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PAGINA 10

TERAPII ÎN
DESFĂȘURARE. VĂ
RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI
LINIȘTEA
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Și a fost a treia ediție a festivalului ce s-a născut
dintr-un picnic. Un picnic între prieteni care doreau să
se adune pentru a-l comemora pe cel care a fost Ioan
Dan Niculescu, pe scurt Roca. PAGINA 2
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Rocanotherworld,
în trei zile și de trei ani
Și a fost a treia ediție a Rocanotherworld, festivalul ce s-a
născut dintr-un picnic. Un picnic între prieteni, care doreau
să se adune pentru a-l comemora pe cel care a fost Ioan
Dan Niculescu, pe scurt Roca. Un om de pe urma căruia

a ieșit un festival, poate cel mai fain pe care îl are de oferit
acum orașul ăsta. Nu doar de muzică, ci și de artă și gastronomie. Marile pasiuni ale celui care a fost Roca, dincolo de
călătorie. Dar cu cea din urmă e cam greu să faci un festival.

RADU CUCUTEANU

Pornit de la o adunare de prieteni
deai lui Roca, un picnic a devenit
festival, în doar trei zile. Cea dea
doua ediție, de anul trecut, a
schimbat datele problemei. A fost
un efort organizatoric de o cu totul
altă amploare, ce a antrenat 25.000
de participanți. Anul acesta neam
bucurat de marile pasiuni ale lui
Roca în 2224 iunie.
Oricum ar fi, un lucru e clar: de
la numele pe care îl poartă până la
personalitatea celui care a fost
Roca, nu poți vorbi despre festivalul
ăsta fără să ajungi la om. Totul a fost
construit de cei din preajma sa în
jurul a ceea ce ia învățat, a ceea ce
a transmis celor din jur: Be curious!
Be different! Be for others! Cum
spuneam, Roca este inevitabil în
fiece clipă. Coordonator al campa
niei prezidențiale a lui Klaus Iohan
nis pe partea de online, a desfășurat
prin Argo, agenția sa de publicitate,
campania „Ai cumva o păturică?“,
prin care sau strâns fonduri și bu
nuri pentru padocurile din Iași, fiind
cel mai mare eveniment de gen din
România. Creator al brandului de

sos iute „Doamne ferește“ și descris
de cei din jurul său ca „deschizător
de suflete“, Roca reușește să o facă
și astăzi, când nu mai este printre
noi. Pentru că festivalul care îi este
dedicat tocmai asta reușește, să
aducă laolaltă oameni care să se
simtă bine și o fac în numele lui,
deseori fără să o știe.
Construit în jurul conceptului
de sharing, festivalul propune o

formă de altceva publicului. Este
vorba despre un festival la care ac
cesul este gratuit, iar tot ce în
seamnă profit se îndreaptă către
manifestări care au nevoie și me
rită sprijin. Dacă anul trecut accen
tul sa pus pe padocuri, în acest an
a fost vorba despre sprijinirea a
două inițiative: Hala Fix, fostul Tea
tru Fix pe care mulți îl regretăm ca
așezare, dar care astăzi a devenit cel
mai mare teatru independent din
țară; și crearea unui fond pentru
susținerea artiștilor independenți.
Cine a vrut, a donat – lucru simplu
de altminteri, organizatorii îngri
jinduse și de acest aspect, prin
achiziționarea unei brățări, ceea ce
îți permitea să direcționezi banii
exact acolo unde dorești.
Anul aceasta a cunoscut două
premiere: prezența unor trupe
străine și apariția unui ambasador
al festivalului, în persoana lui Ni
colae, nepotul regelui Mihai I de
România.
De altfel, anul acesta Rocan
otherworld a funcționat în două
spații: tradițional, pe pârtia de schi,

care este, să o spunem direct, o
formă de oază în Copou, cu mult
verde și care îți permite să ai con
certe de mărime medie fără să îi
agresezi prea mult pe vecini. Aici
sau desfășurat majoritatea con
certelor, care sau bucurat de pre
zența unui public foarte divers,
format în special din tineri, dar
unde puteai întâlni de la puștani de
liceu la bătrâni, copii, căței și adulți.
Ca număr, au fost mai puțini oa
meni decât anul trecut, dar asta și
fiindcă în Iași, cred eu, încă nu
există foarte multe persoane care să
fie obișnuite dea binelea cu ce în
seamnă un festival și, în consecință,
care sau speriat de avertismentele
meteo. Fake news all around, cum
sar spune. Fiindcă vremea nu a fost
nici pe departe atât de rea pe cât
sa preconizat, dar zvonurile au
fost îndeajuns pentru ca mulți să
nu se mai miște din casă.
Al doilea spațiu în care sa
desfășurat Rocanotherworld a fost
chiar Hala Fix, mai bine spus la Ga
leria Genesis, tocmai în celălalt
capăt al orașului, un spațiu care nu

a fost dedicat numai concertelor,
ci în primul rând artei contempo
rane. (Inutil să adaug că partea de
gastronomie, dincolo de muzică și
artă, a fost prezentă la înălțime.)
La festival au participat peste
40 de trupe, din multe zone muzi
cale, de la electro la metal, trecând
prin postrock sau indie. Urma,
byron, Am Fost La Munte Și Mia
Plăcut, Toulouse Lautrec, Adam’s
Nest, Jurjak, Coma sunt doar câ
teva dintre trupele care sau
desfășurat în fața publicului
ieșean. Și știți ce e cu adevărat
fain? Libertatea pe care o simțeai
din partea tuturor. Spuneam mai
sus, în deschidere, că e poate cel
mai fain festival din Iași (și, slavă
Domnului, au început să se miște
și la noi lucrurile; dincolo de vete
ranii la Rock’N’Iași, sau mai făcut
câteva, de la noul Afterhills până
La Vie șinapoi) și tocmai pentru
asta. Pentru libertatea pe care o
simți acolo, can Vama de amu
niște ani (atât pot spune, că nu am
mai văzuto de ceva timp). Pentru
oamenii care se agitau laolaltă,
pentru necunoscuții alături de
care te simți bine, pentru berea pe
care o dai cuiva să țio țină și afli că
a făcuto cadou mai departe și știi
că nu ai cum să te superi, pentru
oamenii zvelți la suflet de care te
împiedici fără să vrei.
Și, pe de altă parte, dincolo de bu
curia celor de acolo, dincolo de mân
care, muzică, voie bună, umanitate, ce
poate fi mai fain decât faptul că am
auzit cred vreo zece formații care pe
scenă au spus că e cel mai fain festival
la care au fost vreodată? Cu asta cred
că sa spus tot. Roca ar fi mulțumit. A
schimbat o lume fără să mai fie parte
din ea. Și atât de mulți oameni care nici
nu lau cunoscut. Noi îl așteptăm din
nou și iar și la anul să ne vadă, de
oriunde ar fi. Curioși suntem. Diferiți
suntem. Să fim și pentru alții. SDC
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Terapii în desfășurare.
Vă rugăm să păstrați liniștea
Ne aﬂăm în sala de yoga a Centrului de sănătate Verna, situat la parterul unui
bloc din București. Miroase puternic a uleiuri esențiale și a ceai. În cameră
se aude muzică, dar nu de orice fel, ci de aia de 741 de hertzi, care, spune
internetul, te scapă de toată toxicitatea interioară și de toată negativitatea.
Am strania senzație că urmează să asist la un control medical. Respirăm
adânc și privim cu îngrijorare zecile de unguente, cutii și ﬂacoane de
medicamente care stau aruncate pe podea. „Relaxați-vă“, ne spune Robert
Bălan înainte să își înceapă reprezentația. E-n regulă, ne-am zis, sunt Terapii
în desfășurare, așa că Vă rugăm să păstrați liniștea.
ANDRA PETRARIU

Bună ziua. Aș dori și eu o progra
mare. Așa începe lupta cu tine, cu
propriul corp, cu boala și cu siste
mul medical.
Când puteți veni, astăzi sau
mâine? Vin astăzi dacă se poate.
De data asta am și trimitere. Păi cu
trimitere vă pot programa pe trei
septembrie. Da’ pe mine mă doare,
eu vreau astăzi. Domnule, noi
avem limită de 21 de consultații pe
zi, până pe trei septembrie nu e
nimic liber. Păi și eu ce fac?
Așa sună un fragment din
spectacolul Terapii în desfășu
rare. Vă rugăm păstrați liniștea,
realizat de regizorul și performe
rul Robert Bălan, care șia propus
să exploreze angoasele omului
modern cu privire la găsirea celor
mai eficiente terapii în căutarea
vindecării. Robert Bălan șia
transformat astfel propriile expe
riențele medicale în subiect de
spectacol, chiar dacă inițial nu a
intenționat să o facă. „Acest per
formance care a început, ca de
obicei la mine, ca unul autobio
grafic, e rezultat dintro docu
mentare nedorită care a durat

Terapii în desfășurare. Vă
rugăm păstraţi liniștea este al
doilea spectacol din proiectul
de cercetare „Teatru intim“,
iniţiat de Robert Bălan și Elena
Vlădăreanu prin Asociaţia Art
No More. Proiectul, cofinanţat
de Administraţia Fondului Cultural Naţional și UNITER, propune o formă de experienţe
performative pentru un public
restrâns, în spaţii neașteptate.

vreo cinci ani. Deși nu se poate
spune că am avut probleme mari,
la un moment dat intrasem în fil
mul ăsta: în fiecare lună încercam
altă terapie, alt tratament. La un
moment dat îmi făcusem eu nu
știu ce terapie minune cu brus
turi. Și în timp ce îmi puneam eu
frunzele pe mine în sufragerie, mă
vedeam așa de undeva de sus și mă
gândeam cât de stupidă și cât de
comică e de fapt căutarea, dispera
rea asta după vindecare“, poves
tește Robert Bălan, care mia
mărturisit că atunci sa gândit pen
tru prima oară că ar trebui să facă
un spectacol despre asta. „Inițial
am vrut să rămân întrun fel de
zonă mai comică, în zona frunzelor
de brusture, a gelatinei care vin
decă toate articulațiile, a pătrunje
lului care scade chelia, dar apoi
miam dat seama că, pe lângă ab
surdul și stupidul situațiilor, ar tre
bui să iau și partea serioasă din
toată chestia asta, în care este in
clusă suferința și durerea.“
TERAPII, ORICÂTE AR FI
Pe parcurs a ajuns și la istoriile
altor persoane, făcând interviuri
cu oameni care suferă de diferite
afecțiuni. Șia luat notițe și lea
inclus ulterior poveștile în spec
tacol. „Am tratat tot timpul lucru
rile astea care mi se întâmplă ca
pe ceva exterior. Pe mine nu mă
atinge asta, eu nu pot să sufăr de
așa ceva, suferința nu e pentru
mine. Cred că și de aia a apărut
acest spectacol“, afirmă el.
Pastile, unguente sau leacuri
naturiste? Bicarbonat de sodiu,
turmeric sau ceai? Kinetoterapie,
înot, acupunctură sau yoga?
Medicină clasică sau alternativă?

Cât de departe sunt dispuși oame
nii anului 2018 să meargă în cău
tarea vindecării? Acestea sunt
doar câteva dintre întrebările și
frământările care apar frecvent
ilustrate în spectacol.
Spectacol care vorbește de
spre frica de doctori, despre frica
de boală și cum îți poate da ea
toată viața peste cap, despre lupta
cu tine și despre sacrificiile pe
care trebuie să le faci pentru a
avea grijă de sănătatea ta. Despre
momentul acela în care ajungi săți
urăști corpul și să te întrebi de ce
mi se întâmplă tocmai mie asta?.
Despre limbajul de lemn al medi
cilor și despre absurdul discu
țiilor pe care aceștia le au uneori
cu pacienții lor atunci când vine
vorba despre terapiile sau trata
mentele înspre care ar trebui să îi
îndrume. Cum ar fi: „Ce să vă zic
eu dumneavoastră? Avem noi
aici, la cabinet, o soluție, o injec
ție. E olandeză, garantată șase
luni, dar care ține doi ani. Dar e
șapte milioane. Există și varianta
românească, asta e patru mi
lioane. Acum dvs. alegeți. Sau ar
mai fi, avem noi aici la cabinet,
alături, un doctor care face o tera
pie nouă. Bine, la noi, că în stră
inătate există de mult, numai că
trebuie să veniți la zece ședințe, e
50 de lei ședința. Vă gândiți, mă
sunați. Vă las niște pliante“. Sau
replici celebre precum: „Nu vă
mai plângeți. Dvs. știți ce cazuri
avem noi aici zilnic?“ sau „Numai
cine nu vrea nu se vindecă“.
Spectacolul abordează com
portamentele și atitudinile bolna
vului dezorientat și disperat în
raport cu ceilalți bolnavi dezo
rientați și disperați, dar și față de
ei înșiși: „Da’ de ce îi dați doamnă

lu’ ăla [pastilele], nu vedeți că ăla
moare mâine? Dațimi mie, că eu
am de trăit“. Sau așa. „Vreun an am
ținuto așa. Spuneam oricui mă as
culta că sunt bolnav. Mi se părea că
toți trebuie să sufere pentru mine,
da’ de cele mai multe ori primeam
un răspuns de genul: «Și eu am nu
știu ce». Și eram dezamăgit, că
uneori era mai grav decât la mine.
Cel mai nașpa în cazul meu era că
nu a fost niciodată un diagnostic
foarte clar. Era ceva cu care se poate
trăi. Eu citeam pe net diverse chestii
și mă gândeam că o să mor curând“.
Oamenii din sală râd, dar, la
fel ca la celelalte spectacole reali
zate de Robert Bălan, nu e chiar
râsul lor. Cu toții au simțit, trăit și
experimentat măcar câte ceva
despre frustrarea de a nu mai fi
normal odată ce ai aflat că trebuie
să trăiești cu o anumită boală. Și
tocmai de aceea Robert Bălan
spune că întotdeauna sa ferit să
transmită mesaje și concluzii
clare despre subiectele pe care le
abordează în spectacolele sale,
dar că știe sigur că „a rămas ceva
acolo, dincolo de entertaimentul
de suprafață“.
***

„Vreți să știți metoda de vindecare
perfectă?“, ne întreabă personajul
principal, la final. Sigur că vreți.
La fel spune și Robert Bălan. El

zice că încă no știe, dar poate îl
convingeți voi cumva că o so găsiți.
„Desigur, dacă știe cineva vindeca
rea perfectă, să nu ezite să mă con
tacteze. Mă bag“, nea spus el.
TERAPII BONUS
Robert Bălan a surprins în spec
tacol și terapiile pe care nu lea în
cercat până acum, dar pe care
internetul le aduce mai aproape de
oamenii dispuși să creadă și să facă
orice pentru propria vindecare. El
lea transformat în cadrul specta
colului întrun cântec optimist al
internetului. Așa că imaginațivă
că aplaudați și cântați:
Un amestec natural cu ustu
roi, descoperit întro mănăstire
din Tibet, vindecă întregul corp.
Iată terapia prin plutire, care re
prezintă o evadare din stresul și zgo
motul constant care ne înconjoară.
l Mierea și praful de copt –
singura cură pentru cea mai înfio
rătoare boală din lume.
l Semințele de mere vindecă
cancerul; guvernul îți ascunde asta.
l Folosește puterea de ener
gizare a culorii violet.
l Descoperă proprietățile
miraculoase ale turmericului și
curcuma.
Uite aici metoda prin care
poți să oprești orice migrenă. Îți
trebuie doar puțină sare roz de
Himalaya. SDC
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Salutări din Sankt-Petersburg
Mă aflu la SanktPetersburg, cu
prilejul Cupei Mondiale la fotbal
masculin, ediția 2018. Așa a fost
să fie.
Acum, ar fi frumos să vă spun că
zecile de mii de fani ai fenomenu
lui calcistic, ajunși în fostul Le
ningrad, nu mai prididesc cu cul
tura, dar de ce să vă mint? Mai
mult se bea prin Fan Festuri.
Nu știu care mai e situația cu
sufletul slav, nu vreau să mă pro
nunț deocamdată (mai am de stat
în Rusia), în schimb vă pot con
firma că rușii au cel mai impresio
nant ficat din Europa. Nam mai
văzut așa popor să se lupte cu
propriul ficat și să mai și învingă.
Nu e doar un clișeu: beau votcă la
micul dejun, așa, ca o deschidere
cu albul.
Sărmanii veniți de peste mări
și țări nu pot ține pasul cu rușii
noștri (cea mai frumoasă urare din
tribune la acest Mondial a venit tot
dinspre fanii ruși, care leau cerut
jucătorilor lor să joace așa cum
beau ei pentru ei). Ceilalți se mul
țumesc să se îmbete cu bere și să
chiuie hăuhăuhău pe Nevski
Prospekt. Nu sunt bătuți, nu sunt
aruncați în Neva, nare nimeni
treabă cu nimeni. E bine. Rușii îi
privesc oarecum cu milă pe vene
tici, ca și cum ei nar avea acces la
metafizica unei beții adevărate.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Literatură. Gogol e mai popu
lar ca Dostoievski. Chiar și porum
beii preferă statuia sărmanului
Gogol pentru ai ura, postum,
mult noroc. În ceafa lui Gogol, în
topul preferințelor porumbeilor
din cer se află Lermontov.
Pe Strada Italiană se află sta
tuia lui Ostap Bender, îndrăgitul
maestru al combinațiilor lui Ilf și
Petrov (hoț redutabil, furat el
însuși de grănicerii români, semn
că la noi doar hoția a fost mereu

de clasă mondială). Ostap Bender
stă lângă un scaun, turistul se
așază și face obligatoriu poză, chiar
dacă nu a citit Douăsprezece scau
ne. Se iau unii după alții – senega
lezi, japonezi, costaricani, mexi
cani, columbieni, nigerieni. Unii
întreprind chiar selfieuri. E seco
lul XXI, ce vreți?
În muzee îi vezi pe la Hermi
tage, dă bine să dai checkin la
Hermitage (ei nu merg la Moscova,
ei nu merg la Galeriile Tretiakov,

deși abia acolo se află cele mai fru
moase picturi care sau pictat
vreodată în Rusia, tablouri în care
încape toată deznădejdea și oame
nii îl iau de nasture și de guler și de
mânecă pe Dumnezeu și îi strigă în
obraz că sunt disperați).
Din ce am văzut în muzeele
care nu sunt Hermitage, am reținut
un nume: Aleksei Aleksievici Sun
dukov. Are o pictură din 1986 – de
la începutul Perestroikăi, așadar –
care rezumă comunismul târziu.

O coadă nesfârșită, oameni
văzuți din spate, cu plasele goale
prelungindule degetele, o mare
de plase atârnând peste pământ
întro simfonie a unei tăceri post
industriale care doare.
Sundukov. Sunt incult, nul
știam. Pe de altă parte, Rusia are,
probabil, zeci de mii de Sundu
kovi pe care nui știu. Nu poți afla
chiar totul.
Dar tabloul lui Sundukov –
care e limpede un manifest politic
și un urlet de disperare – are
frumusețea Prologului din 2004
al lui Bela Tarr (căutațil pe You
Tube, o să îmi mulțumiți pe adre
sa redacției).
Strict fotbalistic, cel mai bun
jucător din lume la zi este Luka Mo
drić. O știam de altfel toți de ani de
zile, dar el nu are de partea lui in
dustria marketingului. El nu e
Messi, el nu e Cristiano, el e un croat
cu figură de electrician care nu o să
vândă niciodată la nivel global
chiloți și lame de ras. Dar el este cel
mai bun, de când Pirlo nu mai e.
De la SanktPetersburg, deo
camdată atât. SDC

Pastile la vreme de ploaie

până la gât ca Ștefan cel Mare
printre turci. Soțul, nicăieri.

De când mă știu ca om liber cu
cablu, în fiecare an, aproape pe
toate canalele TV de la noi, cu
ocazia inundațiilor apar sute de
știri exact la fel: un cadru cu ape
învolburate și un om în vârstă
care spune: „De când mă știu, nam
mai văzut niciodată așa ceva!“.

— Credemă. E oglindă.
— Fugi deaici! Nui oglindă,
e sticlete.
— Sticlete, pe dracu! În cel
mai rău caz, e bâtcă.
— În cel mai bun, gurgușel,
zic eu.
— Habar nai! Nici nu știi cei
ăla un cărășior.
— Mănveți tu pe mine? Cără
șiorul e cărășior, adică nu mai știu
eu cum arată!
Peo ploaie ca asta, deți stinge
țigara din gură când scoți capul de
sub umbrelă, comentam un pește
cât palma, întorcândumă de la pes
cuit cu tata. Și când am ajuns în sat
de la iaz, nam avut curaj să ținem
drumul, am luato prin fundul gră
dinilor, să nu râdă lumea de noi, de
ce fel de pește am prins. SDC

***
La casa unui supermarket, făcut
sendviș între două cărucioare în
cărcate de cumpărături, stă un ins
oarecare, privind țintă un punct
din neantul agitației din față,
numai de el văzut. Are o față de
pocherist, nici nu ghicești dacă
iau intrat sau nu cărțile bune,
dar sigur e prins întrun joc, fie
acesta și imaginar. Când încep să

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
încarc banda, omul ia două sepa
ratoare și împarte cu grijă cumpă
răturile celui din față și ale mele de
ale lui: un pachet de biscuiți, deasu
pra unei cutiuțe în care numi dau
seama cei. Banda înaintează greu,
aproape că te scot din minți bipăi
turile fiecărei prostioare trecute

***

prin cititorul de coduri. Când îi vine
rândul, cetățeanul cere înainte de
toate un loz în plic. Apoi vânzătoa
rea îi bipăie pachetul de biscuiți.
După ridicarea pachetului, pe ban
dă rămâne un test de sarcină.

întâmpla, bă, pe unu’ din tabăra
Dragnea & Dăncilă nai auzi că nu
mai poate cu Iohannis & Kövesi,
că fuge din țara asta și chiar să
plece (evident, exceptândui pe
cei care au fugit de pușcărie).

***

***

Mă gândesc și eu băbește și ceva
nu se pupă. Deci clar, țarai îm
părțită în două: cu Dragnea &
Dăncilă, respectiv cu Iohannis &
Kövesi. Și fiecare înjură pe fiecare,
și fiecare se urăște cu fiecare. Dar
nu știu cum se nimerește că nu
mai cei din tabăra Iohannis & Kö
vesi se enervează, amenință că
pleacă din țara asta și foarte mulți
dintre ei chiar o fac. Reciproca
nui deloc valabilă. Orice sar

Sigur nu o mai țineți minte pe fe
meia din vecini despre care am
mai povestit aici – gen 1,53 m,
90100 kg –, cocoțată în vârful
copacului, curățând crengi cu
foarfeca de vie, în timp ce soțul ei –
gen 1, 54 m, 35 kg – stătea lângă
trunchi, ca să o prindă în caz de
cădere liberă. Acum povestea e
că femeia aia șia cumpărat mo
tocoasă cu motor de drujbă și
umblă înhămată cu ea prin iarba

opinii
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Herta Müller și Uniunea Scriitorilor.
O încheiere sentimentală
Ajunge o măciucă la un car de
oale, zice înțelepciunea româ
nească a evidentului (sigur că
ajunge!), totuși, în ciuda ei, risc
aici încă o încheiere la mărunta
saga a cotizației USR. Totul
pleacă de la o întâmplare de
acum câțiva ani, care mia reîn
viat în minte la izbucnirea scan
dalului cu Herta Müller și coti
zația de la Uniunea Scriitorilor.
Era în zilele FILIT, una dintre edi
țiile acestui remarcabil festival de
literatură din Iași. Stăteam întro
seară la un local cu un grup de
scriitori și discutam treburi mai
mult sau mai puțin scriitoricești,
cu limbile ceva mai dezlegate după
un pahar, două de vin. La un mo
ment dat unul dintre scriitorii ro
mânogermani invitați la festival,
emigrat de multe decenii din Ba
nat, iar astăzi autor de prestigiu în
Germania, mă abordează cu un

zâmbet pe jumătate ironic, pe ju
mătate amar: „Am auzit că vreți să
ne dați afară din Uniunea Scriito
rilor“. „Cum adică? Eu? Adică ci
ne... nu, nici vorbă!“, am sărit
speriat. El a clătinat din cap. „Ba
da, așa se aude. Nu ai treabă dum
neata. Acolo, la voi la Uniune“, a ex
plicat – și mi sa părut că a ziso cu
o tristețe de emigrant (știu cum e
starea asta, deși nu la fel de bine ca
ei). Jenat de situație și nu foarte lă
murit, am bâiguit ceva, lam asigu
rat că trebuie să fie un zvon trăsnit
și că nici nu se pune problema – în
nici un caz la Timișoara.
Abia auzisem vag ceva despre
verificarea situației cu cotizațiile
membrilor, dar nu mam gândit că
lucrurile sar putea judeca atât de
tranșant și cu atâta lipsă de finețe. Și,
în scurta discuție dezvoltată apoi, nu
am rostit nicidecum cuvântul „sus
pendare“, care sună prost oricum
lai lua, chiar dacă nu la fel de prost

ca „excludere“. Miam dat seama că
pentru el – și pentru alți scriitori
originari din România aflați în
aceeași situație – diferența dintre
cei doi termeni e nesemnificativă.
Tot un fel de alungare înseamnă.
Căci până la urmă asta e pro
blema. E vorba de păstrarea unei
legături, poate ultima – și în mod
cert printre puținele –, cu țara
din care oamenii aceștia au fost
nevoiți să plece. Cei emigrați în
Germania, de exemplu, șiau pier
dut automat și cetățenia română.
Atunci când au părăsit țara, în
anii comunismului, au fost siliți
să își vândă toate proprietățile pe
un preț de nimic. Între timp anii
au trecut și prietenii sau rudele
care vor mai fi rămas în România
au murit, sau îndepărtat sau au
emigrat și ei. Și nui ușor să pleci
dintro țară care, chiar dacă nu
ești etnic român, e totuși casa ta și
a strămoșilor tăi de sute de ani.

Cum a trecut moțiunea
de cenzură împotriva PNL
Și totuși, cum sa întâmplat de
moțiunea de cenzură împotriva
Guvernului Dăncilă sa transfor
mat în moțiunea de cenzură îm
potriva Opoziției?
Cu doar 166 de voturi din 233 ne
cesare, partidele care au inițiat de
mersul de răsturnare a celui mai
penibil premier postdecembrist
(nea Nicu Văcăroiu pare un soi de
demiurg pe lângă doamna Dăn
cilă) sau văzut neputincioase în
fața disciplinei de partid de la PSD
și UDMR. În ajun, Ludovic Orban a
demonstrat întro mulțime de 100
de persoane în fața Palatului Vic
toria în cadrul unui protest căruia
nu sa raliat mai nimeni.
În mod aproape neașteptat, o
acțiune politică îndreptată împo
triva actualei guvernări, pe fon
dul unor tensiuni fără precedent
la nivel social și al acțiunilor dis
perate ale dublului condamnat
penal Liviu Dragnea de a modifica
legislația penală până în punctul

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
în care să scape de toate proble
mele, ar fi putut, la rândui, pola
riza energii și șubrezi ceva mai cu
spor soclul puterii PSDALDE.
Doar că, în urma moțiunii din
Parlament, subiectul principal de
discuție pare să fie viitorul Opo
ziției politice, cu mult sub al celei
din stradă sub raportul eficienței.
Toți pașii înapoi pe care iau făcut
Dragnea și compania au survenit
unor mișcări ample de protest, iar
nu în urma acțiunii politicienilor
din opoziția parlamentară sau
măcar a declarațiilor președin
telui Klaus Iohannis.

Din păcate, despotismul ac
tualei puteri se manifestă plenar
și în contextul totalei lipse a
eficiență a politicienilor PNL, USR
sau PMP. Lucru care sa văzut și în
timpul dezbaterilor din Parla
ment, unde vechii combatanți Bă
sescu și Ponta au făcut adevăratul
show. Principalul partid de opo
ziție are un președinte neparla
mentar, ceea ce îl costă enorm în
momentele importante. Vremu
rile în care un Crin Antonescu
amuțea până și ultimul pesedist
din ultima bancă sau dus demult.
În schimb, cei mai mulți peneliști
încă duc dorul USL, cea mai fastă
perioadă politică din memoria
lor, atunci când pesediștii iau
„făcut mari“. Este și motivul pen
tru care, oricât ar spune lucruri
corecte Ludovic Orban sau Raluca
Turcan, în imaginarul colectiv
blatul politic al secolului încă nu
a fost uitat și iertat. Pe net circulă
un banc excelent: „pentru a trece
moțiunea, Ludovic Orban trebuie
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

„Nu voiam să părăsim țara“,
afirmă naratoarea din romanul
Hertei Müller Animalul inimii.
„Nu voiam să ne urcăm nici în Du
năre, nici în aer, nici în trenuri de
marfă. [...] Edgar spuse: Dacă ar
pleca cine știm noi, toți ceilalți ar
putea să rămână în țară.“ Nu
voiau să o părăsească, dar au
făcuto, mulți cu inima îndoită –
și mulți au rămas cu mintea și su
fletul aici. După 1990 au revenit
sistematic în România, iar acolo,
în Germania sau America sau pe
unde vor fi ajuns, au scris cărți cu
teme românești ori au susținut și
promovat scriitori de „acasă“, din
lumea lor, pe care o cunosc și o
înțeleg mai bine decât înțeleg pa
tria lor de adopție.
Soarta emigrantului din prima
generație e una grea: nu se poate
rupe niciodată definitiv de locul
plecării și nu se integrează niciodată
cu totul în noul cămin. Singurul

„acasă“ pe care îl cunoaște ia fost
luat, așa că trăiește cumva suspen
dat între două lumi, „cu un picior că
lători, iar cu celălalt deja pierduți“,
ca so citez iarăși pe laureata Nobel,
cu faimosul ei roman al emigrației,
Călătorie întrun picior.
Printre puținele lucruri care îi
mai leagă pe acești scriitori de Ro
mânia este și această apartenență
la Uniunea Scriitorilor din Româ
nia. Pragmatic vorbind, nu e mare
lucru, nu le folosește la mai nimic,
doar menține o legătură, oricât de
firavă, cu lumea lor de odinioară,
de care uite, parcă încă mai apar
țin. Nu sunt cu totul suspendați
între lumi. Și mi se pare absurd săi
suspende tocmai colegii lor de
breaslă, dintrun regretabil exces
de zel. La numărătoarea istorică a
scriitorilor din România, ei oricum
nu o să lipsească. SDC

să convingă 30 de pesediști și 100
de liberali care să îl trădeze pe
Liviu Dragnea“.
În esență, indiferent de dis
cursul „de la vârf“, PNL a rămas și
el un „partid al primarilor și parla
mentarilor vechi“, oameni care au
aceleași dureri și nevoi precum cei
de la PSD: înmuierea Codului Pe
nal, distrugerea DNA, pensii spe
ciale și salarii mari în adminis
trație. Dacă ar fi să devină cinstiți
cu ei înșiși și să acționeze politic
așa cum simt, poate jumătate din
aleșii liberali ar trece mâine la
ALDE să lupte sub flamura lui Tă
riceanu și Vosganian împotriva
statului paralel. Doar frica de fap
tul că nor săși găsească locuri toți
pe liste îi mai ține în PNL. Să nu ne
mirăm așadar că protestatarii din
marile piețe ale țării cel mult tole
rează PNLul sau îi lipesc direct
eticheta de partidblatist. Oricâte
lucruri corecte ar spune Ludovic
Orban și alți câțiva liberali de
foarte bună calitate (adică „naivii“

partidului), câtă vreme vor mai
umbla prin spațiul public deal de
Florin Roman sau Gigel Știrbu, va
fi degeaba.
USR beneficiază, în schimb,
de ceva mai multă simpatie popu
lară, parlamentarii acestuia fiind,
de multe ori, un soi de purtător de
cuvânt al mesajului protestatari
lor. Din păcate, mai mult decât a
transmite în Parlament nemul
țumirile unei părți a societății nu
reușește să realizeze. Formațiunea
are câțiva parlamentari admira
bili, bine pregătiți profesional, dar
care încă par să învețe cu ce se mă
nâncă jocul politic. Lipsa de expe
riență în a purta bătălii complicate
pe tărâm parlamentar acționează
ca un handicap major. Și, spre no
rocul USR, în spațiul public încă
nu se văd haosul absolut și luptele
pentru o mai mare vizibilitate care
se duc în interior.
Cât despre PMP, chiar nu me
rită mai mult decât un rând.
Acesta a fost rândul! SDC

Despotismul actualei puteri se
manifestă plenar și în contextul totalei
lipse a eficienţă a politicienilor PNL,
USR sau PMP.
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muzică

Camerata Regală București la Rolandseck

„EIN WUNDERBARER ABEND!“

Festivalul de muzică de cameră de la
Rolandseck și Camerata Regală (București)
„O seară minunată!“ – exclama online unul
dintre spectatorii concertului de muzică
românească dat la Festivalul de la Rolandseck
de Camerata Regală din București. Directoarea artistică a festivalului, violonista și profesoara Mihaela Martin, a câștigat, s-ar putea
spune, un pariu, mizând pe prospețimea,

pasiunea, entuziasmul și, în nici un caz pe
ultimul loc, arta acelor tineri din Orchestra
Filarmonică de la București și din cea a
Radioului, care se străduiesc și reușesc în
aceste zile să dea o altă imagine a României
decât cea oferită lumii largi de dezastruoasa
guvernare pesedistă.

Ascultând partea a doua a concer
tului Cameratei Regale în sala mare
a Muzeului Arp, din clădirea restau
rată a vechii gări din Rolandseck, pe
malul Rinului, în care a răsunat mu
zica lui Constantin Silvestri și Paul
Constantinescu, am avut cumva o
mică revelație, gândindumă la cro
nicile bune ale concertelor interbe
lice pariziene, multe radiodifuzate,
la care se cântau în fiecare an piese
din creația compozitorilor români;
a tuturor celor reprezentativi, nu
numai a lui George Enescu.
Concertmaestrul Cameratei,
violonistul Radu Chișu, vedea cele
Trei piese pentru orchestră de
coarde, op. 4 ale lui Constantin Sil
vestri și Concertul pentru orchestră
și coarde al lui Paul Constantinescu
drept „lucrări senzaționale“, „muzică
de foarte bună calitate“. Aceeași opi
nie o exprima, în cadrul de emisie al
Deutschlandfunk Kultur, postul de
radio care a transmis în direct con
certul de la festivalul Mihaelei Mar
tin, ca și producătorul Gideon Boss,
care avea în față un exemplar al

guvernamental român – în ultima
clipă și de cazarea la Bonn, depin
zând de orarul trenurilor, nu foarte
multe, care opresc la Rolandseck.
Frans Helmerson lea acordat
toată încrederea și aproape o pro
tecție părintească, aș putea spune,
și mam bucurat să aud din partea
muzicienilor, a lui Radu Chișu și a
violoncelistului Octavian Lup, în
interviul ce mi lau acordat pentru
Radio Europa Liberă, cât de mult îl
apreciază la rândul lor. Pentru Oc
tavian Lup la Frans Helmerson pri
mează „înainte de toate, calitatea sa
de muzician... Sigur, domnia sa este
violoncelist și încă unul de renume
mondial și un profesor care nu
poate fi descris în cuvinte, de o ca
litate excepțională. Iată că acum îl
întâlnim și în postura de dirijor; iar
aspectul acesta este, întrun fel,
ciudat, fiindcă nefiind obișnuit să
l vezi la pupitrul dirijoral, noi, mu
zicienii, suntem destul de preten
țioși... Însă trebuie să recunosc că el
șia impus autoritatea prin însăși
prezența și calitatea sa ca muzician

partiturii lui Paul Constantinescu pu
blicată în 1956 de Editura de Stat pen
tru Artă și Literatură de la București.
Iar publicul german, cei circa trei sute
de spectatori ai concertului, a validat
opinia, aplaudând în delung și pre
sărând cu strigăte de entuziasm
sfârșitul concertului, la care muzicie
nii Cameratei au repetat ca bis o
mișcare din Suita Holberg, op. 40 de
Edvard Grieg. Opusul lui Grieg și
melodiosul Concert pentru vioară,
pian și orchestră în re minor de Felix
MendelssohnBartholdy, avândule
ca soliste pe Mihaela Martin și pe
prietena sa, excepționala pianistă
Plamena Mangova, au alcătuit prima
parte a programului.
Angajat în proiectul, aparent
puțin riscant al Mihaelei Martin, a
fost violoncelistul și pedagogul Frans
Helmerson, care a dirijat Camerata
Regală întro înțelegere rară cu mu
zicienii ei. Dăruirea lor totală, impe
cabilă, în concert a fost cu atât mai de
apreciat, cu cât instrumentiștii erau
efectiv surmenați fizic de deplasarea –
sponsorizată de un departament

extraordinar. Cred că latura umană
este un element extrem de important.
La maestrul Helmerson nu am simțit
niciodată ideea asta de aroganță –
săi spunem așa – de mare muzician,
care poate fi întâlnită în anumite
contexte. La el este o atitudine atât de
prietenească, de pozitivă și de umilă,
în sensul cel mai bun al cuvântului,
care te face ca muzician să te simți ex
traordinar de bine“. Iar Radu Chișu
adăuga, pe un ton similar de ad
mirație: „…și de liber“.
La ora la care scriu aceste rân
duri, festivalul continuă, între soliștii
de prestigiu ce se perindă, un adevă
rat turn Babel, aflânduse clarinetis
tul francez Michel Lethiec, violonista
cu origini basarabene Tatiana Sa
mouil, Cvartetul Schumann, ai cărui
tineri membri sunt fiii unui violonist
originar din Timișoara, pianiștii ita
lieni Enrico Pace și Igor Roma, vio
loncelista Jing Zhao, clarinetista
israeliană Shirley Brill, ai cărei pă
rinți sînt originari din România și,
bineînțeles, cvartetul Michelangelo,
„gazdă“ a festivalului, cu Mihaela

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

Martin, Daniel Austrich, Nobuko
Imai și Frans Helmerson, cărora li s
au alăturat în diferite lucrări, altis
tul Răzvan Popovici și violoncelistul
Kyril Zlotnikov.
Dar, dincolo de toate, lucrul
cel mai important este faptul că,
grație Mihaelei Martin, muzica
simfonică românească își face din
nou un loc sub cerul european, cel
puțin în Germania, și că Paul Con
stantinescu și Constantin Silvestri,
în interpretarea Cameratei Regale
din București, pot fi auziți în pre
zent, timp de o lună, de toată
lumea, în arhiva audio (Mediathek)
a postului de radio Deutschlan
dfunk Kultur (http://www.deuts
chlandfunkkultur.de/rumaenisches
ensemblelivevomrolandseck
festivalim.1091.de.html?dram:ar
ticle_id=420219. Încercați săi ascul
tați la această adresă și vă garantez
că veți fi încântați! SDC

teatru
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Iisușii lui George Banu
Am avut o revelație cu noua carte a lui George Banu,
Iisușii mei, editată de Nemira și lansată la Festivalul
Internațional de Teatru de la Sibiu, unde teatrologul
a fost sărbătorit la împlinirea a 75 de ani de viață.

OLTIȚA CÎNTEC
Ca o laudatio implicită, pe Aleea
Celebrităților din Parcul Cetății,
alături de Eugenio Barba, Peter
Brook, Robert Wilson, Tim Rob
bins, Isabelle Huppert și alții,
George Banu a primit și el o stea,
semn ferm că un critic de teatru
poate atinge o recunoaștere profe
sională de rang similară aceleia de
care se bucură artiștii. Iar maniera
elegantă, erudită, de cursă lungă, în
care George Banu a impregnat cu
gândire critică arta teatrală e
demnă de onoruri publice.
Revenind la volum, revelația
mea nu are nimic mistic, e doar o
surpriză profană în ceea cel pri
vește pe profesorul de la Sorbona.
Îi știam pasiunea pentru artele
plastice, aflasem că are o colecție
de marionete, dar miera complet
străin interesul lui George Banu
pentru Iisuși. O preocupare por
nită în tinerețe sa dezvoltat în de
curs de decenii, îmbogăținduse
natural, gradat, cu exponate desco
perite accidental prin peregrină
rile sale teatrale pe glob sau oferite
de amici apropiați carei cunoș
teau atenția pentru personajul
biblic. Colecționarea nu e vreo
expresie de adulație religioasă, ni
cidecum, e semn explicit al curio
zității pentru arta sacră, pentru
nenumăratele ei concretizări și va
riante culturale. Iar cartea ce vor
bește despre colecție e un cumul de
analize eseistice ale diverselor
forme de umanism reprezentat în
forme de artă de inspirație sacră.
George Banu se declară „martorul
civic“ al acestui muzeu personal,
care „îmi reînvie episoade de viață,
anticari sau rude“.
RÂNDURILE DE SUBSTANȚĂ
SUNT ACOMPANIATE
DE FOTOGRAFIILE
MIHAELEI MARIN
Am citit volumul pe parcursul unei
săptămâni, seara târziu, înainte de
culcare, la finalul unor zile pline de
spectacole de teatru, de întâlniri cu
autori, programatori, de discuții
despre artele spectacolului. Lam
citit ca pe un răsfăț personal; ca pe
o delicatesă pe care nu vrei so

termini deodată, pe nerăsuflate, ci
dorești să prelungești plăcerea dea
o savura cât de mult se poate, amâ
nând intenționat să ajungi la epilog.
Iisușii mei e un extins eseu, cu
secvențe consacrate fiecărui obiect
de artă cu subiect sacru, naiv sau
cult, cu analize de profunzime a
transfigurărilor artistice ale chipu
lui cristic, în versiuni sculpturale
sau picturale. Rândurile de sub
stanță ale lui George Banu sunt
acompaniate de fotografiile Mihae
lei Marin, excelentul fotograf de
teatru, intermediind astfel accesul
cititorilor în intimitatea odăilor
casei din Rue Rivoli 18, de la Paris,
la doi pași de Louvre și Comedia
Franceză. Despre Iisușii săi, George
Banu vorbește ca despre „coloca
tari“, ca despre „o familie“, pe care
o descrie cu infinită tandrețe.
Fiecare exponat e exemplifica
rea unei prietenii, a unui eveni
ment de viață, a unei întâlniri, a
unei călătorii (Avignon, București,
Caracas, Veneția, SanktPeters
burg, São Paolo, Wrocław, Cuzco,
Nancy, Sibiu, Helsinki etc.), mesa
ger al unor trăiri foarte omenești,
epurate de transcendental, de
senând în crochiu momente de pe
harta unei vieți. Hermeneutica sa
balansează cu finețe între spiritua
litate și materialitate, accentuând
elementele de teatralitate a sacru
lui, identificabile atât la nivel ritua
lic, cât și în ipostazierile artistice.
Iisușii mei e un excurs în care întâl
nim subtile referințe la istoria artei
sacre, metafizică alimentată de mo
mentele de contemplare a proprii
lor piese cristice. Vorbe adânci
conduc hermeneutica către proce
siuni religioase tratate din per
spectiva componentei lor de tea
tralitate, recuzitele aferente cruci
ficării (cuiele, veștmintele, crucea –
e minunată și încărcată de sens
povestea crucifixului pe care anti
carul polonez de la care îl cumpă
rase a încercat să înlăture crucea,
din motive de loc în bagaj, dar nu
reușise să taie decât partea ei supe
rioară), tipurile de expresie (chin,
supliciu, acceptare), personajele
însoțitoare (Sfânta Maria, discipo
lii, Maria Magdalena) etc.

DATUL ÎN SPECTACOL
STRUCTURAL E O LUCRARE
DESPRE ARTĂ ȘI SACRU,
DAR PE FOND TOT DESPRE
TEATRALITATE E VORBA
Cartea are profilul unui jurnal, căci
scrierile sunt memorialistice, însu
mând episoade de viață arhivate ca
atașament al fiecărui obiect de artă.
Cel din lemn sculptat de George
Apostu, dăruit de Andrei Șerban, e
afectat de consecințele evidente ale
unui incendiu survenit în atelieru
lui plasticianului. Mi se pare fabu
loasă mica statuetă de proveniență
chiliană, din lemn, un Iisus specific
marinarilor, care îl așază la prova,
pentru protecție. Și care în dreptul
coastelor, acolo unde a fost bătut
unul din cuie, are o mică biluță
inimă, așezată în interior de mește
șugar, care preia tangajul ca un ecou
cinetic și îndepărtează simbolic
multiplele pericole de pe mare.
Unii Iisuși sunt desprinși de
cruce, alții sunt pictați pe sticlă,
altul pe un ou din lemn, o Răstig
nire colată pe un simbol al Resu
recției, altul pe coperta metalică a
unei Biblii, altul pe un platou, alții
în icoane scorojite sau în tablouri
de varii dimensiuni.
Anul trecut, când vedea lu
mina tiparului Cehov, aproapele
nostru, ultima carte consacrată
teatrului de George Banu (conform
propriei afirmații), mă și întrebam
dacă eseistul chiar va pune punct
livresc întro profesiune din care,
așa se spune, nu te poți retrage de
fapt. Iisușii mei e o dovadă în acest
sens, pentru că, deși structural e o
lucrare despre artă și sacru, pe
fond tot despre teatralitate e vorba.
Doar că despre o teatralitate exte
rioară scenei. Suplețea observa
țiilor, trimiterile culturale, bogă
ția de nuanțe, abundența analitică
conferă cărții calitatea intensității
intelectualemoționale și valoarea
unui solid raport de chestiona
re culturalestetică. Concretizate
întrun captivant caleidoscop de
povești. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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CHRISTOPHER NOLAN DESPRE STANLEY KUBRICK ȘI PROPRIILE FILME:

„2001: A Space Odyssey
mi-a dat senzația că
cinemaul nu are limite“
În acest an Christopher Nolan a fost prezent pentru prima
oară la Festivalul de la Cannes. Nu cu un ﬁlm de-al său, ci
cu versiunea „nerestaurată“, cum s-a spus, pe 70 mm,
IULIA BLAGA

Nolan a prezentat filmul în ca
drul unui spectacol de gală la
care au luat parte fiica lui Ku
brick, Katharina, actorul Keir
Dullea și producătorul & cumna
tul lui Kubrick, Jan Harlan. La un
masterclass desfășurat pe Croa
zetă, Nolan a dat detalii despre
relația sa cu A Space Odyssey și
despre cum a ajuns să prezinte
acest film, pentru a trece apoi în
revistă propria carieră plecată
de la filme independente și
ajunsă la superproducții și fran
cize. Vorbind încet, monoton și

folosind pluralul („When we did
Batman Begins…“), „arhiepiscopul
analogului“ (cum la numit cu
ironie „The Guardian“) a vorbit,
stimulat de numeroasele între
bări tehnice ale moderatorului
(criticul și jurnalistul francez Di
dier Allouch) despre motivele
pentru care preferă filmarea
analogă celei digitale, dar și de
spre ce unește filmele din trilo
gia Dark Knight sau de ce preferă
să lucreze cu rude sau prieteni.
Iată cele mai interesante mo
mente ale acestui masterclass:
Am descoperit 2001: A Space
Odyssey la vârsta de 7 ani, la un

a clasicului 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick.
O versiune ale cărei procese fotochimice au respectat
notele originale de laborator de acum 50 de ani.

an după ce văzusem Star Wars.
Impulsionați de succesul aces
tuia, distribuitorii relansaseră fil
mul lui Kubrick, pe care lam
văzut în cea mai mare sală din
Londra, Leicester Square. Expe
riența ma lăsat paf. Am avut
atunci senzația că ecranul sa des
chis și că am plecat întro călăto
rie din care nam revenit nici
până azi, dovadă că mă regăsesc
aici prezentând această operă în
fața unei noi generații de cineaști.
2001: A Space Odyssey a fost
primul film care mia dat senzația
că cinemaul e capabil de orice, că
nu are limite. Dacă în 1968 Ku
brick a reușit să se scuture de

toate regulile, atunci de ce eu și
alți cineaști nam încerca să îm
pingem limitele până dincolo de
limita posibilului?
Vara trecută, după ce am ter
minat Dunkirk, am lucrat îm
preună cu cei de la Warner Bros.
la transferul a șapte din filmele
mele în noul format 4K Ultra HD.
În timpul procesului, Ned Price
(n.red.: vicepreședinte pe masteri
zare la Warner Bros.) mia spus că
are niște bobine cu filmul lui Ku
brick și ma întrebat dacă naș vrea
să le văd împreună cu directorul
meu de imagine (n.red.: Hoyte van
Hoytema). Imaginile erau ului
toare. Știind că se apropia aniver
sarea de 50 de ani a filmului, neam
întrebat dacă nam putea scoate un
negativ care săl facă pe spectato
rul de azi să înțeleagă cum arăta fil
mul la momentul premierei. Am
încercat să păstrăm pe cât posibil
filmul lui Kubrick așa cum era în
varianta originală.
În ultimii 20 de ani, restaura
rea filmelor a mers mână în mână
cu digitalul și a vizat mai ales
curățarea lor de zgârieturi și im
purități, numai că schimbarea me
diului aduce cu sine pierderea a
multă informație. Deși digitalul e
o unealtă foarte bună în arhive,
cred că filmele realizate în analog
ar trebui să fie proiectate pe cât
posibil în analog. Marea schim
bare din ultimii doi ani e că pro
blema nu se mai pune digital vs.
analog. Din fericire, există un tot
mai larg curent de opinie care
spune că, dacă cineaștii vor să fil
meze în analog sau digital, trebuie
să fie ajutați de o infrastructură
care să facă acest lucru posibil.

ASTA RECOMAND ORICĂRUI
TÂNĂR CINEAST –
SĂ ÎNCERCE SĂ FILMEZE
Preferința mea de a filma în ana
log are mai multe componente.
Tehnic vorbind, analogul permite
o colorizare infinită a culorii și o
rezoluție mai bună care îți per
mite să vezi toate detaliile. Pentru
mine e însă mai mult vorba de
spre senzațiile și emoția pe care le
dă analogul. Un film turnat în
analog e cel mai asemănător felu
lui cum vede ochiul lumea.
La 16 ani am văzut un docu
mentar realizat în format IMAX și
am simțit că acesta e viitorul cine
maului, că așa ar trebui să arate fil
mele hollywoodiene. Încă de atunci
am dorit să experimentez în di
recția asta. Când am făcut Batman
Begins am discutat cu cei de la
IMAX despre transferarea acestui
film în format IMAX (era perioada
când filmele începuseră să fie
transferate pentru proiecțiile din
sălile IMAX) și de atunci colabora
rea noastră continuă până azi. La
The Dark Knight am avut secțiuni
întregi filmate cu camere IMAX.
Tehnica a evoluat și am putut filma
mare parte din Dunkirk pe format
70 mm cu camere IMAX.
Când am început să lucrez
pentru marile studiouri, se lucra
în tradiția second uniturilor –
un alt regizor filma ceea ce regi
zorul principal considera că e
neesențial. Venind dinspre cine
maul independent, mi sa părut
că regizorul trebuie să filmeze tot.
Fiecare cadru e important – de
pildă, inserturile cu mâinile unui
actor tot de interpretare țin.
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Stanley Kubrick a spus, dacă
nu mă înșel, că cel mai bun mod
de a învăța cum să faci film e fă
când unul. Eu nam făcut nici o
școală de specialitate. Primul film
lam turnat în weekenduri, fie
care din echipă avea joburi, așa că
uneori trebuia să filmez, alteori să
mă ocup de sunet. Doar când am
ajuns să lucrez cu echipe tot mai
mari am realizat ce norocos fuse
sem. Am căpătat încredere ca re
gizor și asta recomand oricărui
tânăr cineast – să încerce să fil
meze, să pună lumina, mai puțin
să joace. (Râde.)
Să fim bine înțeleși: nam fă
cut studii de film pentru că nam
putut intra la școala de film. Când
mă gândeam în ce direcție so
apuc, tata ma sfătuit să fac întâi
ceva serios și pe urmă, după ce am
o diplomă și mai am chef, să merg
la școala de film. Am studiat en
gleza la UCL pentru că era materia
la care eram cel mai bun, dar stu
diindo am devenit mai familiar cu
lucruri care miau folosit pe urmă
în scrierea scenariilor – de pildă,
cu intențiile auctoriale. Credeam
că artiștii plasează lucruri în mod
conștient în opera lor, dar miam
dat seama că cineaștii și naratorii
operează adesea cu simboluri evo
cative și că există straturi sub
conștiente pe care spectatorul ori
cititorii le pot percepe și interpreta
după cum doresc.
MEREU AM FOST SURPRINS
DE FELUL CUM SE AȘAZĂ
FILMUL
Lungmetrajul de debut, Following
(1998), lam filmat numai din
mână, în albnegru, încercând să
folosesc pe cât posibil lumina na
turală și să urmăresc actorii.
Naveam bani de prea multe duble
și am lucrat destul de spontan cu
actorii pe care îi duceam (odată ce
știau textul) la locul de filmare și
pe care îi urmăream cu camera.
Asta ma făcut să înțeleg odată
pentru totdeauna importanța
punctului de vedere al naratorului.
Nici până azi nu folosesc monitor
pe platou; stau mereu lângă opera
tor ca să văd în trei dimensiuni și să
simt cel mai bine locul ideal în care
trebuie să plasez camera astfel
încât să corespundă punctului
meu de vedere. Acest mod de a
vedea lucrurile se potrivea foarte
bine și cu genul neonoir pe care
lam abordat în Following.
Sunt de acord cu Truffaut, care
spunea că un film se scrie de trei
ori: în faza de scenariu, la filmare și
la montaj. Mereu am fost surprins
de felul cum se așază filmul. Când

filmez, mereu am impresia că el se
modifică față de ce am scris în
scenariu; se lărgește, apar tot felul
de interacțiuni între ce am scris și
ce se întâmplă pe platou, dar
aproape de fiecare dată descopăr
după montaj că am făcut în mare
măsură ceea ce miam propus de
la început. Cred că măiestria unui
regizor stă în capacitatea de a ex
plora și experimenta, rămânând
în structura planului original.
Filmul noir e un gen în care
personajele sunt definite prin
acțiune, iar asta cred că e cea mai
puternică formă de caracterizare
a lor, de aceea în fiecare film pe
care lam făcut, fie el SF ca Inter
stellar (2014) sau filmele Dark
Knight, există întotdeauna un
strat dinamic de film noir.
FILMUL NOIR EXTRAPOLEAZĂ
PROPRIILE NOASTRE FRICI
ȘI DORINȚE
Structura lui Memento (2000) e
extrem de liniară, doar că e spus
deandoaselea și nu puteam eli
mina nici o scenă; nu puteam
schimba ordinea. Totul trebuia să
se regăsească de la început în sce
nariu. La montaj a trebuit doar să
lucrăm puțin la ritm. Miam dat
atunci seama că, atunci când ai dea
face cu structuri necronologice,
poți combina structuri temporale

mai mari. În scris cititorul reac
ționează mai bine, dar pe ecran
spectatorul poate fi la început de
rutat și incapabil să facă legătu
rile necesare.
Filmul noir se hrănește și ex
trapolează propriile noastre frici
și dorințe. Imaginea femeii fatale,
fantezia răzbunării sunt exagerări
ale preocupărilor noastre zilnice,
deci presupun că e logic să fiu atât
de preocupat să am pe platou de
oameni în care am încredere. În
mod clar sunt o persoană care se
teme de trădare – asta se vede pe
ecran. Din fericire, am avut o viață
relativ liniștită, așa că nu fac filme
despre propria mea experiență, ci
iau din viață lucruri pe care le fac
mai melodramatice. Termenul de
melodramă are conotații negative
în engleză, dar poate explica cel
mai bine acest proces al exagerării
temerilor și dorințelor de zi cu zi.
Pentru mine, fiecare film din
seria Dark Knight pe care lam
făcut aparține unui gen diferit și
tinde să fie definit prin personajul
negativ. Primul (n.red.: Batman Be
gins, 2005) e povestea originală, că
lătoria eroului, așa că antagonistul
Ra’s al Ghul e un mentor devenit
inamic. The Dark Knight (2008) a
fost întotdeauna o dramă polițistă
în genul filmelor lui Michael Mann –
Heat, de pildă –, deci Joker era
adversarul ideal, adică un terorist,
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Filmul noir e un gen în care personajele sunt definite prin acţiune, iar asta
cred că e cea mai puternică formă de
caracterizare a lor.
un agent al haosului lăsat liber.
Pentru The Dark Knight Rises (2012)
am ales rama dramei istorice, Bane
fiind un oponent militarist.
DARK KNIGHT E UN FILM
CU SUPEREROI, DAR BAZAT
PE VINĂ ȘI FRICĂ
Da, Dark Knight e un film cu su
pereroi, dar e bazat pe vină și frică –
impulsuri puternice pe care per
sonajele le au. Chestia e că Bruce
Wayne nare alte superputeri în
afara faptului că e foarte bogat. E
doar un tip care face multe flotări.
În sensul acesta e foarte uman, poți
empatiza cu el. Vorbesc mai mult
despre Batman pentru că aceste
filme sunt asemănătoare operei, au
grandoare, dar de fapt se bazează
pe oameni cu care poți empatiza,
iar asta mi se pare fascinant.
Cu fratele meu Jonathan lu
crez diferit de la un film la altul.
Scenariul la Memento lam scris
singur plecând de la o povestire
dea lui (Memento Mori). Pentru
Prestige (2006) nea luat mai mulți

ani să trecem de prima formă,
pentru că aveam și alte angaja
mente, iar la trilogia Dark Knight
am scris mult împreună, fie în
aceeași cameră, fie în mașini,
avioane și vapoare. Jonathan a
scris Interstellar inițial pentru
Steven Spielberg, dar am reluat
scenariul și am introdus lucruri
care mă preocupau. Pe scurt, ma
niera noastră de lucru a evoluat
dea lungul vremii și sper să mai
lucrez cu el și în continuare –
dacă nu va fi foarte ocupat.
Soția mea Emma (n.red.: Tho
mas, producătoarea lui Nolan) e
colaboratorul meu cel mai înde
lungat și mai apropiat. Pentru
mine e un mister cum reușește să
echilibreze viața profesională cu
creșterea copiilor. Mi se pare ne
maipomenit să lucrezi cu oameni
care nau altă grijă decât aceea de
a te ajuta să faci filme cât mai
bune, așa că, atunci când îți spun
că faci prostii sau că trebuie să co
bori tonul, îi asculți. E surprinză
tor cât de greu se construiesc
relațiile în acest domeniu. SDC
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O REVELAȚIE A DOCUMENTARULUI ROMÂNESC

Cristina Haneș: „Mă atrage mai
mult să decupez în realitatea
imediată decât să o imaginez“
Născută la Oradea în 1991, a stu
diat Cinematografie, Fotografie
și Media la Cluj, apoi a participat
ca student Erasmus+ la progra
mul de masterat DocNomads,
desfășurat în Portugalia, Ungaria
și Belgia. A studiat cinematogra
fia timp de un semestru în Tur
cia, ca bursier Erasmus, iar în
2013 a participat la Aristoteles
Workshop. Anul trecut a primit
la Festivalul de la Locarno il Pa
drino d’oro pentru scurtmetraj
cu António e Catarina, documen
tarul realizat în cadrul DocNo
mads. Am văzut trei scurtmetraje
realizate de Cristina Haneș și
mau impresionat simțul ei cine
matografic impecabil, inteligen
ța, respirația pe care a dato
poveștilor ei încă de la primul
film, modul cum își dezvăluie
personajele ocultândule în
același timp secretul. Sunt con
vinsă că va ajunge departe.
INTERVIU REALIZAT DE
IULIA BLAGA

Cum ai ajuns la documentar ?
Ce te-a tras spre zona asta și nu
spre filmul de ficțiune?

În anul II de facultate, la Cluj, am
primit ca temă să facem un docu
mentar scurt. Până atunci temele
variau, dar niciodată documentar în
sensul temeinic. În ficțiune nu mă
simțeam în apele mele, credeam că
ea e de fapt „cinema“. Ce a marcat
shiftul meu ireversibil spre docu
mentar a fost un masterclass la Astra
Film Festival ținut de Cristi Puiu
despre Wang Bing și documentarul
său de nouă ore West of the Tracks.
De acolo am plecat convertită la do
cumentar, ceea ce a coincis și cu
tema din anul 2. A fost un mind ope
ner, am devenit mai conștientă de
fiecare alegere pe care o fac. Dar ce
ma atras magnetic au fost procesul
uman, relația cu personajele, medie
rea relației lor cu camera prin mine,
punerea cap la cap a unor elemente
pentru a crea un univers selfcontai
ned. Munca cu actorii și scrierea

o persoană și asta mia influențat și
demersul în António e Catarina.
Vorbește-ne puțin despre el. E
derutant deoarece spectatorul
nu prea înțelege relația ta cu
acest domn, dar pe de altă parte
vede că e un film despre bătrânețe și despre cum se oglindește
ea într-o persoană tânără.

unui scenariu nu se mulau pe mine.
Mă atrage mai mult să decupez în
realitatea imediată decât să o imagi
nez sau să mă inspir din ea.
S-ar spune că ai studiat mai
mult afară decât în România.
Cât de mult te-au îmbogățit
aceste experiențe?

Am studiat cam în mod egal în Ro
mânia și în afara ei (doi ani și jumă
tate fiecare). Nu am fost niciodată
obsedată de gândul de a pleca, dar
am vrut neapărat să studiez doar
documentar. Nu am găsit aici vreun
program masteral care să îmi in
spire încredere și am vrut să călăto
resc, iar acest masterat (DocNomads)
le înglobează pe ambele. Această
perioadă a fost prolifică și dinamică.
Studiam cu 22 de tineri din toată
lumea, fiecare din altă țară, și fă
ceam filme încontinuu. Mulți ci
neaști incredibili din toată lumea au
trecut pe la cursurile noastre și
experiența de a trăi în fiecare din
aceste țări (Portugalia, Ungaria, Bel
gia) mia dat o perspectivă mai
nuanțată asupra lumii în care trăim.
Cum e școala de film de la Cluj?
Care e lucrul cel mai important
pe care l-ai învățat acolo?

Ea avea altă abordare decât cea de la
București; acum sa schimbat. Nu
existau departamente de regie, mon
taj, imagine. Secția la care am fost se

numea Cinematografie, fotografie și
media; practic am trecut prin toate
rolurile posibile în facerea unui film.
Cred că asta mia dat ocazia să înțeleg
mai bine ce mă atrage mai mult. La 19
ani e destul de dificil să înțelegi ce
presupune fiecare. Am învățat abece
darul cinematografiei și miam găsit
vocația de documentarist.
Ai filmat primul documentar,
Veghe, într-o casă tip din Cluj,
cu apartamente dispuse de-a
lungul unui balcon comun, și
vorbește despre bătrânețe și
relații de familie într-un mod
natural și uneori foarte
emoționant. Ce amintiri ai despre acest prim proiect?

Veghe a declanșat, de fapt, totul. Ma
atras în primă fază un copac, prizo
nier între balcoanele comune. Era ca
întrun acvariu. Am fost atrasă de
acest setting și am intrat în vorbă cu
oamenii. Inițial voiam să fac un por
tret al acelui spațiu, dar apoi am
găsit două povești similare care se
derulau în vecinătate: un bărbat
avea grijă de mama sa imobilizată la
pat, iar în celălalt o femeie se ocupa
de mama sa suferindă de Alzheimer.
Cei doi își dedicau toată viața îngri
jirii lor. Emoțiile sunt prezente întot
deauna, pentru că ai un plan în
minte, dar apoi lucrurile pot fi sur
prinzătoare. Am învățat ce presupun
relațiile filmice, să ascult cu adevărat

La António (care în viața reală se
numea Augusto) ma atras alegerea
lui de a se izola de lume și de a
aștepta sfârșitul. Nu din cauza slă
biciunii fizice, ci din cauza unei
senzații foarte profunde de ratare.
Am înțeles pe parcurs câtă suferință
era în el, derulând evenimente din
trecut, disecând tot felul de alegeri,
consolânduse singur cu unele con
cluzii sau blamânduse.
Legat de relația derutantă, am
dezvăluit mai degrabă complexitatea
unei relații filmice. A fost o alegere să
nui dezvălui detaliile biografice, ca
re ne fac să punem oamenii în cate
gorii. În schimb, am ales ca relația
noastră să devină vehiculul de al
dezvălui pe António, de a crea un
personaj viguros, care așteaptă fina
lul, dar care e întrerupt de un eveni
ment neașteptat – apariția unei
tinere interesate de el.
A fost documentarul un pretext
să te apropii de el? Aflând că a
murit, mă gândesc că a fost mai
mult decât de un film. I-ai dat
voce, l-ai ajutat să plece.

Lam cunoscut întâmplător, prin
colegul lui de apartament. Locuiau
împreună în cel mai multicultural
cartier al Lisabonei, întro clădire
veche. Împărțeau apartamentul cu
încă trei bărbați de vârsta a treia. Nu
se cunoșteau. El nea arătat aparta
mentul în care locuiește și așa am
dat de Augusto, care tocmai ieșea
din camera lui în momentul în care
noi ieșeam. Neam oprit amândoi în
loc. Din prima clipă am vrut săl fil
mez. Iam și spuso atunci. Evident
că neam apropiat și din cauza fil
mului, care era manifestarea fasci
nației mele, a dedicației mele de al
cunoaște. Nu știam unde mă va duce
acest proces, dar primele filmări

miau dezvăluit vigoarea și dezin
voltura lui seducătoare în fața ca
merei. Îi plăcea să fie filmat, îl
elibera. Și mă elibera și pe mine.
Energia filmului izvorăște din asta.
Goldfish Swim Better Under the
Rain, pe care l-ai coregizat în
Portugalia înainte de António e
Catarina, are un simț vizual și al
ritmului cu totul aparte. În șapte
minute faci o legătură poetică
între două pisici vagaboande,
două proprietare de căței
(mamă și fiică, amândouă cărunte) și un pește. Cum îți
găsești subiectele? Când ai
senzația că filmul se leagă, când
filmezi sau la montaj?

Pe cele două femei leam găsit întrun
mall din Lisabona. Leam remarcat
din cauza părului superb și am vrut să
le abordez, dar mia fost jenă. Câteva
minute mai târziu au apărut în spatele
meu, așa că am intrat în vorbă cu ele.
Neau dus întrun parc dintre blocuri,
care a devenit mizanscena filmului.
Era absolut incredibilă acea grădină
îngrijită de locatari. Statui de câini, pi
sici și copii, busturi de femei ce se ase
mănau lor, un iaz. Leam filmat o dată
și, din situația/ conversația filmată,
neam întors să surprindem universul
grădinii suspendate în timp. Filmul se
leagă întradevăr la montaj, dar și la fil
mări trebuie păstrată o coerență.
Vorbește-ne despre primul tău
documentar de lungmetraj
pe care faci în India.

Îl coregizez cu două foste colege de
masterat – Arya Rothe din India și Isa
bella Rinaldi din Italia. Am decis să lu
crăm împreună ca un colectiv în care
rolurile sunt interșanjabile. Filmul o
urmărește pe Somi, o femeie tribală de
30 de ani care a fost strateg militar în
guerila maoistă indiană Naxalites. Sa
alăturat guerilei la 12 ani. După 12 ani
sa predat statului printrun program
care încearcă să combată mișcarea ex
trem de violentă și locuiește întrun co
lonie de foști naxaliți. Am început
filmările în noiembrie 2017, am făcut o
pauză, iar următoarele filmări vor avea
loc în noiembrie 2018. Sperăm ca fil
mul să fie gata până în iulie 2019. SDC
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Clandestino
În secret îmi doresc ca o călătorie să ﬁe grea,
plină de obstacole și de un anume disconfort
care să îmi mențină starea de alertă. Asigurările
de vacanță sunt singurele care mai pomenesc
de eventuale pericole și factori agravanți, deși
în realitate toate șansele sunt ca experiența ta
internațională să ﬁe una lipsită de orice
îngrijorător cod roșu.
DESIRÉE HALASEH

Omul precaut e gata să înfrunte
orice situație și nici un efort nu e
prea mare în fața iminentelor ca
taclisme logistice: are mereu două
carduri în caz de furt, bancomate
discreționare, trei tipuri de geci
(una de ploaie, alta de vânt și a
treia doar în caz de viscol), pastile
cât să aprovizioneze un spital din
vreun sat din Africa Centrală,
toate încărcătoarele și adaptoa
rele de pe raftul de electronice de
la supermarketul local și cel puțin
patru variante ultra ingenioase de
a depozita peșinul disponibil.
Lumea a devenit prea sigură
pentru aventurierii de ocazie. Ae
roporturile sau transformat în
anticamere ale Inchiziției, însoți
toarele de zbor (mai ales pe un
lowcost intraeuropean) concu
rează pentru titlul de nazistul
zilei, recepționerii hotelurilor de
pretutindeni îți cunosc și data
aniversării nunții de diamant (să

te felicite negreșit întru împlini
rea tuturor dorințelor, dar mai
ales cea de a figura întrun Excel
infinit al Institutului Național de
Statistică, nu de alta). Cuba nu
face excepție de la regulă.
LA TOT PASUL GĂSEȘTI
HOTELURI APARȚINÂND
MARILOR LANȚURI
INTERNAȚIONALE
La Salsa Suarez, un restaurant
multicuisine din Varadero, sta
țiune în Golful Mexic, am ales să
mă împrospătez cu un ceai. Va
rianta cea mai ieftină. Chelnerul
cu mănuși albe îmi prezintă ex
trem de prețios o cutie de lemn ce
conținea patru variante de ier
buri aromate: mentă, mușețel, ia
somie și ceai verde. Reverența
acestuia mă obligă la maniere
străine mie, așa că arat discret
spre unul dintre sortimente care
a fost delicat scos din cutie și
depozitat direct pe masă în fa
ța mea.

Inutil să menționez că a doua
zi am încălecat pe un scuter până
la cea mai prăfuită așezare ome
nească pe o rază de 30 km de pa
radisul artificial în care mă
scufundasem, pentru o porție de
realitate imaculată: cratere stra
dale pentru un slalom antrenant
pe două roți, magazine dărăpă
nate pline ochi de rom și apă îm
buteliată și nimic mai mult, ta
rabe de fructe unde am negociat
preț de 10 minute doar de dragul
de a mai discuta cu cineva care
NU VORBEȘTE ENGLEZĂ, slavă
Cerului!

Oamenii noștri din Havana
sunt puși pe căpătuială. La tot
pasul găsești hoteluri aparținând
marilor lanțuri internaționale,
care oferă cele mai diverse servi
cii, de la babysitting la săli de
conferință și piscine, internet ne
limitat, orchestre cu vioară solo la
mic dejun, TV satelit și ghizi dis
ponibili 24/ 24, gata să te ducă
prin cele mai curate și sigure car
tiere cubaneze din apropiere.
NU EXISTĂ CU ADEVĂRAT
NICI O PLĂCERE ÎN A
CĂLĂTORI ÎN SINE
Oricât aș încerca să fug de civi
lizație, mai devreme sau mai târ
ziu ajung întrun loc în care tot și
toate sau aliniat la standardele
minime de siguranță și confort,
iar adevărul e că toate acestea nu
pot decât să inducă o stare de
amorțeală și plictiseală lucie. De
ce călătoresc oamenii? Pentru a
avea de unde se întoarce? Din fri
ca de singurătate și spații goale?
Pentru o neuitată experiență de
wellness dintrun spa malaysian
care să te vindece de o constipare
cronică? Pentru a pune capăt tu
rismului de masă prin o serie de
evenimente menite să te trans
forme din sărac călător în con
noisseur al esteticii locale? Poate.
Poate ceea ce ne atrage mai mult
în ultimii ani a devenit inaccesi
bilitatea destinației vizate decât
călătoria în sine.

A te plimba prin Maramureș
nu e același lucru cu a urca Everes
tul. Dar chiar și cel mai înalt opt
miar din lume a devenit accesibil și
mainstream datorită echipamente
lor de alpinism și a dezvoltării ser
viciilor aeriene de transport din
ultimii ani. În 1928, Mircea Eliade a
trecut prin Alexandria, Cairo, Ma
rea Roșie și Oceanul Indian pentru
a ajunge în India. Tot ceea ce tre
buie să faci tu pentru același dezno
dământ este să cauți rapid online
cel mai ieftin bilet de avion cu ple
care din București și în maximum
24 de ore ești acolo. Dacă visul tău
este să te odihnești întrun all in
clusive, pentru un călător adevărat
același lucru e sinucidere curată.
Nesiguranța, noul, neaștepta
tul sunt elemente care pun în fun
cțiune instinctele primare de su
praviețuire, îți testează limitele fizice
și psihice, rațiunea, hotărârea și cal
mul. A rezista dorinței de a da bir cu
fugiții și de a te întoarce acasă la ce
îți e familiar și călduț reprezintă una
dintre cele mai mari satisfacții ale
unei călătorii bine făcute.
Nu există cu adevărat nici o plă
cere în a călători în sine. Există doar
poveștile pe care ți le spui apoi plin
de aplomb în fața unei audiențe do
mestice, există doar momentele de
după un fior rece care ția străbătut
ființa întro seară prin favelele bra
ziliene, există doar dimineața în
care febra sa oprit și poți pleca mai
departe, există doar conștiința că ai
reușit să treci și peste asta. SDC
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Adrian Alui Gheorghe – Zugzwang
sau Strada cu o singură ieșire
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din romanul Zugzwang sau Strada cu o singură ieșire, de Adrian Alui Gheorghe,
care va apărea în curând în colecția „Fiction Ltd“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –

Uneori e chiar bine să nu ai nume.
Te ascunzi în propria discreție,
treci ca umbra care nu poate fi
zgâriată de nici un colț de piatră
sau de zid. Fără nume, ai impresia
că impactul cu timpul e nul. Nu te
atinge. Pe strada noastră, care pe
vremuri se numea Strada Vaniliei,
care apoi sa numit Strada Armo
niei Interioare, iar apoi Strada cu
o Singură Ieșire, astăzi fiind una
dintre multele străzi fără nume,
pentru că mai toți locuitorii sunt
fără nume, trăia un domn care se
numea Adolf. Și Adolf ăsta înce
puse la un moment dat să îmbă
trânească înfiorător de repede.
Era copil și deja îmbătrânea. Îm
bătrânind, îi îmbătrânea și pe cei
din jur.
CARTEA
Un șahist imbatabil transformă un
oraș într-o imensă tablă de șah, iar
locuitorii lui devin regi, regine, nebuni, cai, pioni, într-o competiţie
absurdă care macină destinele tuturor. Un scriitor dispare din mediul
său, atras de mirajul depărtărilor, de
chemarea iubirii, a „tinereţii fără
bătrâneţe“. Când se întoarce, după
mai bine de 40 de ani, descoperă că
misterul dispariţiei sale îl propulsase
între clasicii literaturii din ţara sa
natală și pe lista pentru Premiul Nobel. Un individ primește moștenire o
bibliotecă fabuloasă, o „casă a vântului“, care îl ia captiv și îl transformă în
ficţiune. Un critic literar este răpit
de autorii mediocri pe care îi
desfiinţează și este constrâns, într-un
text de un comic savuros, să-și
schimbe discursul critic pentru a deveni poetically correct. Un prunc se
naște cu darul de a înfuleca și a
secătui de viaţă tot ce iubește, altul
are darul de a potoli foamea celor
care doar îi rostesc numele. De la
Facerea lumii, fiecare nume are în
spate o istorie, demonstrează Adrian
Alui Gheorghe, iar fiecare fiinţă de pe
pământ are o rădăcină fantastică din
care se poate naște, din fantezia unui
povestaș inspirat, o nouă poveste. SDC

Părinții erau îngroziți.
Vecinii erau tulburați.
Ceilalți locuitori ai străzii
erau mirați.
Trecătorii de ocazie erau
mișcați.
Strada se numea pe atunci
Strada Vaniliei, asta pentru că
acolo fusese, cândva, demult de
tot, o dugheană mirosind a vanilie
în care un grec vindea zaharicale.
Simplu. Părinții lui Adolf, cu la
crimi în ochi, sau dus la primărie,
primarul sa dus la județ, județul
sa dus la guvern și numele străzii
a fost schimbat din Vaniliei în Ar
moniei Interioare și asta pentru
că, spusese cineva, dacă schimbi
locul, schimbi norocul, schimbi o
literă, schimbi sensul unei rugă
ciuni etc. Întradevăr, sa întâm
plat o minune: o vreme Adolf nu
a mai îmbătrânit, nici părinții lui
nu au mai îmbătrânit, nici vecinii,
nici trecătorii de pe stradă. Da, era
o minune. Pe Strada Armoniei In
terioare, un nume destul de ciu
dat ales de guvern, au început să
vină buluc oamenii din alte orașe,
din alte județe, din alte țări și as
ta ca să nu mai îmbătrânească.
Ajunsese ca fiecare centimetru de
stradă să fie locuit, oamenii își fă
cuseră casele una peste alta, un
centimetru pătrat de pământ se
vindea pe strada asta cu milioane,
bani pe care oamenii care își vin
deau centimetrii de pământ din
proprietate nici nu aveau unde
săi depoziteze. Îi țineau în altă
parte, în locuri în care lumea ne
fericită îmbătrânea văzând cu
ochii. Un val de invidie se înălță în
toată lumea. Un murmur de ne
mulțumire se ridică atât de intens
în văzduh, pornit din miliarde de
piepturi, încât păsările au fost îm
pinse de suflu cu aripile direct pe
cer și păreau miliarde de cru
ciulițe pe nourii cirus. Atunci gu
vernul decise că trebuie să
intervină, așa că întro zi schimbă
numele străzii din Armoniei Inte
rioare în Strada cu o Singură
Ieșire, o denumire destul de ciu
dată. A doua zi se produse drama.

Începură să îmbătrânească toți, la
fel ca ceilalți muritori de rând. Și
Adolf, și părinții lui Adolf, și veci
nii, și trecătorii. Mulți începură să
moară de ciudă, de frică, de leha
mite și erau duși la capătul Străzii
cu o Singură Ieșire și îngropați în
pământul care, cu puțin timp în
urmă, valora milioane. Acum nu
mai dădea nimeni nici două măr
gele ciobite pe el.
Ei, dar ce a făcut Adolf? Cres
cuse și era la vârsta înțelepciunii.
Așa că hotărî, întro dimineață, că
a venit momentul să facă și el ceva
ca să încetinească îmbătrânirea și
primul lucru care îi veni în minte
fu să scape de nume. De asta merse
la tatăl lui, la mama lui, la vecini, la
ceilalți locuitori de pe Strada cu o
Singură Ieșire și le spuse:
— De astăzi eu nu mai sunt
Adolf. Numele meu îl ștergeți din
discuțiile voastre, din memoria
voastră, din listele voastre de cu
noștințe. Numai așa pot să nu mai
îmbătrânesc. Numai așa mă pot
salva. Lucrul acesta îl puteți în
cerca fiecare dintre voi, dacă vă
pierdeți numele, timpul nu mai
are putere asupra ființelor voastre.
Mama lui Adolf plânse puțin.
Apoi lăcrimă și tatăl său. Vecinii of
tară. Ceilalți, locuitori mai mărginași
sau doar trecători, se mirară.
Și întradevăr, după ce Adolf,
care nu mai era Adolf, renunță la
nume, îmbătrânirea încetă. Oa
menii se uitau după el pe drum și
spuneau:
— Uite, ăla parcă seamănă cu
Adolf, dar Adolf ar trebui să fie
mult mai bătrân!
Nici câinii nul mai lătrau, nici
oamenii nul mai băgau în seamă.
Mai mult, o mulțime dintre
locuitorii străzii procedară la fel.
Au renunțat de bunăvoie la nume.
Treceau pe stradă, se uitau unul
la altul și nu știau cum săși spu
nă ceva, își înghițeau neputința,
saliva, vorbele fără sunet și tre
ceau mai departe.
Vestea că pe Strada cu o Sin
gură Ieșire lumea nu îmbătrânește
se duse din nou în lume. Dar, ca să

prevină tărăboiul de pe vremuri, gu
vernul ieși cu un comunicat de
presă care pătrunse ca un frison în
toată omenirea și care explică ceea
ce spusese Adolf, pe când mai avea
nume: dacă renunți la nume, oprești
sau măcar întârzii îmbătrânirea.
Un prim val de oameni, mai
disperați, renunțară în clipa ur
mătoare la nume, fără regret.
Alții își făcură ceva calcule,
apoi renunțară.
Alții rămaseră fără nume pen
tru că nimeni din jur nu mai era
dispus să țină minte numele lor, de
vreme ce uitaseră propriile nume.
Alții însă nu voiră cu nici un
chip să renunțe la nume, ei se întru
niră întrun grup al rezistenților,
care era destul de mare la nivelul
planetei. Din păcate, ei îmbătrâ
neau, nu neapărat repede, dar ori
cum în ritm omenesc.
Guvernul a fost satisfăcut de
modul în care a stins conflictul de

pe Strada cu o Singură Ieșire și își
zise că ar fi bine săl decoreze pe
cetățeanul care se numise cândva
Adolf și care acum nu mai avea
nume, așa că trimise un reprezen
tant de vază pe Strada cu o Singură
Ieșire ca săi pună medalia în piept
și săl dea exemplu orașului, țării,
omenirii. Dar reprezentantul guver
nului nu mai găsi strada, pentru că
toți oamenii, dar absolut toți oame
nii de pe Strada cu o Singură Ieșire
renunțaseră la nume, iar strada nu
mai avea nici un motiv să șil păs
treze. Așa că reprezentantul guver
nului se mai foi un timp prin oraș,
mai întrebă pe unul, pe altul despre
un oarecare Adolf, oamenii se uitau
tâmp la acesta, dădeau din cap, rar
câte unul mai zicea că auzise din bă
trâni câte ceva, dar nu putea garanta
nimic. Atunci reprezentantul guver
nului puse decorația întrun coș de
gunoi și plecă la treaba lui ca și cum
nimic nu se întâmplase. SDC
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Ușor cu documentarul pe scări
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Serialul The Staircase (Scara)
este noua obsesie în materie de
televiziune. Lansat pe Netflix în
urmă cu câteva săptămâni, a
apărut aproape instant pe lista
celor mai populare titluri.
În 13 episoade, serialul este po
vestea adevărată, filmată în timp
real, a unui proces de crimă cu
premeditare. Deși documentarele
pe acest gen de temă nu sunt o
noutate, serialul aduce la un nou
nivel ceea ce industria de divertis
ment americană încearcă să facă
de mai mult timp: să transforme
crimele în cifre de audiență.
Netflix sunt „campionii“ do
cumentarelor de pe marginea cri
melor.
Making a Murderer, lansat în
2015, a urmărit povestea unui

bărbat din Wisconsin, care a pe
trecut 18 ani în închisoare după
ce a fost condamnat în mod ero
nat pentru două infracțiuni pe
care nu le comisese. După ce a fost
în sfârșit eliberat, bărbatul și
nepotul său au fost arestați și
condamnați pentru omorârea
unei fotografe.
Dacă Making a Murderer a
fost realizat pe parcursul a zece
ani, urmărind evenimentele în
timp ce se întâmplau, o altă pro
ducție Netflix – The Keepers – a
explorat o crimă întâmplată în
anul 1969 întro mănăstire de
călugărițe.
În 2016, Netflix a tratat întrun
documentar celebrul caz al
Amandei Knox, acuzată că șia
ucis colega de cameră, în timp ce
ambele studiau în Italia. Docu
mentarul este realizat întrun stil
clasic, bazat mai mult pe inter
viuri atent puse în scenă în fața
camerei.
Chiar din deschidere, pe ecran
apare Amanda, în primplan, pe
un fundal monocrom și neutru,
îmbrăcată banal și vorbind direct
în cameră, nu atât în cuvinte, cât
din priviri. E ca și cum regizorul îi
invită pe oameni să vorbească di
rect cu ea și să decidă, dincolo de

narațiune, dacă a fost capabilă de
așa ceva sau nu.
The Staircase este documen
tarul care ma făcut să înțeleg
care este întrebarea adevărată la
care aștept răspunsul. Aș fi spus
că, la fel ca în cazul unui roman
polițist, întrebarea ar fi: „Cine a
comis crima?“. The Staircase, prin
natura felului în care a fost filmat
și montat, ma contrazis.
În centrul documentarului
este moartea soției unui scriitor și
jurnalist american, în decembrie
2001. Este găsită întro baltă de
sânge, la capătul scărilor, cu capul
lovit. Soțul spune că soția sa a
căzut pe scări cât el era în gră
dină. Poliția la arestat pentru
crimă. Echipa de filmare, condusă
de JeanXavier de Lestrade, regi
zor de Oscar, a început să urmă
rească totul la doar o săptămână
de la acel moment, având acces
nu doar prin interviuri, ci și prin
filmări în timp real ale discuțiilor
din familie, ale procesului, ale
unor acțiuni ale procuraturii. Au
pus punct abia 16 ani mai târziu.
Deși are acest material extra
ordinar, documentarul este mol
com. Nu este o narațiune care te
poartă din suspans în suspans. Este
un portret. Îl arată pe inculpat,

Michael Peterson, atunci când
vorbește întrun cerc intim des
pre soția lui la doar câteva săptă
mâni după moartea ei. Plânge.
Dar e sincer? Îi urmărește glu
mele atunci când situația devenea
prea tensionată. De ce face glu
me? Un an este suficient să poți să
râzi? Urmărește chipurile copii
lor, în îndârjirea de ași susține
tatăl și în șocul de a descoperi noi
și noi lucruri despre el. Îl are pe
Michael Peterson pe vremea în
care era bogat, faimos și în gene
ral optimist și pe Michael Petere
son după ce a devenit bătrân, cu
dureri de spate, falit și înfrânt. Nu
este un documentar despre o

crimă, cât o explorare a terenului
inconfortabil pe care trebuie să
pășim fiecare dintre noi, în relație
cu orice persoană, oricât de apro
piată: incertitudinea de a nu ști ce
gândește cu adevărat, ce poate cu
adevărat, cine este cu adevărat.
Nu am văzut serialul până la
final, ca să mă asigur că nu îi stric
povestea. În penultimul episod,
avocatul lui, care ia rămas alături
timp de 16 ani, se așază la un inter
viu în fața camerei și spune: „Sigur
că iar plăcea să afle adevărul“. O
soluție judiciară nu este mereu
adevărul. Un documentar nu este
mereu adevărul. Doar o idee cu un
grad rezonabil de îndoială. SDC

apariție. Că am ghicit sursa de
inspirație mi se pare pueril să
amintesc, în contextul relației cu
muzica trupei – o patimă cres
cută brusc până peste nivelul de
unde am luato razna.
Mi se părea că fiecare piesă
vorbește despre mine însumi, cel
care trăia coșmaruri fără sens,
scăpând greu din ele, aproape
epuizat. Nu textele induceau asta,
ci sunetele, orchestrația lor di
fuză, hipnotică. La fel se petrece și
azi, când miar fi ușor să pălăvră
gesc despre postmodernismul
muzicii și al videoclipurilor The
Cure. Însă nici o divagație deșteaptă

nu valorează (și nu valorizează)
nimic, dacă piesa în sine este lip
sită de frumusețe, de lipici, de
ceea ce în mod obișnuit definește
hitul de top. Iar, în cazul multor
melodii, toate ingredientele șlă
găroase există din plin. Nui de
mirare că unele au ajuns la mare
cinste în SUA, acolo unde simpli
tatea e mai apreciată decât sofis
ticăria discursivă, oricât de inte
ligent făcută.
Ca multe alte trupe de re
ferință, și The Cure transpune în
act viziunea și obsesiile unui sin
gur creier. Robert Smith este
omul al cărui destin artistic se
confundă cu universul postpunk,
elegant newwave, clasic gothic,
alternativ în bună măsură, pop
fără dubiu pe întinse porțiuni și,
peste toate, straniu fără exage
rare. Deloc egocentric sau preo
cupat în exces de cariera perso
nală, Smith a contribuit la piesele
altora, cum ar fi Siouxsie & The
Banshees, a făcut și coveruri,
după Depeche Mode, bunăoară.
„Valorând“ azi circa 15 milioane

de lire, el supervizează festiva
luri de ciudățenii, cum li se
spune formațiilor care nu cântă
pe gustul majoritarilor mestecă
tori de junkfood. În plus, fiind
chiar singular ca imagine, atitu
dine, machiaj etc., a devenit sursă
de inspirație întrun film bine
cotat, împins în zona exclusi
vistă: This Must Be the Place
(2011), de Paolo Sorrentino, unde
Sean Penn joacă personajul prin
cipal, Cheyenne, copiind frizura,
buzele și mersul lui Smith.
La peste patru decenii de ac
tivitate, studiourile în care lu
crează The Cure forfotesc alene.
Ceva nou se anunță pentru anul
viitor. Până atunci, bolnavii nu
trebuie lăsați să sufere. Drept
care, o cutie cu trei CDuri a fost
lansată recent: Mixed Up (2018,
Electra). Ediția conține și piesele
apărute pe discul din 1990, vân
dut în peste un milion de exem
plare numai în USA. Nu din cauza
asta e titlul meu favorit. Îmi fur
nizează periodic rația de sub
zistență. SDC

Cura de energie
Una dintre formațiile care mau
cucerit de la prima ascultare este
The Cure. Fiecare album exercită
asupra mea, în anumite mo
mente, un fel de fascinație mis
tică, așa cum nici un altul, al
oricărei trupe, no face.
Mă tot întreb de ce, dar inutil să
caut vreun răspuns logic. Nam
fost niciodată la curent cu noile
senzații din rock, așa că nu mă pot
mândri cu vreo intuiție genială
încă de când a scos primul album,
în 1979. Am luat cunoștință de
trupă nepermis de târziu, tocmai
în 1987, printrun videoclip care
mi sa părut ciudat și incitant:
Why Can’t I Be You?, extras de pe
dublul LP Kiss Me, Kiss Me, Kiss
Me. Ciudat, pentru că – la lipsa de
informație televizuală din acei ani
– numi explicam cum pot fi supra
puse mai multe filmări ca să rezulte

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
ceea ce vedeam. (De luma key &
alte chestii tehnice am aflat ulte
rior, și am folosit cu oarece virtuo
zitate.) Incitant, datorită buzelor
senzuale, de recuzită, utilizate întrun
mare fel (vedeți pe YouTube).
Tot în acel an ajungea la mine
o bandă „trasă“ după albumul Sta
ring at the Sea, recent abia găsit și
cumpărat pe vinil. Începe cu piesa
Killing an Arab, trimitere metafo
rică la Străinul, cartea lui Camus,
atât de dragă mie. Nu știam ni
mic de controversele stârnite la
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La ce vârstă vă lovește
paralizia muzicală?
Când încetăm să mai ascultăm muzică nouă și rămânem cantonați
în ceea ce am ascultat până atunci? În medie, la 27 de ani și 11 luni,
cu variații notabile în funcție de țară. Un fenomen straniu denumit
de cercetători „paralizie muzicală“.
Răspunsul la această întrebare a
fost dat de un studiu comandat de
popularul serviciu de streaming
Deezer printre ascultătorii din
Marea Britanie, Statele Unite,
Germania, Franța și Brazilia.
Studiul a arătat cercetătorilor
că orice ascultător atinge o „cul
me muzicală“ cu doar câțiva ani
înainte de momentul „paraliziei“.
În această perioadă se ascultă mai
multe melodii noi ca niciodată.
Odată instalată paralizia, ascultă
torul încetează, pur și simplu, să
mai caute muzică nouă.
Există diferențe semnificative
în funcție de țară. În Brazilia, cul
mea se atinge în jurul vârstei de

22 de ani, paralizia se instalează la
23 de ani și 2 luni. În Franța, cul
mea este atinsă, în medie, la patru
luni de la împlinirea vârstei de 26
de ani, iar căderea la trei luni
după 27 de ani.
Este celebra vârstă la care au
murit Jimi Hendrix, Jim Morrison,
Kurt Cobain sau Amy Winehouse,
remarcă „Le Figaro“.
La nemți lucrurile merg mai
lent: 24 de ani și cinci luni pentru
culme, 30 de ani și șase luni pen
tru paralizie. Un astfel de ecart
foarte mare îl au și americanii: as
cultă cea mai multă muzică la 24
de ani și jumătate și se opresc
aproape de 30 de ani.

Care este cauza acestei parali
zii? Conform studiului, motivul
cel mai des invocat este lipsa
timpului din cauza serviciului
(25%), oferta mult prea abun
dentă de muzică nouă (18%)
și timpul foarte mare acordat

creșterii copiilor (14%). Intere
sant, 60 la sută dintre partici
panți susțin că își doresc din tot
sufletul să aibă timp să desco
pere muzică nouă.
Și alte studii arată date simi
lare. În 2015, blogul Skynet &
Ebert ajungea la concluzia, folo
sind datele serviciilor Spotify și
Echo Nest, că tinerii ascultă, în
marea lor majoritate, muzică po
pulară, gusturile lor se maturi
zează spre 30 de ani, iar de la 33
de ani încolo încetează să mai des
copere melodii noi.
Cercetătorii cred însă că o cau
ză pentru paralizie ar fi nostalgia.
Un studiu serios publicat de re
vista „Memory & Cognition“ arată
că muzica are un efect deosebit de
puternic asupra minții, evocând

amintiri din viața petrecută la
școală sau universitate.
Cântecele noastre preferate,
spun cercetătorii, simulează plă
cerea în creier, efectul substan
țelor secretate de acestea fiind
mult mai amplificat în perioa
da adolescenței, când creierele
noastre trec prin schimbări sem
nificative. Ceea ce face ca un cân
tec ce ne place cu adevărat la o
anumită vârstă să ne placă toată
viața. La fel, un cântec pe care îl
ascultăm la o vârstă mai înaintată
are șanse mult mai mari să nu
provoace un răspuns chimic la fel
de puternic din partea creierului.
Practic, spun cercetătorii, cre
ierului nostru „îi place muzica
nostalgică, iar acest lucru este
foarte OK“. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Napoleon și biblioteca lui „la purtător“
Napoleon era un mare cititor și de
aceea avea o bibliotecă pe care o
purta după el în cursul numeroa
selor sale campanii, scrie „The In
dependent“.
Ce citea împăratul? Evident,
clasici. În biblioteca lui se găseau
toate piesele scrise de Corneille,
Racine, Voltaire, poveștile și fabu
lele lui La Fontaine, operele com
plete ale lui Boileau, Molière,
Piron, Bernis, Gil Blas al lui Le
sage, cele trei volume din Dis
cours sur l’histoire universelle de
Bossuet și multe alte volume.
Era o bibliotecă specială, alcă
tuită la porunca împăratului de
bibliotecarul său personal, Antoine
Alexandre Barbier. În biblioteca

lui Napoleon existau sute de vo
lume. Pe lângă romane, poezie și
dramaturgie, aceasta conținea tra
tate de tactică militară, istorie,
geografie și religie. Cele enume
rate mai sus îl însoțeau întotdea
una pe drumurile sale.
Napoleon comandase și o bi
bliotecă mult mai ușor de trans
portat, care conținea o listă
scurtă de opere, toate în format
mic, fiecare volum îmbrăcat în
piele. Astfel de mici biblioteci, de
asemenea, au fost făcute cadou de
către Napoleon și generalilor săi,
fiecare set conținând între 12 și
50 de volume.
Napoleon nu este singurul mo
narh pasionat de cărți care își

purta biblioteca după el. La fel au
făcut înaintea lui Henric al VIIIlea
al Angliei sau Francisc I al Fran
ței, care avea o preferință pentru
scrierile lui Appian, Justinus și
Tucidide.
Există și astăzi astfel de biblio
teci la purtător, scrie „The Inde
pendent“. De exemplu, scriitorul
Tom Stoppard are o geantă pentru
cărți, creată de specialistul newyor
kez T. Anthony, în care poate duce
în jur de 12 cărți. În 2007, în bagajul
său, Tom Stoppard avea volumele:
50 Mathematical Ideas You Really
Need to Know de Tony Crilly, Ethics
de G.E. Moore, Blackwater de Je
remy Scahill și Gravity’s Rainbow
de Thomas Pynchon. SDC
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Scriitorii
britanici și
onorariile lor
Philip Pullman, Antony Beevor sau Sally Gar
dner se numără printre scriitorii profesioniști
din Marea Britanie despre care un studiu
arată că, de fapt, câștigă foarte puțin, scrie „The
Guardian“.
Studiul, realizat de Authors’ Licensing and
Collecting Society (ALCS), arată că, din 2005 în
coace, veniturile scriitorilor profesioniști au
scăzut cu 42%. Astfel, astăzi, un scriitor care ar
trebui să trăiască din scris câștigă în medie,
anual, suma de 10.500 de lire sterline, mult sub
venitul minim anual de 17.900 de lire. Același
studiu arată că femeile o duc și mai prost, ele
câștigând doar 75% din ce câștigă bărbații.
Luând în calcul săptămâna de lucru de 35 de
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ore, un scriitor profesionist câștigă numai 5,73
lire pe oră, cu 2 lire mai puțin decât venitul
minim din Anglia pentru cei de peste 25 de ani.
Pullman, Beevor și Gardner susțin că aceste
cifre și efectul lor devastator asupra scriitorilor
amenință diversitatea și calitatea culturii lite
rare în Marea Britanică. În opinia lor, vina
aparține editorilor și magazinelor online, care
nu au împărțit întrun mod corect și echitabil
profitul în creștere din ultimii ani. De exemplu,
în 2016 și 2017, vânzarea de cărți și ziare în
Marea Britanie a crescut cu 7 %, iar din 2005 în
coace vânzările Amazon au ajuns la 177 mi
liarde de dolari.
„Cuvântul «exploatare» este primul care îți
vine în minte“, spune Pullman (foto), autorul
popularei serii His Dark Materials și președinte
al Societății Autorilor. „Mulți dintre noi sunt
prost tratați fiindcă cei care duc cărțile la pu
blic nu au conștiință și nu se gândesc la viitorul
acestei meserii. Este o problemă gravă, fiindcă
sănătatea artistică, intelectuală și emoțională a
unei nații este importantă, iar cei care scriu sunt
printre cei care susțin această sănătate.“ SDC

PE SCURT
n Joe Jackson, tată superstarului

Michael Jackson, a încetat de
viață la vârsta de 89 de ani. Jack
son este cel care a creat, în 1966,
grupul Jackson Five, compus din
fii lui. A fost o figură controver
sată, Michael acuzândul în mai
multe rânduri că a fost un tată
care la abuzat fizic și emoțional.
După moartea lui Michael, în
2009, Joe a fost acuzat că vrea să
profite de decesul fiului său.
n În acest timp, pe Broadway se
pregătește lansarea unei noi co
medii muzicale consacrate „vieții
și operei“ lui Michael Jackson.
Piesa este semnată de Lynn Not
tage, reputată autoare de eseuri,
de două ori laureată a premiului
Pulitzer. Spectacolul, care va
relua în mare parte cele mai im
portante hituri ale lui Jackson, va
avea premiera în 2020.
n Casa de discuri Sony a ajuns la
un acord cu moștenitorii lui
Prince și va distribui 35 dintre al
bumele regretatului star.

n

Cartea otrăvită care ucide în
romanul lui Umberto Eco Numele
trandafirului nu mai este o fic
țiune. Cercetătorii au descoperit
pe rafturile bibliotecii unei uni
versități daneze mai multe cărți
datând din secolele al XVIlea și
al XVIIlea ale căror coperți con
țin o concentrație foarte mare de
arsenic. Cea mai plauzibilă expli
cație pentru prezența acestei sub
stanțe este că, în secolul al XIXlea,
cărțile au fost tratate cu o sub
stanță care să le protejeze contra
dăunătorilor.
n Grup legendar al anilor ’60, The
Kinks (foto dreapta), care șia înche
iat activitatea acum două decenii,
sa reunit. „Cel puțin aceia dintre noi
care sunt încă în viață“, spune voca
listul Ray Davies. The Kinks anunță
un viitor album de studio, realizat de
Davies cu fratele său și cu Mick Avory,
și un nou turneu, ceva „mai modest
decât turneele Rolling Stones“.
n Formația Alice in Chains a
anunţat lansarea unui al șaselea

album de studio, primul în ultimii
cinci ani. Albumul poartă titlul Ra
inier Fog și va fi lansat pe 24 august,
fiind primul disc pe care trupa îl
înregistrează în orașul lor natal,
Seattle, în ultimele două decenii.
n La finalul celui de al doilea
sezon, serialul Westworld (foto
stânga) a avut o audiență mult
mai scăzută decât cea sperată de
producători, o scădere de 24%
față de primul sezon. Un bilanț
care, deși mai bun decât cel al
altor seriale, este dezamăgitor
pentru postul HBO. Vina pare a
aparține scenariștilor, cărora li
sa reproșat că, pentru ași spune
povestea, șiau plimbat atât de
mult spectatorii prin labirinturi
virtuale și temporale, încât aceș
tia sau plictisit și au abandonat
pe drum. SDC
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Agnès Varda are 90 de ani și still counting.
Englezismul nu e întâmplător. Anul acesta,
Bunica Noului Val francez a trecut Oceanul
pentru a participa la Oscaruri, unde era
nominalizată cu Visages villages la
documentar de lungmetraj (cel mai în vârstă
nominalizat la Oscar din toate timpurile).
Na câștigat, dar a luat cu o zi îna
inte Independent Spirit Award. În
noiembrie 2017 devenise prima
regizoare care a primit un Oscar
pentru întreaga activitate. Anul
acesta am văzuto la Cannes, pro
testând pe covorul roșu împotriva
slabei reprezentări a regizoarelor
la festival. În iulie va participa la
Bienala de la Liverpool. Cum se
vede și în cel mai nou documentar
al ei, road movieul Visages villa
ges, e foarte activă. Nu pot să nu
dau citatul întreg din „The New
Yorker“, care a urmărito la o în
tâlnire cu publicul din preajma
Oscarurilor: „«Sunt doar o femeie
puțin deteriorată», spune folo
sind termenul abîmée, care sar
potrivi mai bine unui fruct. «Dar
nu sunt tristă! Am probleme cu
ochii, nu aud bine, nu mă mai des
curc cu scările. Iar oamenii îmi
spun că sunt plină de energie.
Sunt! Energia nare nimic dea
face cu trupul. E legată de minte,
de creier, de plăcerea de a trăi.»
Face o pauză ca să se gândească.

«Dar nici naș vrea să spun că
sunt prea sănătoasă. »“.
În Visages villages o vedem
călătorind alături de fotograful JR
(coregizor al filmului) cu dubița
acestuia dea lungul și dea latul
Franței, urcând până la epuizare
scările unui turn de apă, venind
cu idei pentru ce poze pot fi fă
cute și unde să fie așezate, imagi
nând happeninguri și situații în
orășele părăsite sau locuite, pe
câmpuri, în fabrici sau la docuri,
realmente interesată de cei cu
care stă de vorbă, tachinânduse
cu JR, traversând cu acesta în fugă
(ea în cărucior) Luvrul ca în
Bande à partul lui Truffaut, plân
gând când Godard îi dă țeapă și,
după ce e de acord so primească
la locuința lui din Elveția, nui
mai deschide ușa. O ființă „gno
mish“ („The New Yorker“) care
abia mai merge, care nu mai vede
și nu mai aude bine, dar care e
complet prezentă în viața ei și în
continuare creativă. Secretul ener
giei care o propulsează târâșgrăpiș

© JR, Ciné-Tamaris

Cum ar toarce o pisică
IULIA BLAGA
FILM
direct spre țintă e tocmai creativi
tatea. De fapt, probabil e o com
binație de creativitate și responsa
bilitate. Îi pasă de ceilalți. E cu
rioasă, vie.
A debutat în lungmetraj în
1955 și șia rafinat genul numit de
ea cinécriture călătorind în ficțiu
ne și documentar dea lungul și
dea latul lungmetrajului, scurt
metrajului și, mai recent, în in
stalații vizuale. Documentarul au
tobiografic Les Plages d’Agnès,
realizat la aniversarea a 80 de ani,
trebuia să fie ultimul ei film, dar
fiica ei Rosalie, care conduce casa
de producție CinéTamaris (înfiin
țată de Varda și de răposatul ei soț,
regizorul Jacques Demy) ia făcut
cunoștință cu JR, un tânăr fotograf
specializat pe uriașe printuri pe
care le lipește pe clădiri. Varda și
JR au făcut clic și sau îmbarcat în
mai multe călătorii la bordul
dubiței lui JR, care dispune de o
imprimantă specială ce permite ca
fotografiile odată făcute să poată fi
lipite imediat.

Dar filmul nu este despre fo
tografiile de pe case, hambare sau
vagoane de tren, după cum nu e
nici doar despre eroii acestora –
oameni simpli care muncesc din
greu, unii crescând singuri zeci de
capre, alții în docuri, alții în fa
brici, alții supraviețuind în foste
așezări miniere părăsite. Nu e nici
doar un film despre o artistă care
face artă din orice fapt de viață.
E și aceste lucruri, dar mai de
grabă o nouă demonstrație a lui
Varda (din nou testamentară) a fap
tului că pentru ea arta îi include pe
ceilalți. E un film în primul rând
uman, în care e vorba și despre
bătrânețe, și despre nostalgie și tre
cerea timpului, și despre prieteni
(vezi inclusiv episodul Godard, plasat

În atenția comisiei pentru
soluționarea contestațiilor
Prin prezenta doresc să contest
nota obținută de băiatul meu la
evaluarea națională, proba de
matematică. Subiectele au fost
extrem de dificile, la nivel de
olimpiadă județeană, iar copilul
meu nu este olimpic.
La subiectul unu, punctul doi,
cerința a fost să se calculeze cât
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costă cinci caiete de același fel,
dacă zece caiete costă patruzeci
de lei. În primul rând, nu copilul
este cel care cumpără caietele, ci
părinții lui, de obicei toamna, îm
preună cu celelalte rechizite. Nu
sa luat în calcul nici inflația, care
a făcut ca prețul caietelor să
crească de atunci și până în ziua
examenului. Persoana care a ela
borat această întrebare habar nu
are de faptul că un elev nu are
zece caiete de același fel. Unul
este de muzică, cu portative, unul
este de tip vocabular, iar restul
sunt dictando sau de matematică.

Iată de ce copilul meu sa simțit
confuz și a răspuns că mama îi dă
vânzătoarei o sută de lei și ea își
oprește cât trebuie, apoi îi dă rest.
La punctul trei, din câte am
înțeles, era vorba despre o reu
niune de două mulțimi, din care
trebuia să îl afle pe „x“. Băiatul
meu a folosit o logică bună, după
părerea mea. Dacă două mulțimi
se pun în comun, înseamnă că
ceva le atrage una spre alta, ca un
magnet. Și ce magnet cunosc co
piii, care să aibă legătură cu „x“,
dacă nu Magneto din filmul XMen?
Deci x egal Magneto.

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
La subiectul doi, punctul unu, i
sa cerut să se deseneze un cub. Eu
de aia iam și spus că puiule, iați
și niște carioci, să desenezi frumos,
colorat. El, fiind deștept, a desenat
un cub Rubik, cu fațetele ameste
cate, apoi a mai desenat încă pa
truzeci și ceva de figuri, până a
demonstrat că a rezolvat cubul. Ul
timele zece a spus că lea făcut pe
masă, fiindcă nu mai avea loc pe

amar la final), și despre Franța de
azi cu realități care nu sunt întot
deauna vizibile. E despre viață cu
majuscule, minuscule și diacritice,
dar tonul e mereu suplu și adesea
glumeț. Iar relația lui Varda cu JR e
coloana vertebrală a filmului.
Mie cel mai mult îmi place
ritmul pe care il imprimă modul
lui Varda de a se purta și de a vor
bi (ea a răspuns și de montaj, îm
preună cu o echipă). Am mai
spuso și alteori – lentoarea mi se
pare cel mai fascinant lucru la oa
menii în vârstă. În cazul lui Varda,
care a îmbătrânit frumos, orice
spune are sens și sună ca și cum
ar toarce o pisică. (Nu degeaba e
pisicăreasă.) Și cu asta am spus
aproape tot. SDC

foi, deci normal ar fi să corectați și
masa, fiindcă nu orice elev este ca
pabil săl rezolve pe Rubik.
La punctul trei era ceva de
spre niște elevi care pun câte do
uăzeci de lei ca să cumpere niște
materiale pentru un proiect șco
lar. Dar noi de ce plătim fondul
școlii, ca să se ducă împuțita de
directoare prin vacanțe cu banii
noștri? Sunt treizeci de elevi în
clasa lui, adică sar aduna șase
sute de lei, ca să ce? Weekend la
munte, probabil.
Subiectul trei, punctul doi, era
ceva despre o piramidă. Mă iertați,
vă rog, că încă nu am dus copilul în
Egipt și că prefer să dau banii pe
turismul românesc. De zeci de ani
se chinuie cercetătorii lumii să afle
cum au fost construite piramidele
și voi aveți pretenția să vă spună
asta un copil de clasa a opta? SDC

