sală),
sunt un chilipir la reduceri – doar
60 de dolari.
Un cofetar britanic a realizat
un tort în mărime naturală a
cuplului regal. A folosit 15 kilo
grame de zahăr, de unde con
cluzia evidentă este că ambii par
teneri sunt niște dulcețuri.

Autostrada și Centenarul
Săptămâna aceasta, Institutul
Național pentru Cercetare și
Formare Culturală a dat
publicității „Barometrul de Con
sum Cultural“ pentru 2017, cu
date axate pe chestiuni de patri
moniu, dar și de Centenar. În
presă sa comentat pe larg faptul
că mai bine de 50% dintre ro
mâni nu au nici o părere sau
reacție în legătură cu celebrarea
a o sută de ani de la Marea Unire.
Ceea ce, personal, ma frapat mai
tare răsfoind studiul este că cei mai
mulți dintre români își declară
apartenența mai degrabă la comu
nitatea locală decât la cea națională.
Un rezultate deloc surprinzător,
până la urmă, dacă privim realist și
constatăm că, după o sută de ani de

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
stat român modern, suntem încă
foarte, foarte departe unii de alții.
Am alocat spații ample în „Supli
mentul de cultură“ întârzierilor pri
vind programul de manifestări
dedicate Centenarului, bâlbelor
administrative și incoerenței gu
vernamentale în ansamblu. Este un
subiect important, la fel ca multe
altele în haosul generalizat care

domnește mai mult decât altădată
peste România actualelor guver
nări. Adevăratul subiect însă pare
să corespundă celei mai mari du
reri (sau celui mai mare blestem)
de după 1989: incapacitatea au
torităților române de a genera,
susține și finaliza proiecte de mare
infrastructură.
La Iași, din fericire, discutăm
tot mai apăsat despre nevoia de a fi
construită cât mai repede autos
trada UngheniIașiTg. Mureș. Exact
acest proiect este necesar ca aerul
pentru dezvoltarea regiunii, altfel
suntem condamnați pe mai departe
la sărăcie (și la votat PSD era să
spun, vă rog să mă iertați, retrag
afirmația!). Nici o altă variantă care
ni se vinde drept promisiune alter
nativă nu este de acceptat, singura

Pentru ghinioniștii ca noi,
care nu participă la nuntă, există
nenumărate feluri de a marca
momentul: cu „puiul regal“ oferit
special de KFC, o gogoașă roman
tică sub formă de inimă de la

Dunkin’ Donuts și – nu putea să
lipsească – un cadru special de
fotografii pe Snapchat cu o pălă
rioară regală. Doar pentru cine
nuși poate permite moneda de
aur, desigur. SDC

soluție realistă pentru scoaterea
Moldovei din sărăcie este legarea
acesteia cu Transilvania și cu Vestul
Europei. Cea mai presantă pro
blemă a oricărui moldovean ar tre
bui să fie nu ieșirea la Marea
Neagră, ci ieșirea întrun timp de
cent la autostradă, în Ungaria. A
face un drum de o zi și a înnopta la
Oradea înaintea de a putea trece
granița spre Vest nu va tenta nici un
mare investitor să își deschidă fa
brici și uzine la Iași și în împreju
rimi. Este o crasă banalitate pe care
nu trebuie să ne ferim să o repetăm
încontinuu.
Revenind la Barometru: având
în vedere problemele uriașe de mo
bilitate pe care le avem în interiorul
propriei țări, nu ne poate mira că
întârziem să dezvoltăm un mare
sentiment de apartenență la o co
munitate națională. Pentru o bună
parte dintre români, restul țării,
adică întinderile de dincolo de ho
tarul localității lor, se rezumă la

niște programe de televiziune care
sunt transmise de la București.
Acestea ar putea fi, de bună seamă,
chiar programe ficționale, „trucate“
așa cum cred unii că aselenizarea
sa filmat întrun studio de la Hol
lywood. Pentru alții, România a
rămas încremenită în anii ’80, când
au făcut ultimele excursii la mare și
la munte, în timpul verii.
Un singur lucru au de făcut
autoritățile în Anul Centenar: de
mararea proiectelor mari de infras
tructură, în condițiile în care nici
măcar cele finanțate din bani euro
peni în cadrul actualului exercițiu
bugetar al UE nu au fost începute și
riscăm să pierdem banii. Dacă pro
iectul actualei generații ar fi șo
selele rapide și căile ferate reabili
tate, atunci neam putea consola cu
faptul că nu sau făcut la timp pre
gătirile pentru spectacolele folclo
rice din acest an. Teamă mie că tot
Soros și extratereștrii nu ne vor da
voie să turnăm asfaltul. SDC
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Costumele albe ale domnului Wolfe
Cu primul salariu
primit la „New York
Herald Tribune“,
scriitorul și jurnalistul
Tom Wolfe a vrut să
își cumpere un
costum de vară.
A fost primul dintr-o
serie continuată până
la dispariția sa.
Wolfe a înțeles că aceste costume
albe (care au ajuns să fie în egală
măsură pomenite alături de
calitățile prozei sale) îi creează o
anume imagine demodată, decalată
în timp față de caracterul inovator
al articolelor sale. Și îi oferă niște
avantaje: „La puțin timp după ce
miam publicat prima carte, miam
dat seama repede că sunt foarte
slab când dau interviuri. Dar, pe
urmă, citeam în articolele despre
mine: «Ce om interesant, poartă

costume albe!». Așa că, vreme de
zece ani, costumele au fost un sub
stitut de personalitate“.
Dar despre Wolfe și despre proza
lui nimeni nu poate spune că nu ar
avea personalitate, la fel cum nimeni
nu rezistă, în nici un articol care îi
este dedicat, să nu pomenească despre
costumele sale. Aceste costume albe,
parese, nu au fost simple „uniforme“,
expresii ale unui stil „antiboem“ sau
„neopretențios“, așa cum îl numea
Wolfe, ci reprezintă mai mult.
Costumul lui alb reflecta copi
lăria petrecută în sudul american,
scrie „The Washington Post“. Spune
multe despre o anume politețe
specifică vechii lumi a Sudului. Era
o afirmare a rigorii – căci despre
Wolfe se spune că a fost un scriitor
disciplinat. Este simbolul minții
deschise cu care un jurnalist se
afundă în studiul unei subculturi
pentru a o descifra apoi cititorilor.
Costumul lui spunea că Wolfe „a
fost un mare dandy atât prin
vestimentație, cât și în proza sa“, cum
scrie în necrologul publicat de „The

Guardian“. Wolfe a început prin a fi,
alături de nume precum Norman
Mailer, Hunter S. Thompson sau Tru
man Capote, unul dintre părinții
„noului jurnalism“ și a ajuns la ficțiune
abia mult mai târziu, în 1987,cu Rugul
vanităților, satiră feroce a societății
americane din perioada lui Reagan.
Un roman ce sa dovedit a fi bestseller,
primul dintro serie de numai patru
întro carieră de decenii. O bibliografie
„fiction“ săracă, întrecută de biblio
grafia „nonfiction“, cu cărți legendare,

precum The Electric KoolAid Acid
Test sau The Right Stuff.
„În cărțile tale acorzi foarte multă
atenție hainelor purtate de oameni,
ca semne al statutului lor“, a remarcat
un reporter de la „Time“, întrun in
terviu mai vechi.
„Hainele sunt o minunată poartă
ce duce spre inima unui individ,
este felul în care oamenii se dez
văluie“, a răspuns scriitorul.
„Nu te deranjează să fii numit
dandy?“

„Deloc. Scriitorii, fie că recunosc
sau nu, vor să atragă atenția asupra
lor. Gusturile mele sunt antiboe
me. Costumele mele albe au fost
un accident. Miam făcut un costum
alb, dar ţinea prea cald pentru a fi
purtat vara și atunci lam purtat
în decembrie. Miam dat seama
repede că enerva oamenii. Desco
perisem o formă de agresiune
inofensivă.“
Tom Wolfe a încetat din viață
luni, la vârsta de 88 de ani. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

O nouă serie de continuări
n

Bruno Heller, creatorul seriei
Gotham (care se termină anul vii
tor) pregătește un alt serial situat
în universul Batman, al cărui erou
va fi Alfred Pennyworth, majordo
mul celebrului supererou.
n Un mic zvon legat de serialul Stă
pânul inelelor, via Theonering.net,
site foarte bine informat: eroul
principal al primului sezon se pare
că va fi Aragorn, în anii tinereții sale.
n Luând în considerare primele
reacții la noul Star Wars, Solo, Dis
ney și Lucas Film plănuiesc un viitor
film în care personaj principal să fie
Lando Calrissian, jucat de Danny
Glover. Acesta a fost foarte apreciat
pentru interpretarea sa din Solo.
n La zece ani de la Zombieland,
care se împlinesc anul viitor, pro
ducătorii anunță în sfârșit o con
tinuare, Zombieland 2, care va

reuni toate numele din vechea
distribuție: Woody Harrelson,
Emma Stone, Jesse Eisenberg și
Abigail Breslin (foto).
n Un alt sequel în producție: Rob
Howard confirmă faptul că lucrează
la o continuare a fantasyului Wil
low (1988), film creat și produs de
George Lucas.

n Între timp, în noiembrie, va
avea loc premiera unui remake al
unui clasic inevitabil al genului
horror, Suspiria, produs de Ama
zon. Noua versiune a filmului lui
Dario Argento din 1977 este reali
zată de Luca Guadagnino și le are
în rolurile principale pe Tilda
Swinton și Dakota Johnson. SDC
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PE SCURT

Multinaționala regală
Uneori îmi zăresc din întâmplare
figura în oglindă, fac o strâmbă
tură dezolată șimi spun: „Tu nu
ești un rocker adevărat“. De ce?
Una, că nu mă duc la concertele
date de „nume“ diverse în locuri
aflate la îndemâna buzunarului
meu. Apoi, nu țin evidența noilor
apariții nici măcar pentru
formațiile celebre. În fine, multe
alte chestii, negative în optica
rockerilor bazați.
Între astea, că nu mă dau în vânt
după Iron Maiden, dar îmi place
Royal Hunt. Or, știe tot rockerul,
mândru posesor de cass deck:
Royal Hunt e un fel de imitație cu
claviaturi a „fecioarei de fier“, cea
considerată spaima părinților
cumsecade ai puștanilor îndes
tulați de pretutindeni.
Influențele multiculturale în
rock nu decid ierarhia. Fanii sunt
inclemenți: Iron Maiden is the
Best. Sau The Beast. Și basta! Cine
ascultă Royal Hunt, cu nițel mai
multă atenție și, eventual, cu min
tea limpede, nu limpezită de nșpe
beri, are șansa întâlnirii unui su
net rafinat, în aceeași măsură în
care este brut, rugos, dur, țăndă
ros. Chiar de la piesa Running
Wild, prima pe primul disc, Land
of Broken Hearts, 1992, se poate
observa cum partitura clapelor
„subminează“ discursul instru
mental „rău“ șii conferă o distinc
ție nobilă, extrasă din textura
muzicii simfonice.
Firește, nu e unicat în rock, ba
chiar seamănă cu ceea ce făcuseră
alte grupări mai înainte, Rainbow,
de exemplu. Însă băieții din Royal

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
Hunt țineau săși respecte numele
asumat și înzestrarea șlefuită în
anii de școală. Iar dacă spațiul roc
keristic occidental, preponderent
anglosaxon și nordeuropean, era
saturat de asemenea realizări, ja
ponezii au picat în amor instant
după o piesă instrumentală de
nici două minute, Martial Arts.
Federația de wrestling din Țara
Soarelui Răsare a selectat bucata,
făcândo tema de deschidere a
manifestărilor sale. Pusă apoi pe
un single, a ajuns bestseller în
spațiul nipon.
A trecut bine sfertul de veac de
când Royal Hunt activează, iar
vânzările de discuri – indicele
succesului, după regula showbi
zului – au atins cifra de aproape
2.000.000 de unități (de piraterie
nici nu se ține cont).
Meritul îi aparține celui care,
în fapt, înseamnă Royal Hunt. Se
numește André Andersen, este co
pilul unui danez și al unei geor
giene, sa născut la Moscova, unde
a studiat pianul de la vârsta de
5 ani și a luat lecții serioase de
muzică clasică, până în 1984, când
familia sa mutat în Copenhaga.

Un fel de geniu muzical, Ander
son știe să cânte la aproape orice in
strument, iar înzestrarea de a citi 15
cărți în două săptămâni îi permite
să scrie ușor texte pentru formație.
Acum, la vârsta maturității depline,
recunoaște că impactul major în
viață sa produs la 14 ani, când a
auzit întâmplător albumul Deep
Purple – In Rock. Vă sună cunos
cut? Dacă da, atunci firească ar tre
bui să fie și devoalarea altor surse
de inspirație, în muzica lui Mozart
sau Paganini. Ba, după urechea mea,
treaba asta e mai lesnicioasă decât
scotocirea influențelor primite din
partea unui Rick Wakeman sau Jon
Lord, clasici și ei în aria rockului
progresivsimfonic.
Ascultați, de pildă, The Last Soul
Alive, de pe albumul recent, Cast In
Stone (2018, North Point Produc
tion). Deschiderea la orgă sună
can Deep Purple; ritmul impus de
suedezii Andreas Passmark, bas, și
Habo Johansson, tobe, amintește de
hiturile Rainbow; chitara danezului
Jonas Larsen pare mușcată furios
de Ritchie Blackmore; partitura vo
cală jucată de americanul D.C. Co
oper îl face uitat pe Bruce Dickin
son. Dar în spate se aude o deloc
discretă, numai că bine temperată
furtună orchestrală. În piesatitlu
a discului, ea capătă amplitudine
beethoveniană. Clapele sunt deo
măreție devastatoare.
Americani, danezi, suedezi...
Rockul e multinațional și multi
cultural. Cine nu crede, să se în
toarcă în peșteri. SDC

Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU

n La șase luni după ce John Lasse
ter, șeful studiourilor Pixar, a fost
trimis în concediu forțat pe motiv
de #MeToo, conducătorii Disney
se gândesc să îl invite înapoi măcar
întrun rol limitat, folosinduse
numai de talentele lui creative, nu
și cele executive. Talentul lui Las
seter, care a regizat Toy Story, a
fost crucial în șirul de succese ale
filmelor de animație Pixar.
n Un premiu pentru romane umo
ristice, The Wodehouse Prize for
Comic Fiction, nu va fi acordat anul
acesta fiindcă, în opinia juriului,
nici unul dintre concurenți „nu a
fost destul de amuzant“. „Nici unul
dintre romane nu a făcut juriul să
râdă cu lacrimi“, a explicat David
Campbell, membru al juriului.
n Modigliani bate un record la
licitații: tabloul Nu couché (foto),
realizat de maestrul italian în 1917,
sa vândut pentru suma uriașă de
157,2 de milioane de dolari la casa
Sotheby’s, ocupând locul al patru
lea în clasamentul celor mai
scumpe tablouri. Ultima oară când
a fost scos la vânzare, în 2003, Nu
couché a fost achiziționat pentru
„numai“ 26,9 milioane de dolari.

n

„Dacă ar fi turnat azi, serialul
Totul despre sex ar fi foarte dife
rit“, a declarat actrița Sarah Jes
sica Parker. Fiindcă New Yorkul
sa schimbat puternic din punct
de vedere economic și, mai ales,
socialpolitic din 1998 încoace,
vechiul Totul despre sex a fost
deseori criticat pentru că toate
eroinele erau albe, fiindcă nu a
vorbit despre bisexualitate și fi
indcă a făcut glume pe seama
unor boli serioase, precum vul
vodinia.
n În urma unor presiuni tot mai
mari, Spotify a introdus o nouă
regulă ce îi vizează pe cei care pro
movează sau incită la ură și/ sau
violență contra unui grup sau indi
vid pe motiv de rasă, religie, gen,
identitate, sex, etnicitate ș.a.m.d.
Doi muzicieni deja au fost eli
minați de pe populara platformă
muzicală, R. Kelly și rapperul
XXXTentacion.
n Amuzant: Sir Anthony Hopkins
a fost confundat de trecători cu
un vagabond în timpul filmărilor
la Londra a unei noi versiuni a Re
gelui Lear, o adaptare care mută
acțiunea piesei în prezent. SDC
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Banii și viața
All the Money in the
World e printre cele
mai reușite ﬁlme ale
lui Ridley Scott de la
Black Hawk Down
(2001) încoace, deși
nimic nu s-a ridicat
de atunci la nivelul
primelor sale ﬁlme –
The Duellists (1977),
Alien (1979), Blade
Runner (1982) sau
Thelma & Louise
(1991).
Deviinduși puțin cursul de la
SFurile formatate pe care lea re
gizat recent – Prometheus (2012),
The Martian (2015) și Alien: Cove
nant (2017), octogenarului cineast
ia reușit un thriller de suspans și
de substanță inspirat din cazul
real al răpirii în 1973 a lui John
Paul Getty III, nepotul lui J. Paul
Getty (la acea dată, cel mai bogat
om din lume).
Bazânduse pe cartea Pain
fully Rich: The Outrageous Fortu
nes and Misfortunes of the Heirs of
J. Paul Getty de John Pearson, sce
nariul lui David Scarpa e în egală
măsură biografic și universal, pu
nând în discuție relația dintre

Mărunțiș
Rutina la serviciu are și bune și
rele. Partea nasoală e că se
poate lăsa cu monotonie, iar
asta sapă în cheful de muncă
până la limita în care efectiv ai
vrea săți dai demisia și să alergi
desculț prin parc, prin iarba în
rourată, dacă nu ai avea ratele
la mașină.
Partea bună e că te ajută să nu
greșești, ba chiar îți face munca
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IULIA BLAGA

bogăție și umanitate și construind
portretele convingătoare ale mag
natului Getty (interpretat de
Christopher Plummer) și al fostei
nore a acestuia, Abigail Harris (Mi
chelle Williams), care a condus ne
gocierile cu răpitorii. Deși poves
tea e fragmentată în permanență și
te aruncă dintro parte întralta
temporal și geografic, firul narativ
nu se pierde, iar tensiunea se acu
mulează progresiv, pentru a te ține
cu sufletul la gură în ultimele
secvențe. Filmul se sprijină mult
pe interpretări, deși în alegerea
interpreților Ridley Scott a fost
mai puțin atent la cum se potri
veau vârstele acestora. De pildă, în
rolul lui J. Paul Getty, care în 1973
avea 81 de ani, Scott la distribuit
inițial pe Kevin Spacey, care la cei
58 de ani ai lui ar fi trebuit să fie
socrul lui Michelle Williams (la 37
de ani juca și ea o femeie mai în
vârstă). După scandalurile sexuale
în care a fost implicat Spacey
toamna trecută, Scott la înlocuit
în viteză cu Christopher Plummer,
care a refăcut în nouă zile cele zece
zile inițiale de filmare, astfel încât,
deși întârziată, premiera a avut loc
la sfârșitul anului, iar filmul a fost
luat în considerare la Osca
ruri. Din păcate, doar Christopher
Plummer sa ales cu o nominali
zare pentru rol secundar masculin.
Filmul a mai avut trei nomi
nalizări la Globurile de Aur –
regie, actriță rol principal și actor
rol secundar.

Până la urmă, îngroparea pu
blică a lui Kevin Spacey (no co
mentăm aici) a ajutat filmul.
Plummer e atât de bun, încât bân
tuie ecranul chiar și când nu apare,
iar rolul pare scris pentru el. (E cu
rios cum unii actori sunt de fiecare
dată proaspeți, chiar și când joacă
personaje asemănătoare.) Prezența
acestui mare actor, care la 88 de ani
încă are poftă de joc (după filmul
ăsta a mai făcut trei), dă filmului
prestanța și consistența unui thril
ler de odinioară, când filmele nu
erau atât de grăbite și când se
punea mai mult accent pe perso
naje. Această încetineală în gesturi
care trădează experiență reală de
viață nu putea fi construită la fel de
credibil de cineva mai tânăr. În fine,
eu aș vrea săl văd pe Plummer în
toate filmele, nu mă satur… El nu
face un Getty bogat, scârțar și in
sensibil (negocierile au fost lente
pentru că Getty a refuzat inițial să
plătească), ci sugerează că Getty își
iubea nepotul, ceea ce face din el
un personaj contradictoriu, deci
mult mai uman. Ambivalența de
vulpoi bătrân a lui Plummer îi dă
lui Getty mai multă umanitate
decât iar fi dat, probabil, jocul
tăios ca briciul al lui Spacey.
Mai estompat e personajul
jucat de Mark Wahlberg (cel mai

mai ușoară. Se cheamă că ai
ochiul format.
Angela este casier la insti
tuția aia a finanțelor publice lo
cale. Fix genul de slujbă la care
faci același lucru zi de zi, de parcă
ai fi prins întro buclă temporală.
Că doar nu o să vedeți prea cu
rând știre cu un jaf armat la casie
ria asta, ca să spui că în sfârșit
ceva a scoso pe femeie din rutină.
Își omora plictiseala cum putea,
printre acte și bani. Bani de toate
felurile, cu care își măsura price
perea ochiometrică.
Spre exemplu, ajunsese la
performanța că lua un teanc de
bancnote și își dădea seama, fără
să numere, câte bancnote erau.
Băi, te băga în toți sperieții. Ba
uneori punea pariu cu colegii din
compartiment: o cafea pentru cine

ghicește, fără să numere, câte mo
nede sunt întro pungă oarecare.
Recent, în fața ghișeului An
gelei sa proptit, pufnind nervos
și glorios, cetățeanul Icsulescu.
Nervos fiindcă trebuia să achite o
amendă de cinci mii de lei, pen
tru nu știu ce lucrare de con
strucții neautorizată. Glorios fiind
că găsise o cale de răzbunare pe
sistem: adusese suma în monede
de unu și cinci bani. Poftiți bule
tinul, poftiți procesul verbal, ăș
tia sunt banii, descurcațivă, hi hi
hi! Dar Icsulescu nu știa că stătea
în fața unui ninja al număratului
din ochi.
— Mda, sunt patru mii cinci
sute de lei.
— Ba nu, doamnă, sunt cinci
mii. Numai eu știu cum iam adunat.
— Sunt patru mii cinci sute,

FILM

bine plătit actor din film, deși cu
mai puține scene ca Michelle Wil
liams). El e un fost agent CIA tri
mis de Getty să negocieze cu
răpitorii. Cu mai puține apariții,
francezul Romain Duris e mai
pregnant decât Wahlberg în pos
tura unuia dintre răpitorii ita
lieni, un amestec de duritate și
compasiune (personaj fictiv). Sur
prinzătoare e Michelle Williams,
care schimbă registrul, machiajul,
accentul din rolurile ei prece
dente. La început bănuiești că
Scott a luato pentru că plânge
bine, dar mama răpitului e atât de
oțelită încât nu acceptă să plângă.
O vezi doar cum strânge din dinți
șiși înghite lacrimile. Trebuie să
se bată mai departe.
John Paul Getty III (jucat
foarte bine de Charlie Plummer,
fără legătură de rudenie cu Chris
topher Plummer) a petrecut șase
luni în captivitate, timp în care a

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
domnule, iam numărat din ochi.
Credețimă, nu dau greș niciodată.
— Iam numărat acasă, mo
nedă cu monedă, cu soția și copilul.
— Poate că soția dumnea
voastră șia băgat în sân, pe as
cuns, niște monede. Are cupele
mari la sutien?
— Nici măcar nu poartă su
tien când stă în casă.

făcut o infecție și a rămas fără o
ureche. Răpitorilor le era teamă
că nuși vor vedea banii, așa că iau
trimis familiei urechea dreaptă.
Din 17 milioane de dolari au pri
mit până la urmă 1,6 milioane.
Pentru suspans, filmul pretinde
că după primirea sumei răpitorii
ar fi încercat săl omoare pe
puști. Mai tragic e ceea ce filmul
nu spune. După ce a fost eliberat,
John Paul Getty III a devenit de
pendent de alcool și de droguri,
la 25 de ani a rămas mut, aproape
orb și paralizat după o supra
doză și un atac cerebral și a fost
îngrijit de mama lui până a murit
în 2011, la 54 de ani. Mama lui
încă trăiește.
(În 2018 a apărut și un serial
despre această răpire. Se numește
Trust, e regizat de Danny Boyle,
iar rolurile socrului și fostei nore
sunt jucate de Donald Sutherland
și Hilary Swank.) SDC

— Ce medie are copilul la ma
tematică?
— Șapte.
— Eh, poftim, este prost gră
madă și dumneavoastră îl lăsați
să numere bani. Sunt patru mii
cinci sute. Dacă nu mă credeți,
numărații din nou.
— Păi nu, că iam adus ca săi
numeri dumneata, fiindcă eu con
sider că am fost amendat pe ne
drept.
— Nu mă pricep la amenzi, dar
aici sunt patru mii cinci sute. Vă rog
să aduceți diferența de monede.
Icsulescu nu mai avea mo
nede, așa că a mai scos din buzu
nar cinci foi de o sută, a primit
chitanța și a plecat victorios. Chi
nuită de rutină, Angela a început
să care sacii. Știa că erau cinci mii
de lei în ei. SDC

