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„Ce bizar, ce ciudat“,
pe scena lui 2018
2018 a fost conﬁscat de Centenarul Marii
Uniri – incontestabil, un eveniment istoric de
răscruce, din păcate preponderent golit de
conținut și erodat la nivel emoțional de
caravanele de manifestări artiﬁciale ce au
ocolit gândirea interogativă și au aﬁșat
ostentativ false sentimente naționale. Atunci
când redacția a propus un SDC retrospectiv,
am decis să închei anul publicistic cu un
articol care privește în urmă către zona scenei.
M-am instalat încă din titlu în absurd-ironic,
registru caracteristic României ajunsă la
vârsta de 100 de ani.
n Am aflat de curând, mărturi

sesc, stupefiată, că arta teatrului
are, în transcendent, un protector:
Sfântul Mucenic Filimon, sărbăto
rit pe 14 decembrie! Fețele bi
sericești zic că Filimon era „de
credință elin și cu meșteșugul co
mediant“, a primit botezul creștin
și a fost martirizat prin tăierea ca
pului în timpul împăratului Dio
clețian. Nici naș fi crezut că atenția
Bisericii Ortodoxe Române a fost
atrasă de zona scenei, distribu
indui un sfânt. Sfințenia nui chiar
printre însușirile de frunte ale
lumii teatrale, iar gestul atașării
unui sfânt e vetust, de vreme ce
practica de a atribui fiecărei bresle
un protector canonizat vine din is
toria de dinainte de secolul XX.

Lucian Romașcanu

E, de fapt, o strategie a Bisericii de
a se infiltra în toate domeniile vieții
publice, tendință exagerată și ne
potrivită artelor secularizate dintro
societate modernă. Ce urmează, să
punem icoane șin teatre?!
n Legea salarizării care a intrat în
vigoare la debutul lui 2018 este o
contradicție prin ea însăși. Politi
cienii o numesc „a salarizării uni
tare“, pretextând că ar așeza pe
baze echitabile profesiunile din
sfera creației. Nici pe departe!
Principiul ar presupune ca la stu
dii și genuri de creație echiva
lente, practicienii să aibă același
nivel salarial. De unde?! Legea
prevede negru pe alb că angajații
din teatrele de stat din București,

din teatrele naționale și din acelea
ale minorităților naționale pri
mesc cu 25 la sută mai mult decât
restul, deși, repet pentru subli
niere, au aceleași studii, fac aceeași
muncă de creație și prezentare de
spectacole! Undei caracterul uni
tar? Că nul văd!
n Sa anunțat cu surle și trâmbițe

în prime time că Teatrul Excel
sior din București a intrat în car
tea Recordurilor! Guinness World
Records i se datorează lui Sir
Hugh Beaver, care a avut în anii
’50 inițiativa alcătuirii unei astfel
de cărți. De atunci încoace, în fie
care an e lansată câte o nouă
ediție, iar ciudatele inventare
sporesc vertiginos. Primul record
românesc omologat datează din
1986, de atunci World Record
Academy recunoscând, printre al
tele, că dragii noștri conaționali
au dansat cea mai mare horă
(13.828 de dansatori, în Slatina),
au făcut cea mai mare colivă (5 tone
și peste 50 de metri pătrați), cel
mai mare gulaș (opt bucătari au
preparat 7,3 tone de gulaș mâncat
de locuitorii din Salonta), cel mai
greu tort cu frișcă și fructe din
lume (București, cântărea 281 kg),
cel mai lung cârnat afumat din
lume (avea 392 de metri și a fost
preparat în București), cel mai lung
lanț de prezervative (București,
1.683 de participanți care au legat
împreună 25.773 de prezervative,
construind un lanț ce măsoară

George Ivașcu

3.269,46 metri), cel mai înalt ou or
namental din lume (7,25 metri
înălțime, diametru de 4,6 metri,
greutate de 1.800 de kilograme, la
Suceava), cea mai mare halbă de
bere (fabricată la Timișoara, are o
capacitate de 11.000 litri, o greu
tate de 2,5 tone, 6 metri înălțime
și e făcută din oțel inoxidabil). Pa
latul Parlamentului e deținătorul
a trei recorduri: cea mai mare clă
dire administrativă pentru uz civil,
cea mai scumpă și cea mai grea
clădire administrativă din lume.
Ce bine era să fi fost locul unde se
iau cele mai înțelepte decizii! Pala
tul ocupă o suprafață de 330.000
de metri pătrați, este construit din
700 tone metrice de oțel și bronz,
un milion metri cubi de marmură,
3,5 tone metrice de sticlă, și
900.000 metri cubi de lemn, exclu
siv din materiale românești. În
șirul de recorduri autohtone se
adaugă acum și „cea mai mare gra
denă rotativă“, unde a stat publicul
pentru spectacolul Vlaicu Vodă de
Alexandru Davila, o producție
pentru Centenar, desigur!, în aer
liber care a beneficiat de un buget
de jumătate de milion de euro! Și
care sa jucat doar de vreo 12 ori.
n Câți miniștri ai Culturii și
Identității Naționale am avut în
2018? Lucian Romașcanu, George
Ivașcu („longeviv“, ianuarienoiem
brie!), Valer Daniel Breaz (cel care a
preluat „ștacheta“). Un total de trei,
scor pe care dacă lam înscrie la

Valer Daniel Breaz

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Cartea Recordurilor ar fi, proba
bil, omologat. Venind din zona
scenică – e de meserie actor, Geor
ge Ivașcu a fost/ este manager la
Teatrul Metropolis, iar lumea tea
trală ar fi putut beneficia de apor
tul său. A fost, din păcate, unul
dintre cei mai absenți și invizibili
miniștri. În urma mandatului său
nu rămâne mai nimic.
n Finalul de an e foarte neclar:

bugetul pentru 2019 nu a fost nici
măcar pus în discuția Parlamen
tului, alte preocupări politice
ținând agenda zilei. Tema bugetu
lui, vitală pentru întregul orga
nism social, a fost reportată pentru
jumătatea lui ianuarie. Efectele se
răsfrâng și asupra instituțiilor
teatrale de stat, care, în ritmul
acesta, își vor primi fila de buget
undeva prin martie, început de
aprilie. Tradus în termeni prac
tici, ele vor trebui să se descurce,
în plină stagiune, cum vor putea,
legislația precizând că, în interva
lul până la aflarea bugetului, be
neficiază doar de a 12a parte din
alocația anului precedent. Situa
ția afectează nu numai producția
de spectacole, pentru care nu vor
fi fonduri, ci și evenimentele fes
tivaliere programate în primă
vară. Sub semnul incertului și al
politicilor improvizate de azi pe
mâine, toate stau suspendate în
așteptarea anunțului oficial pri
vind bugetarea. Să vedem ce ne
aduce 2019. SDC
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Un an bun
Cu un titlu copiat după un soporiﬁc ﬁlm cu Russell Crowe, această
retrospectivă chiar vrea să spună că anul cinematograﬁc 2018 a fost
bun. Am numărat (pe site-ul de proﬁl Cinemagia.ro) 24 de premiere
românești în 2018, dintre care șase ﬁlme documentare.

IULIA BLAGA
FILM
Pe lângă că au fost mai nume
roase ca în alți ani, filmele ro
mânești au continuat să se diver
sifice tematic și au înregistrat și
mari succese de casă – e cazul
Moromeții 2, de Stere Gulea, aflat
pe locul 33 în clasamentul gene
ral (cu 186 de titluri), care a vân
dut până la data scrierii acestui
text (18 decembrie) și în doar
cinci săptămâni nu mai puțin de
173.036 bilete. Filmul lui Stere
Gulea, cel mai mare succes româ
nesc din ultimii 25 de ani, e urmat
în clasamentul filmelor autoh
tone de documentarul România
neîmblânzită (producție brita
nică, dar finanțată de Auchan Ro
mânia), care a vândut 81.426
bilete și care se află pe poziția 63

în clasamentul general. (De notat
că ambele filme au fost distribuite
de Transilvania Film.) Ca o com
parație, succesul românesc din
2017, comedia Ghinionistul de
Iura Luncașu, a vândut 58.165 de
bilete. În total, în 2017 au intrat în
săli 18 lungmetraje românești de
ficțiune și documentar.
Neam gândit pentru retros
pectiva acestui an la ceva nou – să
dăm niște premii imaginare fil
melor românești, un fel de Oscar
sau de Gopo. Un fel de a spune că
nivelul general a crescut și că
există acum concurență la fiecare
categorie. Chiar dacă „Îmi este in
diferent dacă în istorie vom intra
ca barbari“ nu mi sa părut perfect,
lam considerat cel mai semnifi
cativ film românesc în 2018. Nici
Nu mă atingemă nu ni sa părut
rotunjit până la capăt, dar ar me
rita un premiu pentru curajul de a
doborî tabuuri tematice și stilis
tice, după cum Moromeții 2 ar me
rita un premiu special pentru că a
demonstrat că un film românesc
nu trebuie să fie neapărat comer
cial ca să devină succes de public.

FILME ROMÂNEȘTI
l CEL MAI BUN FILM DE FICȚIUNE: „Îmi este indi
ferent dacă în istorie vom intra ca barbari“, de
Radu Jude, produs de HiFilm Productions
l CEL MAI BUN DOCUMENTAR: Fotbal infinit, de
Corneliu Porumboiu, produs de 42 Km Film
l CEL MAI BUN REGIZOR: Adina Pintilie pentru
Nu mă atingemă
l CEL MAI BUN SCENARIU: Alex Baciu, Răzvan
Rădulescu și Radu Muntean pentru Alice T.,
de Radu Muntean
l CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL PRINCIPAL: Mă
lina Manovici pentru Lemonade, de Ioana Uricaru
l CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL: Valeriu
Andriuță pentru Dragoste 1. Câine, de Florin
Șerban
l CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR:
Mihaela Sîrbu pentru Alice T., de Radu Muntean
l CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR: Ale
xandru Dabija pentru „Îmi este indiferent dacă în
istorie vom intra ca barbari“, de Radu Jude

Anul 2018 a adus și multe de
buturi de calitate dintre cele nouă
lungmetraje de ficțiune care au
intrat în săli, după cum a fost și un
an cu multe filme semnate de
femei (șase lungmetraje de fic
țiune). A continuat să crească și
numărul documentarelor româ
nești lansate în săli (șase). Numă
rul sălilor de cinema din multi
plexuri a continuat să crească, în
vreme ce câteva săli monoecran
sau închis (Primăria Capitalei a
închis câteva în București pentru
reabilitare).
Nu în ultimul rând, 2018 a fost
anul unui nou Urs de Aur primit la
Berlin de un film românesc – de Nu
mă atingemă, al regizoarei debu
tante Adina Pintilie, care însă până
la sfârșitul anului nu a reușit să fie
distribuit în săli. Nu mă atingemă
a primit la Berlin și Premiul de
debut oferit de GWFF (Gesells
chaft zur Wahrnehmung von Film
und Fernsehrecht), fiind nominali
zat la Premiile Academiei Europene
de Film în secțiunea European
Discovery. Dintre celelalte realizări
importante trebuie menționate

l CEA MAI BUNĂ IMAGINE: Vivi Drăgan Vasile
pentru Moromeții 2, de Stere Gulea
l CEL MAI BUN MONTAJ: Dana Bunescu și Alexan
dra Gulea pentru Moromeții 2, de Stere Gulea
l CELE MAI BUNE COSTUME: Dana Păpăruz
pentru Moromeții 2, de Stere Gulea
l CEL MAI BUN MACHIAJ &COAFURĂ: Dana
Roșeanu, Iulia Roşeanu și Domnica Bodogan
pentru Moromeții 2, de Stere Gulea
l CEL MAI BUN SUNET: Dragoste 1. Câine, de
Florin Șerban
l CEA MAI BUNĂ SCENOGRAFIE: Cristian Nicu
lescu pentru Moromeții 2, de Stere Gulea
l CEL MAI PROMIȚĂTOR DEBUT: Regizoarei Adina
Pintilie pentru Nu mă atingemă, actriței Andra
Guți pentru Alice T., de Radu Muntean, regizoarei
Ioana Uricaru pentru Lemonade, regizoarei Ivana
Mladenovic pentru Soldații. Poveste din Ferentari,
actorului Iosif Paștina pentru Moromeții 2
l CEA MAI PLĂCUTĂ SURPRIZĂ: My Life Rehearsed
in One Leg, de Bogdan Mustață (film stereoscopic 3D)
l MES COUPS DE COEUR: Fotbal infinit, de Corneliu
Porumboiu, și Un prinț și jumătate, de Ana Lungu

„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“, de Radu Jude

Nu mă atinge-mă, de Adina Pintilie

Leopardul de Argint pentru inter
pretare feminină obținut la Lo
carno de debutanta Andra Guți
pentru Alice T., de Radu Muntean,
dar și nominalizarea lui Lemo
nade, debutul în regie al Ioanei
Uricaru, la prestigioasele Inde
pendent Spirit Awards în sec
țiunea Someone to Watch. Ioana
Uricaru a luat și Premiul de regie
la Festivalul de la Sarajevo. De
asemenea, Anca Damian a luat cu
Moon Hotel Kabul Premiul de
regie la Festivalul de la Varșovia,
în timp ce Dragoste 1. Câine, de
Florin Șerban, a primit la Festiva
lul de la Sarajevo Premiul Art Ci
nema, acordat de CICAE (Confé
dération Internationale des Ciné
mas d’Art et d’Essai), precum și
premiul acordat de publicația „Ci
neuropa“.
Cel mai premiat scurtmetraj
al anului este Cadoul de Crăciun,
de Bogdan Mureșanu, a cărui

acțiune e plasată cu o zi înaintea
începerii Revoluției din Decem
brie ’89, când un copil îi scrie lui
Moșu’ rugândul săl omoare pe
nea Nicu. Filmul a obținut, prin
tre altele, Marele Premiu la Cot
tbus, Premiul Juriului la Mont
pellier, Marele Premiu la Izmir,
Premiul I la Alcine, precum și Pre
miul pentru Cel mai bun scurtme
traj din Zilele Filmului Românesc
la Festivalul Transilvania de la
ClujNapoca. SDC

Dintre filmele văzute
în festivaluri:
l Burning, de Lee Chang-dong
l The House That Jack Built,
de Lars Von Trier
l The Wild Pear Tree, de Nuri

Bilge Ceylan
l Blackkklansman, de Spike Lee

CELE MAI BUNE FILME STRĂINE
l O afacere de familie/ Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda
l Strigă-mă pe numele tău/ Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino
l Utøya – 22 iulie/ Utøya – 22. Juli, de Erik Poppe
l Chipuri locuri/ Visages villages, de Agnès Varda și JR

Menţiuni: Lumina dinăuntru/ Un beau soleil intérieur (de Claire Denis),
Războiul rece/ Zimna wojna (de Paweł Pawlikowski), Fără iubire/ Neliubov
(de Andrei Zviaghinţev), S-a născut o stea/ A Star Is Born, de Bradley
Cooper (ei bine, da!), Gloria/ Slava (de Kristina Grozeva și Petar Valchanov)
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Anul care a trecut
2018 na fost bun, ducăse și ăsta,
dar măcar iam supraviețuit cât
de cât.
Este ianuarie 2018 și ascult muzi
cienii din stația Canal din Madrid,
oamenii trec pe lângă ei, aici, pe
sub pământ, și se duc mai departe
spre nicăieri. Ar putea cânta și U2,
nimeni nu ar opri, nimeni nu le dă
nimic muzicienilor aceștia – din
ce trăiesc ei? Mă gândesc la câinii
celor orbi, dacă vor orbi și câinii,
ce se va întâmpla cu orbii? – nu
întreb pe nimeni nimic. În Româ
nia este numită primministru
doamna Dăncilă. Nam încredere
în doamna Dăncilă – nu poți avea
încredere întrun om care se vrea
serios și afișează în același timp o
coafură de genul Valderrama după
două săptămâni în Băicoi. Îi arăt o
fotografie cu madam unui amic

scriitor din Peninsula Iberică. Are
o criză de râs de suntem aproape
săl pierdem. Îmi pare rău, zice,
după ce râde până e gata să se pră
pădească. Și mie, îi răspund.
Este februarie 2018, sunt la
Viena și îl ascult pe tatăl unui
copil care moare. Îmi spune aces
te cuvinte pe care nu le mai pot
uita: Dumnezeu e nevinovat.
Este martie 2018 și iau calea Ba
sarabiei. Citesc cărți din viitor – de
spre energia verde, roboții care vor
munci în locul oamenilor, dastea.
În România există o singură preocu
pare: Dragnea (și gașca). Ne culcăm
sub tabloul lui Dragnea rânjind pe
sub mustață din dinții lui cariați. Ne
trezim cu pumnii strânși.
Este aprilie 2018 și ajung prin
Dubai, cel mai urât loc de pe fața
pământului (#mydubai, #bles
sed). Sunt la un pas să fiu ucis

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
întrun groaznic accident rutier,
când o arăboaică ne calcă taxiul cu
roțile tancului personal. Indianul
(pakistanezul?) de la volan e
aproape săși piardă mințile și
aleargă arăboaica în noapte, cu ta
xiul său bușit, din care cad farurile.
Ne despărțim de el, lăsândul plân
gând pe o bordură. Mai târziu, am
și eu o cădere nervoasă cauzată de
contactul cu civilizația zeului ban

Timeline
(pe sărite) 2018
11 ianuarie: „Maicăta se frăsu
iește și se tot frăsuiește, prea îi
pasă de toată lumea și pune la
suflet tot. Eu, dacă puneam la
inimă tot ceam pățit, eram de
douăzeci de ani în mormânt.
Maicăta e panicoasă... Tu ai
noroc că semeni cu mine!“, mă
asigură tata.
29 ianuarie: Am ferit covorul, am
făcut loc în jur, miam pus un pro
sop în poale, o babețică uitată de la
nepoatămea, la gât, am luat cuțitul
șiabia apoi am mâncat două rodii
mari, zemoase. Parcam tăiat por
cul. Șiacum mă duc să fac un duș.
25 februarie: Tot ninge ca în
povești, dar mie mi sa cam acrit
de povestea asta.
16 martie: Ieri am dat un in
terviu la ZDF, în Leipzig. Realiza
torul mia spus că o să intre azi la
7 dimineața. Și mă gândeam că așa
de matinal nu o săl vadă nimeni.
Când am ieșit la cafea, recepțio
nerul a strigat după mine: „Vam
văzut la televizor. Super!“.

24 aprilie: Aproape de miezul
nopții, după o tură de oraș cu bi
cicleta, mă întorceam spre casă.
Bătea vântul, în afară de câte o
mașină, nu trecea nimeni. Doar o
pungă de plastic traversa strada.
Și pe podul Nicolina mam inter
sectat cu un nene care cânta din
mers la muzicuță. Nu părea crazy,
nu homeless, nu street artist. Cân
ta așa, pentru el, parcă de plic
tiseală, să treacă mai ușor vremea
până ajunge acasă.
14 mai: Azi, pe plaja din Ca
tania, era un indian care vindea
zmeie. Avea vreo zece, înșirate
pe sfoară, toate zburau fain,
tăiau în diagonală poza plajei, o
împărțeau în două. Pe de o parte,
o navă militară americană, în
largul mării, pe de alta, un vul
can încă activ, Etna. Și nu i le
cumpăra nimeni. Și mă gândeam
ce trist e, totuși, să vii din India
până în Sicilia pentru o viață
mai bună, pe care să o câștigi
vânzând zmeie, și să nu ți le cum
pere nimeni.

26 iunie: Sigur nu o mai țineți
minte pe femeia din vecini despre
care am povestit – gen 1,53 m, 90
100 kg –, cocoțată în vârful copa
cului, 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 li
beră. Acum povestea e că femeia
aia șia cumpărat motocoasă cu
motor de drujbă și umblă înhă
mată cu ea prin iarba până la gât
ca Ștefan cel Mare printre turci.
Soțul, nicăieri.
5 iulie: Pe holul de lângă bi
roul meu lucrează un electrician
la tabloul electric. Și brusc apare
o flamă puternică prin ușa des
chisă, aud o pocnitură și un zgo
mot de pași în fugă. Ies repede în
hol și îl văd pe electrician bulver
sat, cu o șurubelniță prăjită în
mână, privind îndelung tabloul
electric – cumva ca și cum ar fi
fost vorba de un Rembrandt –, ex
clamând doct: Aha!
3 august: E un așa contrast pe
Facebook între opiniile noastre

nemuncit. Dăte mai încolo, frate
indian (pakistanez?), vin pe bor
dură să plâng cu dumneata.
Este mai 2018 și iau calea Ate
nei, acolo unde oamenii au înțeles.
Era vorba că se prăbușește Grecia,
dar asta era o vorbă proastă. Gre
cia nu se poate prăbuși.
Este iunie 2018, ne aflăm în
plin campionat mondial de fotbal
masculin, în Rusia, la SanktPe
tersburg. Cetățenii se preocupă
mai mult de Neymar Jr., eu merg
pe Nevski Prospekt și caut stafia
funcționarului Akaki Akakovici.
Miar prinde bine mantaua, plouă
și nopțile albe sunt albe degeaba,
fiindcă tot cerul e acoperit pentru
totdeauna de nori și Akaki Aka
kievici nu mi se arată.
Este iulie 2018 și în localitatea
italiană Bari timpul sa oprit. Am
treizeci și cinci de ani, iată, este

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
acre despre orice, situația deza
struoasă a țării, tonul grav și po
zele noastre din concediu sau de
oriunde.
28 august: Dacă povestesc că
mergeam pe plajă, că am văzut o
persoană citind pe șezlong, cu
burta la soare, că am devenit cu
rios fără sămi dau seama ce carte
citește, că am tras cumva cu ochiul
la titlu (chiar am plecat un pic
capul, scrisul fiind pe vertical), în
cât persoana respectivă a tresărit,
sa strâns ghem și mia aruncat o
privire cruntă, moment în care
am realizat ca e o femeie cu sânii
goi – mă crede cineva?
10 septembrie: Dacă sar
lansa în România un nou canal de
știri, care să transmită doar purici
și câteva burtiere în buclă – Află
cu cât ți se mărește pensia! Totul
despre cel mai devastator cutre
mur! Mărturisiri șocante! Etc.! –,
ar rupe audiența.

probabil ultima mea vârstă, ceea
ce nu mă împiedică să fiu fericit.
Este august 2018 și vara curge
leneș. În România în continuare
Dragnea și din când în când Dăn
cilă, Iordache și alți oameni de
spre care nu ar fi trebuit să știm
nimic, dar iată că știm.
Este septembrie 2018 și mă
aflu în Astana, Kazahstan, la o
masă cu niște bibliotecari kârgâzi.
Discutăm cazul Aitmatov, trăim o
noapte mai lungă decât veacul,
dansăm dansuri populare kaza
hokârgâze sub cupola unui hotel
de sub cer și mai târziu ne pier
dem întrun dialog despre pute
rea cehoviană de a îndura.
Este octombrie 2018 și un sin
gur cuvânt ne mai rezumă: Dragnea.
Este noiembrie 2018, slalo
mez între Toscana, Marele Est al
Franței, vestul Olandei și New
York, New York, timpul probabil
se anunță prost pentru omenire,
să știți.
Este decembrie 2018 și, în
provincia noastră obsedantă, ter
minăm anul așa cum lam înce
put: Dragnea. SDC

8 octombrie: Am adormit un
pic și visam că nu mai vine Fran
zen la FILIT. Și mia sunat telefo
nul, am sărit ca ars, un domn ma
rugat să aștept pe fir treipatru
minute până intru live pe TVR
Iași. Iar în telefon lam auzit pe
Jonathan Franzen, vorbind de
spre prezența lui la Iași în FILIT,
întrun interviu luat de TVR Iași.
Și, ascultândul, mam liniștit:
deci sigur a fost.
9 noiembrie: Mai am patru
săptămâni de luat din concediul de
odihnă din 2017. Plus cinci de anul
ăsta. Eu, ca și mulți dintre colegii
mei bugetari de la MNLR. Mai are
cineva luxul ăsta pe sfârșit de an.
23 noiembrie: Undeva înainte
de FILIT, în stresul festivalului, la
o țigară, mia venit în cap că tre
buie sămi cumpăr o orgă și să
învăț să cânt. Știu chitară clasică,
dar miam rupt un deget la bas
chet și mă încurcă rău. Dar cla
pele îs altceva, mai ales că nam
atins așa ceva decât întâmplător.
Și ideea tot mia revenit. Iar azi la
sfârșit de serviciu mam dus țintă
și miam luat o orgă de începător.
6 decembrie: În 1845 frații
Arthur și Albert Schott povestesc
întro prefață la Basme valahe că
anumiți români săraci lipiți pă
mântului obișnuiau să meargă
prin sat prefăcânduse beți, cu di
verse ocazii, să creadă lumea că
au avut bani de băutură. SDC

retrospectivă

ANUL XV NR. 628
22 – 28 DECEMBRIE 2018

www.suplimentuldecultura.ro

Anul paralel
Anul ăsta, 2018, ma impresionat
plăcut. Recunosc că nu mă
așteptam la asta – nu ca român,
trăitor în țara oligarhiei de stat.
Au fost atâtea lucruri care mau
surprins și mau emoționat, că
îmi vine greu să mi le amintesc
pe toate așa, deodată.
Dar, ca de obicei, primele care îmi
vin în minte sunt surprinzătoa
rele mișcări politice de la noi – nu
toate au fost bune, nu toate neau
bucurat sufletele, unele au fost
chiar triste, dar, pe ansamblu, am
avut cu toții de câștigat. Mai întâi
a fost, evident, marea schimbare
de guvern de la începutul anului,
când am văzut cum PSD și impo
sibila strânsură ALDE au înțeles
întrun sfârșit că vor câștiga mai
mult pe termen lung dacă vor
miza pe oameni competenți. Nici
numi vine să cred că scriu așa
ceva întrun context pesedist, dar

de atunci, de la începutul anului,
avem cel mai bun guvern pe care
la dat România în ultimii treizeci
de ani (și, dacă ne gândim că
înaintașii pesediștilor, comuniș
tii, nu sau prea omorât cu com
petența, cel mai bun guvern al
României republicane din toate
timpurile). Nu mai țin eu minte
acum toți miniștrii, mai ales că
sau tot schimbat, ca scutecele
bebelușilor, dar au făcut treabă
bună. Au modificat codul fiscal,
au reorganizat plata contribuții
lor obligatorii pentru asigurările
sociale și sistemul de sănătate, au
susținut administrațiile locale
și, înainte de orice, au început să
reconstruiască dea binelea in
frastructura. Când scriu aceste
rânduri, sau deschis vreo trei
autostrăzi aflate în lucru de zeci
de ani – nu mai țin minte care,
fiindcă nu am mașină, și nu vreau
să caut tocmai acum pe Google –,

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
câteva linii de cale ferată ce leagă
marile orașe au început să fie re
făcute urgent și sa elaborat un
Master Plan pentru reabilitarea și
dezvoltarea întregii rețele de
transport din România. În sfârșit!
Eficiența asta – de ce să no
spun: neobișnuită – a fost și con
secința genialei și generoasei
mișcări a alianței PSDALDE de la
începutul verii, când, după con
sultări îndelungi cu președintele
Iohannis, a decis să invite la gu
vernare partidele de opoziție,
creând astfel un guvern de uniune
națională autentic. Lucru de mi
rare, dar de ce să nu ne bucurăm
și noi, românii, de minuni?
Mulți români sau bucurat,
ușor răutăcios, atunci când a înce
put valul de condamnări în marile

dosare ale oamenilor politici și
afaceriștilor conectați la bani pu
blici. Vă amintiți foarte bine, nu e
cazul să insist. În prezent stau în
închisoare șiși ispășesc pedepsele
de optzececincisprezece ani vreo
șaizeci de nume grele, plus câteva
sute de complici mai mărunței.
Singurul personaj de anvergură
care na apucat să fie judecat a fost
însuși președintele PSD, care –
țineți minte – a fost împușcat în
august de o echipă de asasini
profesioniști aduși din străinătate.
Din fericire, Domnia Sa a scăpat
cu viață, numai că de atunci zace
în comă indusă de patru luni. Me
dicii teleormăneni au declarat că
sunt optimiști, deși nu e tocmai
limpede ce înseamnă asta.
Tot dintre veștile bune din
2018, mia rămas în minte acel ra
port al Institutului Național de Sta
tistică unde se arată că ritmul
emigrației sa redus serios în a doua
jumătate a anului, ba chiar există
unele tendințe timide de revenire a
românilor în țară. Maș hazarda să
spun că a crescut și natalitatea, dar
asta, evident, o să se vadă abia în
2019, conform ritmului natural.
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Iar pentru noi, scriitorii, cea
mai bună veste este aceea că anul
acesta consumul de carte a sporit
surprinzător, cu aproape o trei
me, față de 2017. Nu e doar o mă
runtă satisfacție egoistă: neam
cam săturat să fim văzuți drept
proștii Europei, țara cu cea mai
mică aplecare spre carte și spre
lectură de pe întreg continentul.
E încurajator să vezi că națiunea
se deșteaptă și altfel decât în
imnul național.
Așadar, pe ansamblu, 2018 a
fost un an bun pentru România.
Deși probabil că e inutil, o să pre
cizez că toate astea sau întâmplat
întrun an paralel din statul para
lel, cel finanțat de miliardarul Ge
orge Soros și de oculta lui orga
nizație. În țara în care trăim noi
lucrurile șiau urmat cursul lor fi
resc. Nu că maș fi așteptat la alt
ceva. Îmi pare rău doar că nu am
sărbătorit cu mai multă însu
flețire și cu mai puțin festivism
împlinirea celor o sută de ani de la
Marea Unire. Fiindcă, după cum
evoluează România în ultimele
decenii, mă tem că o altă aniver
sare rotundă nu mai apucă. SDC

Rechinul roșu și peștișorii bezmetici
PSD a dominat scena politică în
2018. Vă place sau nu, aceasta
este realitatea. Lui Dragnea ia
ieșit cam tot ce șia propus. Mai
puțin povestea cu amnistia și
grațierea, amânată se pare pen
tru începutul anului următor.
Nici măcar nu e clar dacă mai e
nevoie de vreo ordonanță, pen
tru că în ultimele zile vedem
cum corupții patriei părăsesc
pușcăriile.
Liviu Dragnea călărește PSD cum
na făcuto nici un alt fost lider al
partidului. Toate CExurile sau
transformat în ședințe formale.
Au fost excluderi pe bandă ru
lantă din partid, iar de fiecare
dată Dragnea a câștigat detașat
bătăliile interne. Prin toamnă,
când părea că opoziția FireaStă
nescuBădălăuȚuțuianu are ceva
șanse săl răstoarne, Dragnea a
nimicit în doar câteva zile gașca
războinicilor. Pe Bădălău la în
tors din drum, oferindui la schimb
funcții grase, iar pe Țuțuianu la
exclus din PSD. Stănescu este pe
cale să piardă ministerul bănos al
Dezvoltării, iar Gabriela Firea ră
mâne rebela de la Capitală, în

care nimeni din PSD nu prea are
încredere. Tabăra puciștilor sa
destrămat rapid, pentru că na
avut lider, dar și pentru că Drag
nea a fost mult prea puternic.
Liviu Dragnea stăpânește CEx la
fel cum Ceaușescu conducea cu
mână de fier CC al PCR înainte de
1989. Baronii din județe sunt
alimentați cu contracte și funcții,
îi interesează prea puțin direcția
în care se îndreaptă partidul. Le
oferă altcineva mai mult? În plus,
menținerea interimatelor în mul
te județe îi garantează lui Drag
nea voturile necesare pentru a
impune orice trăsnaie. Dacă mâi
ne Liviu Dragnea propune în CEx
ca partidul să facă mitinguri în
județe în noaptea de Revelion, ni
meni nu mișcă. Că vor veni 50 sau
2.000 de oameni nu contează. Nici
un lider nu are curajul să se împo
trivească. Sau să spună: „Șefu’, e
prea mult, ai luato razna“.

Anul 2018 e unul
pierdut pentru forţele democratice.

La fel de adevărat este faptul
că pesediștii au un interes comun:
doborârea Justiției. Iar asta îi ține
împreună. În bună măsură, pla
nul a reușit. DNA sa transformat
întro instituție timorată, la Par
chetul General, Augustin Lazăr e
și el pe făraș, iar la Înalta Curte
semnalele sunt contradictorii.
Partea proastă pentru PSD
este scăderea alarmantă din son
daje. Deocamdată, Dragnea na
rezolvat problema, însă e de aș
teptat ca în 2019, după ce rezolvă
cu Justiția, Dragnea și PSD să por
nească din nou tăvălugul decizii
lor populiste. Se observă deja,
prin atacul la multinaționale și
bănci, că PSD pregătește un set de
hotărâri năstrușnice, care să re
facă zestrea de voturi.
În cealaltă zonă, opoziția se
află în blocaj total. PNL, USR, PMP
și PLUSul lui Cioloș acționează
fiecare pe cont propriu. Nu există
o strategie comună, partidele
amintite consideră că PSD se va
prăbuși de unul singur și că victo
ria la alegerile viitoare vine de la
sine. Sa văzut și la ultima mo
țiune de cenzură că nimeni na
crezut cu adevărat în reușită. Nici

nu ai cum, câtă vreme un guvern
nu se răstoarnă prin vorbe, ci prin
negocieri cu partide/ actori poli
tici din tabăra adversă.
Cât vrea să obțină PNL la euro
parlamentarele in 2020? Foarte
probabil, PNL ar fi bucuros dacă va
avea mai multe voturi decât vor lua
la un loc USR și partidul lui Cioloș.
O concurență care macină opoziția
și care în final va fi un dezastru
pentru opoziție, în ansamblu.
Ludovic Orban nare anver
gura unui lider care să tragă parti
dul după el, USR na înțeles că nu
poate deveni o forță importantă
doar cu voturile luate în marile
orașe, în timp ce Dacian Cioloș abia
își creionează strategia politică.
Ce a făcut concret opoziția în
ultimul an? Drama este nu atât
comportamentul sfidător al PSD,
cât faptul că partidele de opoziție
nu reușesc să ocupe agenda, să
transmită mesaje puternice și mai
ales să provoace dacă nu pierderi,
măcar emoții adversarului.
Anul 2018 e unul pierdut pen
tru forțele democratice. Orgolii,
decizii luate pe picior și cam atât.
La fel de incoerent a acționat
și președintele Klaus Iohannis.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Șovăielnic, fricos, mai mereu de
fazat. Na ieșit din mantaua prezi
dențială, na vrut să deranjeze,
probabil ia fost frică să nu fie
acuzat că seamănă cu Traian Bă
sescu. Când PSD a apăsat pedala
până la capăt, Iohannis a tăcut, a
reacționat în multe situații tardiv
și neconvingător.
Cu toate acestea, Iohannis
păstrează prima șansă pentru a
câștiga prezidențialele de anul vii
tor, dar întrebarea este dacă va mai
avea până atunci vreo prerogativă.
2018 a fost fără îndoială anul
PSD. Iar în final vă propun un
exercițiu simplu: cam câtă opo
ziție ar fi făcut PSD în ultimul an
dacă ar fi avut la dispoziție mu
niția pe care o au acum la înde
mână PNL, USR sau PMP? SDC
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Remix cu ficțiunile
și non-ficțiunile lui 2018
Se mai încheie un an, așa că retrospectivele nu aveau cum să
lipsească din programul obișnuit. Ca de ﬁecare dată, însă, a
restrânge și a „traduce“ astfel un an editorial provoacă celui care o
face – în situația de față, mie – tot soiul de angoase, căci nu e deloc
facil să decupezi, să ordonezi, să recapitulezi aparițiile cele mai cele
dintr-un an. Mai ales că piața editorială românească pare să crească
mare, vorba aceea. Sigur, mai avem mult până la o maturizare, dar
ELI BĂDICĂ

TRADUCERILE ANULUI
Încep periplul cu traducerile în
semnate ale anului 2018. Am ales
douăzeci dintre cărțile de litera
tură străină pe care leam citit.

Din punctul meu de vedere, ex
cepționale sunt Camera lui Gio
vanni, de James Baldwin – tradu
cere de Elena Marcu, editura Black
Button Books –, Maș omorî pen
tru tine și alte povestiri pierdute,
de F. Scott Fitzgerald – traduce
re din limba engleză de Dan
Croitoru, Biblioteca Polirom.
Esențial, coordonată de Bogdan
Alexandru Stănescu, editura Poli
rom –, Șarpele din Essex, de Sarah

pare că suntem pe drumul cel bun – sau, cel puțin, asta consideră
optimista irecuperabilă din mine. Înainte de a citi rândurile
următoare, vă rog să nu uitați, pe tot parcursul lecturii, că aveți în
față o retrospectivă subiectivă, realizată după gusturile,
preocupările, interesele subsemnatei, dar și în funcție de timpii
pentru citit – pentru că, nu-i așa?, nu putem cuprinde, din păcate,
tot (și nici nu cred că ne-am dori, totuși).

Perry – traducere de Ioana Vă
cărescu, colecția Babel, coordonată
de Dana Ionescu, editura Nemira –
, Disecție, de Han Kang – traducere
din limba coreeană și note de
Iolanda Prodan, colecția musai,
editura Art –, Femei cu bărbați,
de Richard Ford – traducere din
limba engleză de Vali Florescu,
colecția EndorFiction, editura Vel
lant –, Inima omului, de Jón
Kalman Stefánsson – ultima parte

a Trilogiei Fiordurilor, traducere
din limba franceză de Magda
Răduță, colecția Biblioteca Polirom.
Actual, coordonată de Bogdan
Alexandru Stănescu, editura Po
lirom – și Sufocare, de Junot Díaz –
traducere de Daniela Rogobete,
colecția CTRL + F, coordonată de
John Freeman, editura Black But
ton Books.
Foarte bune, din categoria
„leaș recomanda oricând oricui“,

mi sau părut Zuleiha deschide
ochii, de Guzel Iahina – traducere
și note de Luana Schidu, cuvânt
înainte de Ludmila Ulițkaia,
colecția Raftul Denisei, coordo
nată de Denisa Comănescu, edi
tura Humanitas Fiction –, Cineva
cu care să fugi de acasă, de David
Grossman – traducere din limba
ebraică de Ioana Petridean, co
lecția Biblioteca Polirom. Actual,
coordonată de BogdanAlexandru
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Stănescu, editura Polirom –,
Mama mea, Moscova, de Hamid Is
mailov – traducere din limba engleză
de Ionela Chirilă, colecția Literary
Fiction, editura Pandora M –,
Trezirea leilor, de Ayelet Gundar
Goshen – traducere de Any Shi
lon, colecția Babel, coordonată de
Dana Ionescu, editura Nemira –,
Muzică de belele, de Charles
Bukowski – traducere din limba
engleză de Dan Sociu, colecția
Biblioteca Polirom. Esențial, coor
donată de BogdanAlexandru Stă
nescu, editura Polirom –, Singura
poveste, de Julian Barnes – tra
ducere din limba engleză de Radu
Paraschivescu, colecția Babel,
coordonată de Dana Ionescu, ed
itura Nemira –, Casa cu coloane,
de William Faulkner – traducere
din limba engleză de Eugen Bar
bu și Andrei Ion Deleanu, seria de
autor William Faulkner, editura
Art –, Păpușa, de Ismail Kadare –
traducere de Marius Dobrescu,
colecția Raftul Denisei, coordo
nată de Denisa Comănescu, edi
tura Humanitas Fiction –, Iubire
amară, de Elena Ferrante – tra
ducere din limba italiană de
Cerasela Barbone, colecția Literary
Fiction, editura Pandora M –, E un
pod pe Drina..., de Ivo Andrić –

traducere şi note de Gellu Naum
şi Ioana G. Seber, colecția Bi
blioteca Polirom. Esențial, coor
donată de BogdanAlexandru Stă
nescu, editura Polirom –, Amin
tiri despre apă. Re minor, de Ivan
Stankov – traducere de Mariana
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Teodorovici, editura Polirom. Un
alt debut care mia plăcut, deși
este cu totul alt gen (polițist), este
Cină cu ficat și inimă, de Mihaela
Apetrei, editura Trei.
Reeditareavedetă, în opinia
mea, a fost Exuvii, de Simona Po
pescu – ediția a VIIa, colecția Fic
tion LTD, editura Polirom.

PUȚIN DESPRE POEZIE

Mangiulea Jatop, editura Huma
nitas –, Ordinea de zi, de Éric Vuil
lard – traducere din limba franceză
de Mona Apa, colecția Clasici Con
temporani, editura Litera.

DESPRE CE SE MAI SCRIE
ASTĂZI PE LA NOI
În ceea ce privește literatura ro
mână contemporană, consider că
unul dintre cele mai bune romane
pe care leam citit anul acesta este
Grădina de sticlă, de Tatiana
Țîbuleac – colecția Cartier Ro
tonda, coordonată de Emilian
GalaicuPăun, editura Cartier.
La capitolul „reveniri în for
ță“, musai de citit, notez Fontana
di Trevi, de Gabriela Adameș
teanu – seria de autor Gabriela
Adameșteanu, editura Polirom –,
Pâlpâiri, de Dan Lungu – colecția
Fiction LTD, editura Polirom –,
Spulberatic, de Anca Vieru –

colecția Ego. Proză, coordonată de
Lucian Dan Teodorovici, editura
Polirom –, Șapte Octombrie, de
Vlad Zografi, editura Humanitas,
Capătul drumului, de Liliana
Corobca – colecția Fiction LTD,
editura Polirom – și volumul de
proză scurtă Și se făcu întuneric,
de Ciprian Măceșaru, editura
Next Page.
Debuturi de remarcat în pro
ză sunt Ciudata și înduioșătoarea
viață a lui Priță Barsacu, de Iulian
Bocai, editura Polirom, și Ierbar,
de Andrei Dósa – colecția Ego.
Proză, coordonată de Lucian Dan

Cu poezia nu am stat prea bine
anul acesta, am ajuns la mult mai
puține volume decât în anii
precedenți. Dar, din ceea ce am
reușit să parcurg, recomand cu
bucurie cinci cărți semnate de
autori români: Tribar, de Andra
Rotaru – colecția Vorpal, coordo
nată de Svetlana Cârstean, edi
tura Nemira –, Cântec de leagăn
pentru generația mea, de Cosmin
Perța – colecția Biblioteca ro
mânească, editura Paralela 45 –,
Zmeii sunt de treabă, de Constan
tin Bălulescu, Lavinia Bălulescu –
colecția Avanpost, editura Para
lela 45 –, o dronă care mă vrea în
sfârșit doar pe mine, de Robert
Gabriel Elekes – colecția Plantații,
Casa de Editură Max Blecher –,
Tehnici de camuflaj, de Robert
Șerban (Editura Tracus Arte).
Dintre volumele de poezie
traduse la noi, mie miau plăcut
cel mai tare Jocul dea amiba, de
Tara Skurtu – traducere de Radu
Vancu și Tiberiu Neacșu, colecția
Vorpal, coordonată de Svetlana
Cârstean, editura Nemira – și Pi
ciorul țil ating în umbră și alte
poeme inedite, de Pablo Neruda –
traducere de Andrei Ionescu, edi
tura Vellant.
Antologia poetică cea mai
simpatică mi sa părut Tu, înainte
de toate – O antologie a poeziei
contemporane de dragoste, edi
tura Paralela 45.

Și, dacă tot vorbim de poezie,
trebuie să amintesc și trei reeditări
extrem de importante: Vântureasa
de plastic, de Marius Chivu – ediție
revăzută și adăugită, ilustrații de
Dan Stanciu, editura Humanitas –,
Ghinga, de Dan Coman, editura
Tracus Arte, și Europa. Zece cân
tece funerare, de Elena Vlădărea
nu, editura Tracus Arte.

Continuare în pagina 8
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Continuare din pagina 7

DESPRE LUCRURI
MAI SERIOASE
Piața autohtonă de nonficțiune a
avut un an extrem de bun, sa dezvol
tat foarte mult, au început să apară
din ce în ce mai multe colecții – un
exemplu recent, cu o lansare pe mă
sură, este colecția Versant a editurii
Vellant –, să fie recuperate volume
însemnate, să fie publicate cărți în
sincron cu aparițiile din străinătate
ș.a.m.d., ceea ce mi se pare un sem
nal extraordinar.

Cărțile de nonficțiune fără de
care 2018 nu ar fi fost cu siguranță
la fel sunt O cameră doar a ei, de
Virginia Woolf – traducere de
Anca Dumitrescu și Elena Marcu,
editura Black Button Books –, De
ce scriem, de Philip Roth – tradu
cere din limba engleză şi note de
Radu Pavel Gheo, seria de autor
Philip Roth, editura Polirom –,
Antidamblale, de Radu Cosașu,
editura Polirom, Jurnal necenzu
rat, de Vaslav Nijinski – traducere de
Raluca Rădulescu, colecția Yorick,
coordonată de Monica Andronescu,
editura Nemira –, Cartea vieților

mele, de Aleksandar Hemon – tra
ducere de Anca Dumitrescu, edi
tura Black Button Books. Mai ales
că sunt confesive, au scriituri
aparte, au zvâc și nu te pot lăsa in
diferent.
Importante au fost și vo
lumele Cărţi, vise şi identităţi în
mişcare. Eseuri despre literatura
contemporană, de Rodica Grigo
re, editura Casa Cărții de Știință,
și Viața lui M. Blecher. Împotriva
biografiei, de Doris Mironescu,
editura Humanitas.
Cartea de nonficțiune isto
rică cea mai faină mi sa părut
Ecaterina cea Mare. Portretul
unei femei, de Robert K. Massie –
traducere de Adina și Gabriel
Rațiu, editura All.
La capitolul nonficțiune
științifică, cele mai relevante pen
tru mine au fost Scurtă istorie a
timpului. De la Big Bang la găurile
negre, de Stephen Hawking – tra
ducere de Michaela Ciodaru, intro
ducere de Carl Sagan, ilustraţii de
Ron Miller, colecția Știință, editura
Humanitas – și Creierul. Povestea
noastră, de David Eagleman – tra
ducere de Elena Ciocoiu, colecția
Știință, editura Humanitas.
Greu de redus la o singură
categorie, dar tot sub umbrela
aceasta generoasă a nonficțiunii,
vaș recomanda și Miliarde și mi
liarde: gânduri despre viață și
moarte în pragul mileniului, de
Carl Sagan – traducere de Walter
Fotescu, colecția Mathesis, edi
tura Herald –, De ce nu fac ze
brele ulcer? Ce este stresul, cum
ne îmbolnăvește și cum îl putem
combate, de Robert M. Sapolsky –
traducere de Dan Crăciun, editura
Publica –, Etnogeneză și țuică, de
Vintilă Mihăilescu – colecția Plu
ral M, editura Polirom –, Cum și
de ce (mai) educăm? 11 texte de
spre școală, creștere și formare,
de Doru Căstăian, editura Ratio et
Revelatio, Pur și simplu despre
muzică, de Haruki Murakami și

Seiji Ozaw – traducerea din limba
japoneză de Mihaela Albulescu,
seria de autor Haruki Murakami,
Editura Polirom, 2018.
Iar cea mai importată reedi
tare în această categorie consider
că este Canonul occidental, de
Harold Bloom – ediția a IIa revă
zută, traducere din limba engleză
de Delia Ungureanu, prefață de
Mircea Martin, colecția Cărți car
dinale, editura Art.

PENTRU CEI MAI MICI
DINTRE CEI MARI
Literaturii pentru copii îi merge
tare bine în ultimii ani. Avem de
unde alege, apar enorm de multe
cărți pentru copii, atât de ficțiune,
cât și de nonficțiune, atât tradu
ceri, cât și cărți semnate de autori
români. Ba chiar începem să avem
volume din ce în ce mai arătoase,
proiecte editoriale din ce în ce
mai interesante, ilustrații origi
nale ș.a.m.d. Ne creștem cititorii,
cum ar veni.

De departe, cel mai fain proiect
editorial al lui 2018 mi se pare cel
inițiat de Laura Câlțea, redactor
șef al editurii Nemi, Istoria poves
tită copiilor, o serie de romane pentru
copii scrise de Simona Antonescu

și ilustrate de Alexia Udriște și me
nite să îi familiarizeze pe cei mici
cu istoria României. Până acum,
în această serie au apărut Decebal
și un solomonar misterios, Nobilul
Aeticus și o călătorie în jurul lumii,
Menumorut și minele de aur de la
Roșia Montană, Litovoi și Școala
Solomonarilor din Crângul Pă
mântului și Mircea cel Bătrân și
Școala Scutierilor. Musai de urmă
rit și anul viitor!
Rămânând la creațiile autoh
tone, ficțiunile Vertijia, de Ioana
Nicolaie, cu ilustraţii de Anca Smă
răndache, editura Arthur, Răz
boiul solomonarilor, de Moni
Stănilă, colecția Polirom Junior,
coordonată de BogdanAlexandru
Stănescu, editura Polirom, Rosto
gol și vulcanii noroioși, de Lavinia
Braniște, cu ilustrații de Andrei
Măceșanu, editura Arthur, Supa
de pietre, de Iulia Iordan, cu
ilustrații de Zelmira Szabo, edi
tura Frontiera, Aiurean tramvai.
Aventurile lui Anton în țara cu
vintelor anapoda, de Adina Ro
setti, cu ilustrații de Livia Coloji –
colecția Cărți pentru copii, edi
tura Curtea Veche, și volumul de
nonficțiune Ghidul micului as
tronom prin Univers, de Adrian
Șonka, cu ilustrații de Adnan Va
sile, editura Nemi, sunt absolut
minunate.
Aparițiile remarcabile din li
teratura străină pentru copii au
fost Sylvie şi Bruno, de Lewis Car
roll – traducere din limba en
gleză şi note de Veronica D.
Niculescu, cu ilustraţii de Harry
Furniss, colecția Polirom Junior,
coordonată de BogdanAlexandru
Stănescu, editura Polirom –, Muc
cel mic, Wilhelm Hauff – tradu
cere din limba germană de Irina
Vlad, cu ilustrații de Marcela Cor
descu, colecția Arthur Retro, edi
tura Arthur –, Noaptea pe plajă,
de Elena Ferrante – traducere din
limba italiană de Cerasela Bar
bone, cu ilustrații de Mara Cerri,
colecția Literati, editura Pandora
M –, Frații Grimm. Cele mai fru
moase povești, cu ilustrații de Da
niela Drescher, editura Univers
Enciclopedic –, Basme africane,
de Gcina Mhlophe, cu ilustrații de
Rachel Griffin – traducere de La
vinia Braniște, editura Cartea Co
piilor. Iar cele mai reușite titluri
de nonficțiune pentru copii (și
nu numai) cred că au fost Femei
în știință. 50 de femei temerare
care au schimbat lumea, de Ra
chel Ignotofsky – traducere de
Alexandra Florescu, editura Ne
mira –, Charles Darwin, o re
voluție, de Annabelle Kremer, cu
ilustrații de François Olislaeger –

traducere de Irina Cerchia, edi
tura Nemi – și Povești de seară
pentru fete rebele, vol. 2, de Elena
Favilli, Francesca Cavallo – tra
ducere de Justina Bandol, editura
Litera Mică.

DE CITIT
PENTRU VIITOR
Și, pentru că urmează sărbătorile
de iarnă și abia aștept zilele libere
pentru a recupera volume apă
rute anul acesta, dar pe care nu
am apucat încă să le citesc – fie
din cauza faptului că au fost pu
blicate recent, la Gaudeamus sau
chiar posttârg, fie din pricina
timpului –, și pentru că mă gân
desc că, poate, și voi vă faceți liste

de lecturi pentru vacanță, am ho
tărât să împărtășesc cu voi titlu
rile pe care chiar nu vreau să le
ratez din 2018 și cu care îmi voi
începe, cel mai probabil, anul vii
tor. Cine știe, poate vă vor trezi
curiozitatea.
Le menționez rapid, în fuga
tastaturii.
Ficțiune străină: Americana,
de Chimamanda Ngozi Adichie
(Black Button Books), Mai este
oare acesta un om?, de Primo Levi
(Art), 4 3 2 1, de Paul Auster (Art),
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Ultimele povestiri, de Olga Tokar
czuk (Polirom), Scara lui Iakov, de
Ludmila Ulițkaia (Humanitas),
Cum am împușcat un elefant, de
George Orwell (Polirom), Drumul
spre casă, de Yaa Gyasi (Litera),
Caractere atipice, de Tom Hanks
(Art).
Nonficțiune străină: Gândi
rea riscantă: Cum săți activezi
curajul în situații dificile, de
Jonah Sachs (Black Button Books),
21 de lecții pentru secolul XXI, de
Yuval Noah Harari (Polirom),
Lumea scrisă. Povești care au
schimbat oamenii, istoria și civi
lizația, de Martin Puchner (Poli
rom), Omul în căutarea sensului
vieții, de Viktor Frankl (Vellant),

Behave. Biologia ființelor umane
în ipostazele lor cele mai bune și
cele mai rele, de Robert M. Sapolsky
(Publica), Dilema omnivorului
pentru tinerii cititori. Secretele
din spatele a ceea ce mâncăm, de
Michael Pollan (Publica), În ate
lierul de magie, Dr. James R. Doty
(Trei), Cel dintâi mister. Povestea
ta – dinainte de a te naște, de Kat
harina Vestre (Publica), Oare ma
teria este totul? Eseuri despre
raportul omului cu lumea mate
rială, de Alan Watts (Herald),
Scăpat din ghearele ISIS. Poves
tea adevărată a unui tată care
șia salvat fiul, de Dimitri Bon
tinck (Niculescu), Viața mea ca
spioană, de Katherine Verdery
(Vremea).

9

ÎNCHEIERE ȘI PRECIZĂRI

Ficțiune românească: O for
mă de viață necunoscută, de An
dreea Răsuceanu (Humanitas),
Transparența, de Radu Vancu
(Humanitas), Câinele de bronz, de
Emanuela Iurkin (Cartier).
Nonficțiune românească:
Un om care scrie. Jurnal, 2011–
2017, de Mircea Cărtărescu (Hu
manitas), și Moldova. Oameni,
locuri, bucătărie și vin, de Angela
Brașoveanu, Roman Rybaleov
(Cartier).
Literatură pentru copii: Eu și
Moș Crăciun, de Matt Haig (Nemi) –
pe aceasta știu sigur că o voi citi
în Ajunul Crăciunului –, Dosarul
mascotelor Patata, de Ana Rotea
(Arthur), și Vacanța lui Nor, de
Ileana Surducan, Maria Surducan
(Arthur). SDC

Dacă aţi reușit să ajungeţi la finalul acestui material, mai am
câteva precizări de făcut. În primul rând, în ceea ce privesc
evenimentele – dincolo de festivalurile literare cu tradiţie de la
noi (importante, relevante) –, vreau să menţionez cea mai
plăcută surpriză pe care am avut-o pe final de an: prima ediţie
a Galei Premiilor „Sofia Nădejde“ pentru Literatură scrisă de
Femei, care a avut loc pe 10 decembrie, și a fost un soi de
microfestival – iniţiat de scriitoarea și jurnalista Elena
Vlădăreanu, organizat de Asociaţia Art No More, cofinanţat de
Fundaţia9. Sper să fi fost începutul unui eveniment cu tradiţie.
În cele din urmă, am lăsat pe sfârșit câteva recomandări altfel,
pentru „rezistenţi“, să zicem. Watchmen, de Alan Moore, cu
ilustraţii de Dave Gibbons, traducere din limba engleză de Iulia
Gorzo, colecţia Grafic, editura Art – o recuperare-capodoperă –
și cele trei numere (5, 6 și 7) ale revistei „iocan“ de proză
scurtă apărute în 2018 ar fi două dintre ele. Aș mai aminti
Nesupusele, de Adina Rosetti, Cristina Andone, Iulia Iordan,
Laura Grunberg, Victoria Pătrașcu (Univers), un prim volum cu
o sută de povești despre o sută de femei la o sută de ani de
Românie modernă.
Celelalte opt fac toate parte din colecţia n’autor, pe care o
coordonez cu mare bucurie la editura Nemira. Sunt volume de
proză scurtă și romane extrem de diferite, fabuloase toate (mă
puteţi suspecta de subiectivitate, firește, sunt cărţile care mi-au
fost cel mai aproape anul acesta), pe care, cu permisiunea
voastră, vi le voi recomanda succint, enumerându-le:
Matriarhat, de Cristina Andrei, Anotimpuri care nu se repetă, de
Ion Pleșa, Teritoria, de Oleg Garaz, Alternativă la fuga în Egipt,
de Gabriel Gafiţa, Un cal într-o mare de lebede, de Raluca Nagy,
Povestiri din garaj, de Goran Mrakić, Piramida, de Cristian
Englert, și Noaptea dintre lumi, de Irina Georgescu Groza.
În loc de încheiere, zic să avem lecturi minunate și în 2019! SDC
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DE VORBĂ CU ALEXANDRA DIACONU (LEGATO AGENCY, PARIS) DESPRE CARTEA MUZICALĂ

„Situația este mai diﬁcilă, dar nu
dramatică, ﬁindcă există un public ﬁdel”
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

Constat, răsfoind numerele „Su
plimentului“ din anul ce se înche
ie, că numai patru cărți muzicale
tipărite în România mi sau părut
de un interes aparte, cerând să fie
recenzate. Multe, puține, în stag
nanta industrie a cărții româ
nești? Îmi rezerv pronosticul.
Prefer să mă gândesc la situația
cărții muzicale în lume, care nu
mi se pare, nici pe departe, atât de
vitregită cum arată cea din Româ
nia. Iam cerut confirmarea Ale
xandrei Diaconu, care a creat și
conduce în Franța agenția de co
municare Legato, dedicată muzicii
și dialogului cultural.

Dacă privești o revistă de specialitate, cum este „Diapason“, unde
rubrica de recenzii și prezentări
de carte a ajuns să fie ultima, până
și după mica publicitate și cuvintele încrucișate, cartea muzicală
s-ar părea că este complet pe
moarte în Franța. În realitate, situația este mult mai puțin dramatică. Cum o apreciați din perspectiva agenției pe care ați creat-o?

© Ash Ghafoori

VICTOR ESKENASY

De acum 15 ani, când am început
să lucrez în domeniul promovării
cărții, paginile consacrate litera
turii în presă sau redus cam la ju
mătate. Locul acordat cărții mu
zicale nu face excepție. Mă bucură
însă că există o producție edito
rială constantă, chiar dacă știm că
nu toate cărțile pot fi mediatizate
la același nivel.
Ce arie de edituri cu producție
de carte muzicală acoperiți la ora
actuală?

Lucrez pentru colecția de muzică a
editurii Buchet Chastel, care com
bină exigența intelectuală și dorința
de a fi accesibilă pentru marele pu
blic. Activitatea ei este caracterizată
de interesul pentru interpreți, cu o
colecție denumită chiar Grands
interprètes. Mă ocup și de proiecte
punctuale cu alți editori.
Cum apreciați situația producției
de carte muzicală la ora actuală în
Franța și în lume? Sub aspectul
diversității, tirajelor, a capacităților de absorbție a cercetării academice din sfera muzicală etc.?

De doitrei ani, așa cum ne spune re
dactoarea Gaëlle Belot, de la Buchet
Chastel, situația este mai dificilă,
dar nu dramatică, fiindcă există un
public fidel și interesat pentru
aceste cărți care răspund unei ne
cesități. Primul tiraj este, de obicei,
între 2.000 și 4.000 de exemplare.
Cărțile nu mai sunt reimprimate
sistematic, dar, după cum remarcă
ea, există bestselleruri, cărți de fond,
monografii, cu o mare valoare infor
mativă. Așa sunt, de exemplu, Le Phil
harmonique de Vienne de Christian

Juriul Premiului Literar Muzical de la Paris (de jos în sus, de la stânga la dreapta):
Jean-Claude Pennetier (pianist), Philippe Hersant (compozitor), Dana Ciocârlie
(pianistă), Jérôme Pinget (OPRF), Elodie Guillot (OPRF), Véronique Olmi (scriitoare), Céline Moinet (Staatskapelle de Dresde), Christelle Hammache (ONLille),
Alexandra Diaconu, Constantin Șerban (ONPL)

Merlin, JeanSebastien Bach. L’œuvre
instrumentale de Gilles Cantagrel
sau Danseuse étoile, autobiogra
fia lui Agnès Letestu cu Gérard
Mannoni.
În peisajul francez, un premiu
foarte important, care a fost preluat
acum doi ani de Radio France Mu
sique, „Le Prix France Musique des
Muses“, a primit candidatura, în
2017 și 2018, a aproape 80 de eseuri
(muzică clasică, jazz, muzici tradi
ționale). Este vorba de eseuri variate
și pentru toate gusturile. Mi se pare
un număr important de cărți pentru
un domeniu considerat specializat.
Numărul este revelator pentru un
domeniu care se bucură de vitalitate.
Sunteți creatoarea unui original
premiu acordat cărții muzicale, ce
acoperă două categorii distincte
de carte. Ce v-a determinat să îl
creați?

Am creat Prix Littéraire des Musi
ciens ca un omagiu adus artiștilor
și pentru a apropia publicul de mu
zicieni și prin cărți, prin cuvinte. Am
dorit să fie distinse un eseu și un
roman, pentru a permite publicului
să aleagă forma care îi corespunde
cel mai bine. În adolescență lam
citit pe Romain Rolland (în traduce
rea românească din biblioteca pă
rinților mei) ca să înțeleg ultimele
sonate pentru pian de Beethoven.
Această experiență muzicală a fost
fundamentală în viața mea.
Cum au răspuns editurile și criticii
la o asemenea inițiativă?

Editorii au fost încântați și am primit

multă încurajare din domeniul căr
ții. Primul criteriu de selecție este
accesibilitatea – și cred că lea plă
cut această idee – de a face un pas
spre marele public. În privința criti
cilor, unii mai trebuie convinși, dar
majoritatea a fost deschisă față de
inițiativă, iar premiul a fost foarte
bine primit. Anul viitor vom avea
noi parteneriate, cu publicația „La
Lettre du Musicien“, de exemplu.
Cum ați ales juriul și care au fost
membrii săi?

Am dorit un juriu care să reprezinte
peisajul muzical francez și inter
național, un juriu variat, iubitor de
cărți, și am contactat artiști pe care îi
apreciez și pe care îi știam mari cititori.
Juriul este compus jumătate din soliști,
jumătate din membri ai marilor or
chestre franceze, de un scriitor și un
muzician dintrun alt domeniu: pia
niștii Dana Ciocârlie și JeanClaude
Pennetier, scriitoarea Véronique Olmi,
compozitorul Philippe Hersant, jazz
manul Richard Galliano…
Cum au fost selecționate cărțile
care au intrat în competiție?

Primul criteriu a fost accesibilitatea,
o scriitură care să te invite să pă
trunzi în acest domeniu. Apoi,
calitățile pedagogice și aportul su
biectului tratat. Selecția este ghi
dată de întrebări de genul: ce carte
ne va ajuta să înțelegem mai bine și
să iubim muzica? Ce carte va aduce
publicul la concert?
Ce impact estimați că are Premiul
Literar al Muzicienilor?

Stabilită în Franţa de la vârsta de
șase ani, îndrumată de părinţi muzicieni, Alexandra Diaconu a creat în
2014 agenţia de comunicare
Legato Agency, având o experienţă
de zece ani în serviciul de presă al
editurii Albin Michel și o
perfecţionare în management artistic la San Francisco. Cultura, dialogul cultural, muzica și ideile care
schimbă societatea constituie
temele de predilecţie pe care le
promovează prin agenţia sa. A fost
critic muzical la revista muzicală
franceză online „ResMusica“,
corespondentă la Paris pentru RRM
și a prezentat cronici pe France
Musique despre scriitori și muzică.
A studiat vioara și a absolvit în anul
2000 Conservatorul Naţional de
Muzică din Lille. Pasionată și de istoria artei, a ales după Conservator și
calea academică și a obţinut în
2005 diploma de master cu o
dizertaţie despre muzica în pictura
barocului italian.

Un premiu dă o a doua viață unei
cărți, atunci când promovarea sa
încheiat și când cartea nu mai
este pe rafturile librăriilor. Asta
îmi doresc pentru aceste cărți și
cred că o să putem măsura impac
tul în decurs de un an. Premiul a
avut, însă, și un impact asupra
membrilor juriului: ei miau spus
cât de mult lea plăcut experiența
și că sau creat legături noi și in
terdisciplinare.
Spre ce vi se îndreaptă atenția
profesională în viitorul apropiat?

Spre o a doua ediție a premiului,
care va avea loc în noiembrie 2019.
Spre un eseu original al marelui cri
tic muzical francez Jacques Drillon,
La Musique comme Paradis, apărut
recent (Buchet Chastel) și în care ex
plorează diferențele între muzica as
cultată și cea produsă. Apoi, în 2019,
Buchet Chastel va publica un eseu
inedit în franceză din scrierile lui
Rahmaninov, iar în martie în acest
an aniversar al nașterii Clarei Schu
mann va reedita o carte importantă
din fondul muzical, Jurnalul intim
al lui Robert și Clara Schumann.
Altfel, sunt solicitată din ce în
ce mai mult pentru promovarea în
Franța a culturilor străine și este o
provocare care mă pasionează. SDC
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Reverii 2018
„Vedeți pe stradă un om bine îmbrăcat, îngrijit, arătos, chiar frumos. Ați auzit despre el că are
soție, copii, casă, mașină, bani și tot ce-i trebuie. Și într-o zi aﬂați că a părăsit casa și copiii, că e
în divorț, după ce s-a păruit cu soția. Ori că a fost prins cu altă femeie, ori cine știe ce altă
minune... Și ziceți că acelui om i s-a luat de bine, sau că l-au stricat banii, sau că a înnebunit de-a
dreptul. Dar adevărul e mult mai simplu: omul era nefericit în felul cum trăia și n-a făcut decât
un gest de revoltă contra abrutizării sale și a pornit iar în căutarea fericirii. Și care este felul de
fericire de care acel om are nevoie, numai bunul Dumnezeu știe! Omul niciodată nu poate ﬁ
sigur că a atins fericirea. E blestemat să caute, și e dator să caute mereu!“
Când scriam aceste rânduri, în
urmă cu mai bine de două decenii,
punândule pe seama unui perso
naj din romanul Lia Mora (a cărui
reeditare cerută de public mia
fost promisă pentru anul viitor),
nu aveam în minte nici un repre
zentant al rockului sau al showbi
zului intelectual. Însă, recent,
leam găsit o deloc stranie cores
pondență cu spusele lui Eric Clap
ton, „Dumnezeul chitarei“, cum
bine se știe. În cartea lui Paul Scott,
Copilul nimănui, dedicată rocke
rului care nu își cunoaște nici azi
tatăl (fiindcă mamăsa na știut săi
spună precis cine, dintrun pluton,
a fost acela), sunt reproduse cuvin
tele emblematicului muzician, re
plică dată insinuărilor unui fost
colaborator, cândva de mare suc
ces, acum aproape uitat.
L-AM SUSPECTAT ȘI EU PE
CLAPTON DE-O ANUME
IMPERTINENȚĂ
Clapton era bănuit că nu poate să
cânte blues autentic ca negrii ex
ploatați pe plantațiile de bumbac
din Sudul american, pentru că,
vezi Doamne, un tip bogat și cele
bru, la costum de mii de lire ster
line, nu are cum să simtă o su
ferință reală, ci doar își închipuie
una. Și iată ce răspundea incrimi
natul: „Bluesul este o stare de spi
rit, ce nare nimic dea face cu
hainele sau cumpărăturile... Pot să
am toți banii și toate mașinile din
lume, și să fiu foarte nefericit. E
ceva lăuntric“.
Lam suspectat și eu pe Clap
ton deo anume impertinență,
apropo de blues, judecândul după
mondenitățile și exagerările la
care se preta întro perioadă a
vieții sale, de parcă aș fi avut vreun
drept asupra lui. Paradoxul „con
sumatorului“ de muzică este că el

chiar poate pretinde acest drept,
fiindcă impactul artei sunetelor
asupra ființei umane este incom
parabil mai profund și mai devas
tator decât al oricărei alta. Am
folosit ghilimele pentru consuma
tor deoarece muzica nui o marfă
ce poate fi servită ca un fel de mân
care sau coctail la finalul altei
activități, deși oamenii insensibili
se străduiesc de milenii să o tra
teze așa. De obicei, muzica este
considerată ceva superficial, o
distracție evidentă, care nu con
sumă energie și nu necesită mun
că. Și ce fac muzicienii, rockeri sau
nu? Beau continuu, mănâncă de
mântuială, se droghează, practică
sexul necontrolat și se comportă în
lume ca niște nesimțiți. „Cum săți
dai fata după un rocker?“ era o în
trebare de burghez cumsecade
întrun film anost. Chiar așa: cum?
Pentru unii, actualmente, asta nu
e dilemă, ci urgență, de când sa
văzut că destui rockeri au ajuns ve
dete bogate și influente.
Anul care tocmai se încheie
ma făcut să privesc viața unui mu
zician rock și după rezultatele puse
pe discuri, dar și după activitățile

sale – să le zic extra curriculare,
având ca referință exemplul dat de
Clapton. Cu toate păcatele comise
în deplină iresponsabilitate, când
singura lui grijă permanentă și ob
sedantă era să cânte bine la chi
tară, să compună cântece fru
moase (ceea ce a și reușit), omul șia
învins demonii și a găsit banala fe
ricire în mijlocul unei familii
obișnuite, în activități de pensio
nar, precum pescuitul, mersul la
biserică, plimbările etc. Mai mult:
a devenit un cetățean responsabil,
care, beneficiind de resursele tre
buincioase, sa implicat energic în
recuperarea unora dintre confrații
săi, victime ale abuzului de bău
tură și droguri. Centrul de trata
ment înființat în Caraibe ia
înghițit milioane de dolari și la
costat prietenia ruptă cu manage
rul care îl salvase în mai multe
rânduri de la dezastru, fără ca re
zultatul îngrijirilor medicale să fie
notabil. Gestul său nu poate fi
numit bunăvoință dezinteresată,
pentru că e un act gândit și susținut
consecvent, dovada unei conștiințe
a timpului actual preocupate (și) de
problemele semenilor.

ANUL NOSTRU OFICIAL
CENTENAR, BÂNTUIT DE
FESTIVISME, NU MI-A DAT
IMPULSURI ANIVERSARE
Nu e singurul dintre rockeri care a
girat asemenea fapte, și nici ultimul
dintre „nefericiții“ bogătași carita
bili. Indiscutabil, este o pildă bună
de urmat, dar câți oameni pot săl
imite? Mai degrabă maimuțăresc
disperarea creativă și excesele sexo
bahice, sfârșind jalnic în depen
dență, după ce sau iluzionat că vor
deveni ce nu le stă în putință. Iar
dacă Eric Clapton sa îmbogățit da
torită talentului său artistic, alții se
îmbogățesc din lăcomie și lipsă de
scrupule, din agresivitate comer
cială și dorință de a deține mai mult,
de parcă posesiunile te absolvă de
nemernicie și te fac nemuritor.
Și mai e ceva de învățat de la
Clapton. Născut în vreme de răz
boi, când Anglia coagulase toate
popoarele libere în lupta pentru
apărarea democrației, a trăit și a
devenit un fel de cetățean plane
tar, combinat cu femei de alte nea
muri, fără săși piardă vreodată
ethosul și apetența pentru specificul
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DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
națiunii sale. Astăzi, când se în
cearcă omogenizarea transnațio
nală și se practică spălarea pe creier
în numele unei fericiri consumiste
universale, Eric Clapton poate fi
model de normalitate ce exclude
izolaționismul, rasismul, xenofobia,
disprețul față de cel diferit ș.a.m.d.
Și să nu uităm că tot Clapton sa
pronunțat pentru limitarea imi
grației, în perioada anilor ’70, când
problema era acută în țara sa. Că
opinia lui na contat (sau na fost
înțeleasă), e altfel de exemplu: ome
nirea nu ține cont de bunsimț, nici
de ideile sănătoase, ci dă crezare și
puteri decizionale neobositelor
forțe ale răului, manifestate sub
atâtea forme, încât sunt aproape de
nerecunoscut. Sa ajuns până aco
lo, că răul ia uneori forma binelui
și capătă credibilitate pentru pu
hoaie de ființe parcă decerebrate,
față de care mancurții pot fi consi
derați ceva superior. Trăim în toiul
unui experiment malefic și nu știm?
Îmi cer scuze că nam putut
scrie un tradițional articol retros
pectiv pentru numărul de sărbători
al revistei. Nici anul nostru oficial
centenar, bântuit de festivisme, nu
mia dat impulsuri aniversare. De
parte de mine morga pretențioasă și
privirea încruntată a moralistului de
meserie, preferabil bine plătită. To
tuși, nu pot nega evidența: văd mai
degrabă rateurile decât izbânzile de
orice fel. Mă străduiesc să evidențiez,
însă, în domeniul rockului, piesa
care sună bine; și caut rifful capabil
să inducă un extaz fie și trecător, cu
speranța că transmit sentimentul și
altora. Astfel că, pe lista audițiilor
mele, fără a pretinde că este infaili
bilă sau definitiv închisă, se regăsesc
trupe și albume cărora le scapără
măcar o scânteie, uneori văzută doar
de ochiul meu bătrân și obosit. Și
dacă mai pot sămi stârnesc iluziile
despre un nume oarecare, nu am ne
obrăzarea să cred că amabilul cititor
al paginii de față e lipsit de orientare
în oceanul deloc pacific al muzicii
rock contemporane și așteaptă de la
mine – sau de la oricine altcineva –
prețioase indicații.
Trăim cât, ce și cum trăim, iar
exemplul oferit de Clapton poate fi
asimilat de cei care caută. Indeciși,
dezorientați, dar mulți. SDC
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Întoarcerea cenzurii în anul I dW
(după Weinstein) și a #MeToo
Lumea culturii este confruntată cu o
provocare redutabilă: apariția a noi forme de
cenzură venite din partea unor grupuri de
presiune, asociații sau colective ad-hoc.
Pentru moment, în majoritatea cazurilor,
autoritățile au dat dovadă de curaj, dar până
când?, se întreabă „Slate“.
Articolul din „Slate“ începe prin a
aminti un fapt petrecut în 2014,
când West Australian Opera a
luat decizia de a anula spectaco
lul Carmen de Bizet pe motiv că
unii actori fumează pe scenă, iar
acest fapt este „incompatibil“ cu
mesajele antifumat ale unuia din
tre sponsorii instituției.
Astăzi, mai ales pe valul iste
riei #MeToo, astfel de situații sau
multiplicat. „Ieri“, scrie „Slate“,
„societatea exercita o presiune în
favoarea libertății de a crea. As
tăzi, datele par a se schimba. În di
ferite ocazii, grupuri organizate
ocupă terenul mediatic sau juri
dic, mergând deseori până la inti
midare fizică“.
De exemplu, în decembrie,
„Liberation“ enumera mai multe
cazuri în care artiști precum Bal
thus, Gauguin sau Schiele, morți
de ani de zile, „își văd operele con
testate din motive de sexualitate
controversată, ca urmare a aface
rii Weinstein“. O petiție cu 10.000

de semnatari cere retragerea unui
tablou de Balthus de la MET,
în New York. Londra, Köln și
Hamburg refuză campania de afi
șe ale unei expoziții retrospective
Schiele.
Tot recent, festivalul interna
țional de film fantastic Même pas
peur, ce are loc în La Réunion, a
fost obligat să își retragă afișul
care reprezenta două femei vop
site în negru, la presiunile Consi
liului reprezentativ al asociațiilor
negre din Franța. „Artiștii au de ce
să fie neliniștiți“, scrie „Slate“.
„Am trecut de la o societate
care cerea mai multe libertăți și
încuraja libertatea de creație la o
societate ce pretinde interdicția
diverselor opere.“
Tot „Liberation“ publica în ia
nuarie un apel al L’Observatoire
de la liberté de création, un grup
creat „în urmă cu 15 ani pentru a
răspunde atacurilor lansate con
tra operelor de artă din partea
asociațiilor reacționare“, un grup

care astăzi este alarmat „de o
nouă formă de cenzură venită din
partea asociațiilor antirasiste sau
feministe“. „Dacă critica este nece
sară, a vrea să interzici cărți sau
filme semnalează eșecul dezbate
rii democratice.“
„Vedem cum se constituie aici
tribunale populare, petiționare,
care își arogă dreptul de a pro
nunța «sentințe» răspândite de
rețelele sociale vizând un anume

spectacol, o anume scenă dintro
piesă de teatru, retrospectivă sau
melodie. Aceste puneri în cauză a
unor opere nu se mulțumesc doar
să critice, ele nici nu caută dez
baterea. Ele vin cu lecturi unice,
dogmatice și cer interzicerea, în
ciuda oricărei legi în vigoare.
Aceste atacuri repetate riscă, din
colo de operele vizate, să conducă
la cea mai rea dintre cenzuri, cea
mai radicală, cea mai perfidă, cea

care intervine înainte ca opera să
existe. Opere care nu vor pune ni
mănui probleme, fiindcă nici nu
vor exista sau vor exista numai
după ce vor fi complet aseptizate“,
se arată în comunicatul publicat
de „Liberation“.
De asemenea, L’Observatoire
atrage atenția că aceste asociații
luptă contra diverselor forme de
organizare și uită să opereze „ne
cesara distincție dintre artist și

poate avea decât un singur răspuns
dacă ai încredere în progresul
omenirii. Scoaterea tabloului nu
este o critică interesantă, este un
gest vulgar ce va sfârși la lada de

gunoi a istoriei“, scrie Jonathan
Jones. Cum era de așteptat, „The
Guardian“, ziar britanic foarte
stângist și care susține păreri „pro
gresiste“ a anunțat întrun editorial

că echipa redacțională nu vede în
gestul galeriei din Manchester
nici o „cenzură“, ci numai „un gest
neîndemânatic ce stimulează o
dezbatere importantă“. SDC

Cenzura prerafaeliților
sub pretextul dezbaterii
Din data de 26 ianuarie, Manches
ter Art Gallery a retras de la expu
nere tabloul Hylas și nimfele,
realizat de John William Water
house, unul dintre reprezentanții
de seamă ai mișcării prerafaelite
de la sfârșitul secolului al XIXlea.
Pânza ascunsă (întrun adevă
rat spectacol transmis online) a fost
înlocuită cu un soi de text explicativ
în care con ducerea galeriei a încer
cat săși justifice gestul: „Această ga
lerie prezintă corpul femeilor fie ca
o «formă pasivă decorativă», fie ca
«femeie fatală». Să punemîn discuție
această fantasmă victoriană!“.

Justificarea acestei inițiative?
Curatoarea Clare Gannaway, care
a avut inițiativa actului de cenzură,
susține că că mișcarea #MeToo a
făcuto să lanseze o dezbatere și că
tabloul ar putea să fie expus din
nou, dar „în alt context“.
„Cine urmează, Picasso?“, sa
indignat Jonathan Jones, critic de
artă, întrun articol publicat de
„The Guardian“. „Dezbaterea la
care se referă cei ce au avut această
idee nu poate avea decât o temă și
anume dacă muzeele ar trebui să
cenzureze operele de artă din mo
tive politice. Iar această întrebare nu
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operă“, cu trimitere directă la soar
ta operelor unor artiști cu un
comportament controversat, cum
ar fi Roman Polanski.
Această problemă a noii cen
zuri nu se rezumă doar la Franța,
ea trece și Atlanticul. De exemplu,
întro opinie publicată de „Journal
de Montreal“ în ianuarie, jurna
lista Sophie Durocher se declară
șocată de un raport al unui ziarist
în care se arată că la colegiul Mai
sonneuve „profesorii practică au
tocenzura pentru a evita să jig
nească credințele religioase sau
culturale ale studenților“.
Înapoi în Europa, „Le Monde“,
aducând în discuție cazul Woody
Allen, tot mai părăsit la Holly
wood, se întreabă „#metoo: asis
tăm oare la întoarcerea cenzurii
în artă?“. Trecând în revistă cazu
rile artiștilor șterși din produc
țiile TV sau cinematografice, în
ultima perioadă, în urma acuza
țiilor de hărțuire sexuală (dove
dite sau nu), „Le Monde“ este de
părere că toate aceste fapte pun
din nou în discuție distincția din
tre artist și opera sa. „Ca să știți și
voi, Caravaggio a fost un criminal,
Degas un mizantrop execrabil.
Din această perspectivă, ce «poli
ție» are dreptul să decreteze cine
are dreptul de a fi expus la Luvru?“,
se întreabă Thomas Schlesser, di
rector al Fundației Hartung Berg
man, care avertizează asupra ju
decării unei opere prin prisma
personalității autorului.
„Le Monde“ este de părere că,
dincolo de Atlantic, această dis
tincție nu se face de la sine. „Dar
asta nu înseamnă că Franța nu su
feră și ea de pe urma importării
normelor americane“, spune Nat
halie Heinich, sociolog al artei la
CNRS. SDC
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În era internetului sufocat
de pornograﬁe, nudurile
clasice deranjează
Profesorul Mateo Rueda a fost
gonit din postul său de la o școală
din statul american Utah în urma
reclamației unui părinte care la
acuzat că a arătat imagini porno
grafice copiilor. Vina sa? Mateo
Rueda a prezentat, de fapt, nuduri
de Ingres și Modigliani elevilor de
11 și 12 ani care urmează cursul de
pictură din respectiva școală și
cărora voia să le demonstreze
evoluția cromaticii dea lungul
vremii.
Această poveste nu face decât
să se adauge unei liste destul de
lungi de scandaluri similare din
ultima vreme. Astfel, o altă ultra
giată din Statele Unite, Mia Merril,

a lansat o petiție online prin care
vrea să obțină retragerea din Me
tropolitan Museum of Art din New
York a unei pânze semnate de Bal
thus (Thérèse rêvant – 1938), pic
tură pe care doamna în chestiune
o consideră pedofilă.
Dincoace de Atlantic, unde
austriecii și nu numai au serbat
centenarul morții lui Egon Schiele,
campania de promovare a unei
retrospective a acestuia a scanda
lizat la Londra, Köln și Hamburg.
Afișe reproducând lucrări de
Schiele au stârnit indignarea în
aceste orașe, iar prima reacție a re
giei de transport londoneze a fost
să refuze expunerea lor în stațiile

de metrou, propunând chiar ca
imaginile să fie cenzurate.
Biroul de turism din Viena a
profitat de situație pentru a am
plifica scandalul. A fost trimisă o
nouă serie de afișe, în care părțile
„rușinoase“ ale nudurilor lui
Schiele au fost acoperite de benzi
albe cu mesajul: „Ne pare rău. Au
o sută de ani, dar aceste tablouri
sunt și azi prea îndrăznețe“, în
soțit de hashtagul #DerKunst
IhreFreiheit („Artei, libertatea sa“),
derivat din mottoul secesionis
mului vienez („Der Zeit ihre Kunst.
Der Kunst ihre Freiheit“, „Fiecărei
vremi, arta sa. Fiecărei arte, liber
tatea sa“). SDC

După cum era de așteptat,
Facebook a cenzurat Libertatea
O reproducere a unui tablou (ce
lebru) al lui Eugène Delacroix, Li
bertatea conducând poporul, a
fost cenzurată de gigantul social
media. Realizând că au comis
(încă o) gafă uriașă, reprezentan
ții Facebook șiau turnat public
cenușă în cap. Dar gafa însă nu
face decât să sublinieze tendința
supărătoare a celor de la Face
book de a cenzura pur și simplu,
pe loc și fără a judeca, orice pare,
oricât de vag, a încălca regulile
rețelei.
Un tribunal francez a admis
faptul că Facebook a „comis o
greșeală“ când a suspendat contul
unui profesor francez după ce
acesta a postat o reprezentare a
tabloului Originea lumii al lui
Gustave Courbet. Dar și un Nud
așezat al lui Modigliani, ba chiar
și antica Venus din Willendorf,
care, în opinia Facebook, este „pe
riculos de pornografică“. „Expli
cită sexual“ a fost considerată și
statuia lui Neptun din Piazza del
Nettuno din Bologna. Sau statuia
Micii Sirene din Copenhaga, care
„este prea dezgolită“.
Ceea ce nu face decât să arate
că Facebook are la fel de multă le
gătură cu arta și cultura cât are
Mark Zuckerberg cu protejarea da
telor personale ale utilizatorilor.

Mai grav este un alt tip de cenzură
pe care Facebook și alte rețele so
ciale îl practică, voluntar sau nu.
Chiar și în România.
În SUA astfel de reacții ale
rețelelor sociale sunt denunțate
de către „victime“ drept acțiuni
deliberate.
La începutul lunii martie, Na
tional Religious Broadcasters
(NBR), o asociație evanghelică a
massmediei creștine, a acuzat Fa
cebook, Twitter și Google de „cen
zură în stil Silicon Valley“, expli
când, cu exemple, că aceste rețele
restricționează efectiv conținutul
materialelor ce prezintă puncte
de vedere creștine și/ sau conser
vatoare.
„Cerem celor din Sillicon Val
ley să respecte primul amendament

al constituției SUA“, somează lide
rii conservatori americani, care
susțin că, dacă această tendință va
continua, în SUA nu se va mai pu
tea vorbi despre „free speech“.
„Cenzura sa schimbat com
plet și dramatic în zilele noastre
din cauza internetului și, mai ales,
din cauza acestor uriași ai tehno
logiei care sunt, practic, monopo
luri și care îți pot termina pur și
simplu existența online“, este de
părere Robert Epstein, psiholog și
cercetător la American Institute
for Behavioural Research & Te
chnology. „Am dat o putere imen
să unui grup care nu răspunde în
fața marelui public. Nu vorbim
aici despre o agenție guverna
mentală care este obligată la
transparență, vorbim despre o
companie privată care face totul
în secret.“
„Cred că pericolul este uriaș“,
este de părere și Mathew Ingram,
redactor la revista „Columbia
Journalism Review“.
„Dacă te interesează libertatea
informației, dacă vrei ca oamenii
să citească și păreri contradictorii,
atunci ai de ce să fii îngrijorat de
faptul că trei corporații gigantice
decid ce informații ai voie să vezi
și ce informații îți sunt restricțio
nate.“ SDC

IANUARIE:
DENEUVE, O „ALBĂ
APOLOGETĂ A VIOLULUI”
Ziarul „Le Monde“ publica un apel
semnat de o sută de personalități
feminine europene care denun
țau un „război al sexelor pe punc
tul de a lua o direcție absurdă și
halucinantă“ și care servește în
realitate „intereselor unor duș
mani ai libertății sexuale“ și duc la
instaurarea „unui climat de socie
tate totalitară“.
O inițiativă a fost semnată de
personalități franceze precum
Catherine RobbeGrillet, fostul
star XXX Brigitte Lahaie sau criti
cul de artă Catherine Millet,
avândo pe marea actriță Cathe
rine Deneuve pe post de portdra
pel. Deneuve a fost instantaneu
atacată pe rețele de socializare și
în presa de ambele părți ale At
lanticului de feministele de rit nou.
Acestea leau declarat pe sem
natarele apelului din „Le Monde“
drept „apologete ale violului“ și
„apărătoare ale pedofiliei“ (fiin
dcă Deneuve își permite să îl
susțină pe Roman Polanski).

FEBRUARIE:
MARGARET ATWOOD,
„FEMINISTA REA”
Respectata autoare canadiană, au
toarea bestsellerului Povestea ca
meristei și una dintre cele mai
cunoscute susținătoare ale cauzele
feministe, sa văzut pusă la zid de fe
ministele fanatice după ce a îndrăz
nit să își exprime rezerve asupra
derivei mișcării #MeToo întrun edi
torial publicat de „Globe and Mail“ și
intitulat Am I a Bad Feminist?.
„În timpuri extreme, extre
miștii câștigă. Ideologia lor devine
religie și cine nu se con formează
vederilor lor este declarat apostat,
eretic sau trădător, iar moderații
sunt anihilați. Scriitorii de ficțiune
sunt și mai suspecți, fiindcă ei scriu
despre ființe omenești, iar oamenii
sunt ambigui din punct de vedere
moral. Scopul oricărei ideologii
este să elimine ambiguitatea“, scrie
Atwood. SDC
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Literatura anti-Trump,
noua mină de aur
Cartea Fire and Fury: Inside the
Trump White House de Michael
Wolff a fost un mare hit de librărie
peste Atlantic și nu numai. Era
de așteptat ca volumul lui Michael
Wolff să fie pe val întrun moment
în care zilnic mass media îl arde
în efigie pe președintele SUA. Mai
nou, Wolff este pe punctul să scoa
tă bani și din adaptarea pentru
televiziune a cărții sale. „The Hol
lywood Reporter“ crede că Nicolas
Cage ar fi perfect în rolul lui Do
nald Trump, fiindcă „la fel ca
Trump, Cage este imprevizibil și,
tot ca Trump, Cage reușește să
fie în același timp înfricoșător și
stupid“.
Cartea lui Wolff sa bucurat
de vânzări considerabile: 28.000
de exemplare în mai puțin de o
săptămână, numai în librării. S
au vândut și mai multe exemplare
în versiunea electronică (250.000)
și audio (100.000).

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Și, fiindcă e un moment bun
de a scoate bani pe spinarea lui
Trump, o mulțime de alți editori
și autori se grăbesc să tragă din
spuză pe turta lor cu volume care
fie îl apără, fie îl „distrug” pe pre
ședintele Statelor Unite.
Conform siteului Amazon, în
în ianuarie oferta conținea 4.514
cărți în limba engleză despre
Trump ca președinte. Obama, să
racul, stă mai prost în clasament,
cu numai 826 de titluri.
Unul dintre beneficiarii invo
luntari ai acestui val de literatură
„trumpistă“ este istoricul Randall
Hansen. O carte a acestuia, scrisă
în 2009, a ajuns pe lista bestsel
lerurilor în urma unei confuzii –
cartea se numește Fire and Fury:
the Allied Bombing of Germany.
O carte despre bombardamentele
aliate asupra Germaniei, în care
numele lui Trump nu apare de
loc. SDC

Rush, Slayer, Elton John:
rockul la final de drum
Ceea ce se bănuia de
multă vreme a fost
conﬁrmat îm
februarie, când
canadienii de la Rush
au anunțat oﬁcial
sfârșitul celebrei
formații de rock
progresiv.
Anunțul a fost făcut de chitaristul
Alex Lifeson întrun interviu acor
dat publicației „The Globe and
Mail“: „Au trecut peste doi ani de
când Rush nu a mai concertat. Nu
avem planuri pentru noi discuri
și turnee. Practic, am pus punct
formației. După 41 de ani, simțim
că am ajuns la final“.
Un final care nu face decât să
întristeze milioanele de fani ai
rockului progresiv pe care Rush
a reușit să îi strângă în patru de
cenii de carieră impecabilă.

„E trist să vezi finalul trupei,
dar trebuie respectați pentru faptul
că au decis să părăsească scena
cât încă sunt în formă maximă“, a
apreciat Mike Portnoy, baterist al
supergrupului de rock progresiv
Sons of Apollo și membru fondator
al trupei Dream Theater.
„Până în ultima clipă au putut
concerta pe stadioane pline, pentru
că sunt foarte iubiți“, a comentat
ziarul „The Guardian“. „Și este per
fect felul în care pleacă: fără certuri,
fără morți, fără crize. Doar trei pri
eteni care fac doar ce vor să facă,
în cel mai bun mod cu putință.“
nFormația de thrash metal Slayer
a anunțat și ea retragerea din acti
vitatea muzicală după un ultim
turneu care a început în vară, în
compania unor colegi de generație
și trupe, precum Testament, Ant
hrax, Behemoth și Lamb of God.
În 2016, Tom Araya, basistul și vo
calistul Slayer, evoca întrun in
terviu posibilitatea retragerii.
„După 35 de ani e din ce în ce mai

greu să mergi în turneu“, spunea
Araya. În aceeași perioadă, chita
ristul Kerry King, celălalt membru
fondator Slayer, pomenea de o
posibilă carieră solo. Imediat după
anunțul oficial al celor de la Slayer,
soția lui Kerry King a asigurat
fanii că muzicianul va continua
să compună. „Dacă cineva va pă
răsi formația, nu voi continua
întrun Slayer compus din alți
membri“, declara King în 2010.
„Dar următoarea mea formație va
suna ca Slayer, asta e sigur!“
nElton John a anunțat că „Farewell
Yellow Brock Road“ va fi ultimul
turneu din viața sa. „Cred că a ve
nit momentul să îmi iau rămas
bun. Prioritățile mele sau schimbat,
acum trebuie să am grijă de copii“,
a declarat artistul în vârstă de 70
de ani care asigură fanii că renun
țarea la turnee nu înseamnă și re
nunțarea la muzică. Ultimul lui
turneu a început în SUA pe 8 sep
tembrie 2019 și se va sfârși în 2021,
după peste 300 de concerte. SDC
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După două decenii, lumea s-a
transformat în Truman Show
În opinia multora, ﬁlmul realizat de Peter Weir
și lansat în urmă cu 20 de ani a prezis cel
mai bine începutul de secol XXI.
Scris de Andrew Niccol (un spe
cialist al SFului speculativ la Hol
lywood și realizator al filmelor
Gattaca și Lord of War), The Tru
man Show este o satiră despre na
tura intruzivă a televiziunii. Tru
man, un om obișnuit, interpretat
de Jim Carrey întrunul dintre
puținele sale roluri sobre, trăiește
o viață aparent idilică întro co
munitate ce pare utopică. Asta
până în clipa în care Truman des
coperă că întreaga lui existență e
un gigantic reality show în care
este, fără voie, eroul principal.
The Truman Show sa dovedit
un mare succes în 1998, a înregis
trat câștiguri uriașe, a primit și a
fost nominalizat la premii impor
tante, a fost aplaudat de critici, a
stârnit discuții și a inspirat nenu
mărate analize.
Filmul a fost interpretat de
mulți din punct de vedere religios
sau psihanalitic, a fost privit drept
un comentariu la Utopia lui Thomas
Morus și, mai ales, a fost și este con
siderat un film ce a anticipat lumea
în care massmedia este o prezență
covârșitoare și atotputernică. Pentru
foarte mulți, The Truman Show are
o importanță aparte în zilele noastre,
când societatea este zguduită de un
scandal precum Facebook/ Cam
bridge Analytica, întro lume a
rețelelor sociale și a camerelor de
supraveghere omniprezente.

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

în aceeași zonă existențială ca The
Truman Show.“
Întro formă extremă, filmul
lui Peter Weir a fost reprodus în
Japonia, în 1998, întruna dintre
cele mai bizare emisiuni TV. Un
tânăr actor, Nasubi, a fost păcălit
de realizatori să reziste 15 luni, în
pielea goală, întro cameră în care
să își câștige existența numai prin
participarea la diverse concursuri.
Nasubi na știut decât la final că,
de fapt, experiența sa a fost per
manent filmată și difuzată în cadrul
emisiunii Susunu! Denpa Shonen,
un reality show ce a înregistrat au
diențe record.
În acest context, nu pare de
plasat faptul că, la doi ani de la
premiera Truman Show, Joel Gold,
un psihiatru newyorkez, a făcut
legătura dintre noile modalități
de consum ale culturii populare
și influența acesteia asupra noas
tră, descoperind existența unei
maladii ce a primit numele de
„Sindromul Truman“.
Cei care suferă de această afec
țiune sunt convinși că sunt per
sonajele principale întrun imens
reality show. Dea lungul anilor,
mai mulți psihiatri sau convins
de existența acestui sindrom. Oda
tă cu explozia noilor tehnologii, a
internetului și a rețelelor sociale,
specialiștii se tem că alte forme
de maladii mentale vor apărea în
anii următori.
„Știi că ai reușit cu adevărat
să ai succes abia când opera ta
dă numele unei boli“, a comentat
Niccol. SDC

40 de ani de
cârcoteală și de
mâncat lasagna
cu Garfield

Don Quijote,
made in
Gilliam:
verdictul

Este una dintre marile vedete ale
benzilor desenate americane, ală
turi de personajele Disney și War
ner Bros, de seria Peanuts a lui
Charles Schulz și Familia Addams
a lui Charles Addams.
Garfield a debutat ca bandă
desenată pe 19 iunie 1978 direct
în paginile a 41 de ziare americane.
A fost creat de desenatorul Jim
Davis, care a luat numele mota
nului de la bunicul său. Motanul
portocaliu a fost un mare succes
încă de la început. În 1981 aven
turile lui apăreau deja în 850 de
ziare. În 2002 ajungea în paginile
a 2.570 de publicații, sub ochii a
aproximativ 236 de milioane de
cititori din întreaga lume. Un ade
vărat record, consemnat ca atare
de Guiness. Iar Garfield sa dovedit
și un succes financiar. El produce
anual venituri din „merchandising“
care variază între 750 de milioane
și un miliard de dolari. SDC

După aventuri și chinuri de aproa
pe un sfert de secol, Terry Gilliam
a reușit în cele din urmă să își
prezinte filmul, în premieră, la
Cannes. Este Omul care la ucis
pe Don Quijote capodopera aștep
tată? Presa, opinează „Le Figaro“,
„sa rătăcit în delirul lui Gilliam“.
„Huffington Post“: „Un rezultat în
semiton“, spectatorul se pierde
deseori „întro poveste pe alocuri
la fel de haotică precum anii de
dicați realizării filmului“.
„Télérama“: „Un lungmetraj inegal,
salvat de veritabile momente de
poezie“.
„Premiere“: „Filmul suferă de sin
dromul gilliamesc obișnuit, gigan
tismul pitic. Între ambiție nebu
nească, idee magnifică și realizare
se află o linie crudă“.
„Le Monde“ : „ Don Quijote , un
bebeluș viguros în ciuda a treizeci
de ani de gestație“.
„Le Figaro“: „Rezultatul provoacă
groază și jenă“.
„The Hollywood Reporter“: „Ra
reori astfel de fapte brave au pro
dus un rezultat atât de slab “.
„Variety“: „Întruchipează, poate,
cea mai mare frică a fanilor regi
zorului: o harababură confuză, je
nantă și cacofonică“. SDC
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Dar cu dansul cum stai ?
Anul 2018 mi-a oferit
până acum cel puțin
cinci ocazii în care să
abordez subiectul.
Scriu la ﬁnal, în loc de
retrospectivă, pentru
că a fost a fost una
dintre cele mai
controversate teme
ale anului: misoginismul în sport. A
culminat, în văzul
tuturor, chiar în luna
decembrie, în timpul
ceremoniei decernării
Balonului de Aur.

Povestea începe cu multe luni
înainte, când Forbes a anunțat
obișnuitul top al celor mai bine
plătiți o sută de sportivi. Pentru
prima dată de când există acest
top nu apărea nici o femeie. În
edițiile precedente, Serena Wil
liams era una dintre rarele pre
zențe feminine în clasament, dar
născuse recent și nu a mai concu
rat timp de un an. Așa că topul a
rămas doar al bărbaților.
Despre diferențele de veni
turi dintre bărbați și femei se

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
vorbește des, dar în sport dispari
tatea este enormă. În general,
atunci când femeile cer câștiguri
egale cu ale bărbaților, discuția
este mutată imediat spre audien
țele TV: femeile vor fi plătite la fel
ca bărbații atunci când se va uita
la fel de multă lume la ele ca la
sporturile masculine. Pare un ar
gument de bun simț și convingă
tor, trăim cu toții întro piață
unde cererea și oferta trebuie să
se întâlnească. Dar discuția este
mai largă și mult mai inconforta
bilă: cine ia decizii cu privire la ce
se difuzează și ce nu la televizor?
De ce ne simțim inconfortabil când
vedem femei jucând fotbal sau
rugby sau în ringul de box? De ce
sunt atât de puține femei comen
tatori de fotbal?
David Rowe, cercetător aus
tralian în sociologie, explică întro
lucrare faptul că sportul a fost în
general văzut ca o confirmare a
masculinității și o supapă accep
tabilă social pentru manifestarea
violenței. Pentru că este în general

Retrocentenar
Strâmbu’ a răsărit undeva în pri
măvara lui 1918.
A văzut lumina soarelui la baza
unui versant montan, genul ăla
de loc unde se adună conurile
brazilor, când cad și se rostogo
lesc.
Porecla asta, Strâmbu’, iau
puso ceilalți pui de brad din
apropiere și pe bună dreptate. Era
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un brăduț dea dreptul strâmb, cu
vârful ca o coadă de purcel.
„Haha, tu ai apărut dintro
sămânță pe care a roso veverița și
apoi a scuipato! Ba nu, dintro
sămânță pe care a făcut pipi bursu
cul!“ Asta auzea el în fiecare zi, plus
câteva voci de om, care comentau
despre o mare unire, dar această che
stiune îl depășea. Încet, încet, puieții
de brad au crescut, iar Strâmbu de
venea din ce în ce mai strâmb, motiv
pentru care a rămas singurul netăiat.
Colegii de joacă au ajuns, rând pe
rând, brazi de Crăciun.
Undeva, prin 1940, a început
să audă iarăși voci ciudate, care

un teritoriu al bărbaților, atunci
când intră pe el, femeile trebuie
să demonstreze permanent că
sunt feminine: sunt apreciate cor
purile grațioase, iar femeile care
sunt construite altfel sunt imediat
clasificate drept „bărbați în fustă“
sau „lesbiene“.
Cel mai bun exemplu este Se
rena Williams, care la Roland
Garros a purtat un combinezon
mulat pe corp, gândit special pen
tru problemele sale medicale.
Oficialii turneului francez au
anunțat ulterior că o astfel de îm
brăcăminte nu va mai fi accepta
bilă la edițiile următoare, pentru
că „sportul totuși trebuie respec
tat“. În mod evident, tenisul poate
fi respectat doar în fustiță.
Dar cel mai celebru moment
al anului sa desfășurat în luna de
cembrie, când trofeul Balonul de
Aur a fost decernat pentru prima
dată în istorie și unei fotbaliste.
Câștigătoarea a fost norvegianca
Ada Hegerberg, iar trofeul ia fost
înmânat de DJul Martin Solveig,
care a invitato la dans și a între
bato dacă din fund poate să dea
(exprimarea a fost adaptată în ro
mânește și este mai explicită decât
întrebarea originală). Fotbalista a
zâmbit și șia trăit momentul istoric
cum a știut mai bine. DJul a ținut
să ne asigure că are un respect de
osebit pentru femei și șia cerut
scuze „de la oricine sar fi simțit
jignit“ de ceea ce a descris drept „o
glumiță“.

Nu am nici o îndoială că ar fi
fost o glumiță. Este o armă des fo
losită împotriva femeilor, care
apoi, în caz că se supără, sunt cate
gorisite ca fiind „prea sensibile“. E

ziceau ceva despre cum rușii ne
iau Basarabia și nordul Bucovi
nei, iar ungurii vor primi nord
vestul Transilvaniei. E greu și
stresant, pentru un brad neșcolit,
să nu știi dacă te afli sau nu pe
vreunul dintre aceste teritorii
pierdute. A fost anul în care, de
stres, iau căzut mai mult de un
sfert din ace. Chel și strâmb, a
continuat să asculte vocile.
La un moment dat, Strâmbu’,
care se obișnuise de ceva vreme
cu mirosul de crenvurști, a simțit
un miros nou și greu, ca de șosete
împuțite. Atât de împuțite, încât ,
deși sa chinuit să își agite cren
gile, pentru a emana mireasmă de
conifer, nu a reușit decât săși lu
xeze două ramuri. Din acea zi, de
23 august 1944, multă vreme a
avut dureri când bătea vântul.

Anotimp după anotimp, an
după an, bradul acesta diform sa
încăpățânat să existe și să țină un
petic de umbră. Întro duminică a
anului 1947, doi tinerei îndră
gostiți, au făcut picnic chiar la
umbra lui. Guguștiucul îi spunea
ei că „Lenuțo, o să vezi, eu voi
ajunge președintele țării“, iar ea îl
susținea întru totul: „Da, Nicule,
iar eu o să am blănuri și o să scriu
multe cărți, așai?“. Se vedea de la
o poștă că erau doi țărănei și că
nu era cu putință ca ei să ajungă
să conducă țara, așa că Strâmbu’
nu ia băgat în seamă. Rău a făcut,
fiindcă în decembrie 1989 un
grup de tineri care treceau prin
zonă iau crestat pe coajă „Jos
Ceaușescu“ și, oricâtă rășină sa
chinuit să producă, nu a putut
acoperi acest tatuaj.

o capcană din care chiar și cele mai
bune atlete ale lumii ies cu greu. Și
sunt arătate imediat cu degetul
dacă îndrăznesc să iasă altfel decât
grațios și în pas de dans. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
Nu se știe cum a învățat Strâm
bu’ să citească. Posibil că de pe
bucățile de ziar pe care unii tu
riști leau folosit ca hârtie igie
nică. Încruntat și concentrat,
încearcă acum să citească ce nai
ba scrie pe utilajul ăsta ciudat.
Shc… Scw… Schweighofer? SDC

