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CATINCA DRĂGĂNESCU, REGIZOARE:

„Revolta se reﬂectă în discursul
meu și pe scenă, și în afara ei“
Catinca Drăgănescu, regizor și dramaturg, activează în
lumea teatrală din România din 2010, an în care a absolvit
Facultatea de Regie. Pentru ea, teatrul este despre efectul
pe care îl provoacă, nu o interesează liniștea profesională,
ci își dorește să stârnească reacții la nivel de conștiință. De
la absolvirea facultății a montat zeci de texte, în zona
independentă și în teatrele de stat și s-a uitat cu atenție atât
spre dramaturgia contemporană, cât și spre cea clasică.
Printre spectacolele cele mai apreciate se numără:

Vremea dragostei, vremea morții, Chip de foc, Distopie.
Shakespeare. Remix, Rovegan, 3 surori. Prima sa întâlnire
cu trupa de actori de la Teatrul Național din Iași are ca
punct de pornire un text clasic reinterpretat, Vilegiaturiștii
de Maxim Gorki. Cu acest spectacol, Un dolce far niente,
Catinca Drăgănescu dorește să vorbească despre „plaga
călduțului care ne domină și care ne face amorﬁ, lipsiți
de empatie“, să pună în fața publicului o oglindă a lumii
în care trăim.
Cum ai descrie atmosfera din
lumea teatrului din România?

RAMONA IACOBUȚE

Ușor toxică. Destul de scindată.
întrun moment de cotitură. Vrem
schimbare – ce punem în loc? Cir
culă niște idei care mă sperie. Cir
culă niște idei care mă bucură și
mă incită. Mereu pe fugă. Se degra
dează procesul de lucru. Simulăm
performanța. Producem multe
spectacole, avem puține idei – re
petăm la infinit rețete. Începe un
fel de dialog. Ne luptăm cu inerția.

Să luăm conceptul de teatru și
să îl desfacem pentru a încerca
să te cunoaștem. Cine ești și
care sunt principalele teme care
te preocupă în teatru?

Cred că sunt un fel de agent des
tabilizator. Cred că sunt un om
principial și asumat, întro lume
în care majoritatea este întro
inerție neasumată. Asta mă dis
tinge, dar nu mă face comodă nici
ca artist, nici ca om, pentru public
sau pentru colegi. Din principiu,
artistul ar trebui să fie incomod,
dar din păcate în România nu
prea se întâmplă.

Ce repere ai ca artist?

Nici măcar cu artiștii
din noul val?

Mă gândeam acum, la opt ani de la
licență, că în momentul ăsta e falsă
această delimitare între generații.
Nu mi se pare că mentalitatea este
scindată de generații, ci cred că
suntem oameni care avem viziuni
despre lume foarte diferite, indife
rent de vârstă. Generația mea a
ajuns la o maturitate, fiecare a ales
o direcție și încearcă să fie consec
vent. Vorbim despre opțiuni, dar
nu despre o identitate a generației.
Revenind la tine, spune-mi
câte ceva despre temele
din teatrul tău.

Mă interesează conștiința, indivi
duală și colectivă și explorarea ei.
Asta ar fi tema mea fundamen
tală. Și la nivel de subiecte, și la
nivel de formă estetică. Mi se pare
că acolo se poate stârni o reacție.

Nu e vorba despre senzații, emo
ții, militantism, ci despre a trezi
ceva. Eu cred că teatrul e despre
efectul pe care îl provoacă, despre
tipul de experiență pe care îl
creează. Tema mea e un efect: îmi
doresc să realizez acele produse
artistice care să atenteze la con
știința spectatorului, care să îi
producă un declic, săl facă săși
pună niște întrebări. Nu îmi pro
pun săi dau răspunsuri, săi co
munic părerile mele despre lume
și viață, ci să deschid subiecte pe
care le consider relevante. Unde

ne întâlnim eu și publicul, asta
mă interesează, asta caracteri
zează până la urmă artistul: tipul
de întâlnire pe care îl creează.
Dacă nu ești atent la asta, dacă
teatrul e doar despre tine ca artist
care trebuie să nu supere pe ni
meni, poți să fii un excelent meș
teșugar, dar nu ești artist.
Dacă tu ești incomodă,
cum îți vezi colegii?

Eu cred că sunt întro extremă a
generației mele. Sper să vină din
urmă niște oameni cu idealuri

mai apropiate de ale mele. Mi se
pare o generație destul de resem
nată, de blazată și foarte indivi
dualistă, care nu reușește să se
coaguleze. Sunt diverse tentative
care la un moment dat se opresc
pentru că nu reușim să găsim o
miză comună, pentru că nu ne
preocupă aceleași lucruri. De
exemplu: cum funcționează tea
trele astea, care este regimul de
lucru, care sunt condițiile care ni
se oferă, cum ne influențează asta
și cum putem influența noi la rân
dul nostru mediul în care lucrăm.

Reperele mele sunt în mare parte
morale. Sunt o fire justițiară. Ade
vărul este un reper, conștiința ac
tivă este un alt reper. Dincolo de
toate astea, ma influențat întâlni
rea cu domnul Nicolae Mandea
din facultate, doctoratul pe care îl
fac în prezent despre Lucian Pinti
lie și despre așanumita „perioadă
de aur“ a teatrului românesc, dra
maturgia germană, teatrul post
dramatic al lui Lehmann. Și
rezidențele în afară pe care leam
făcut. Și, mai mult decât toate
astea, Facultatea de Comunicare
pe care am făcuto înainte de Regie
și care ma ajutat să supraviețuiesc
în această meserie. Ma învățat
despre externalizare. Nu cred că
regizorul mai e capo dei capi, spe
cialist în teatru. El trebuie să fie un
bun director de creație, să își facă
echipe bune de specialiști.
Oricum rolul regizorului în teatrul prezentului e într-o continuă schimbare, mai ales într-o
lume artistică în care practicile
colaborative încep să fie din ce
în ce mai populare.
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Munca în echipă în teatrul practi
cat azi e o tendință, da. Eu cred în
ea. Cred că ar trebui să se renunțe
la structurile rigide și să se pună
accentul pe unele mai flexibile. În
spațiul românesc artiștii sunt des
tul de refractari la aceste struc
turi colaborative. Noi avem ne
voie de ierarhii, de lideri asumați,
încă suntem în punctul în care
ne e greu să ne asumăm fiecare
bucățica noastră, deși e evident
care sunt bucățelele. Dacă am mai
introduce și niște personaje noi în
ecuație, nu știu ce ar ieși. Noi încă
nu am înțeles că avem nevoie de
un dramaturg de spectacol, de
exemplu.
Duci elemente dintr-un spectacol în altul, ți-ai creat un univers
al tău, ușor de recunoscut?

Mie mi se pare că da. Sunt destul
de consecventă cu mijloacele pe
care le folosesc și pe care leam
dezvoltat dea lungul timpului.
Cuvintecheie pentru orientare în
acest univers ar fi: detașare, cine
matică, Brecht, show, cinism, iro
nie, muzicalitate (mă interesează
mult cum sună cuvântul), actori –
îmi place să îi provoc să facă de
toate, spectacole destul de baroce,
de dure. Nu mă interesează per
fecțiunea, mă interesează mai
degrabă impactul. Cred că specta
colele mele au o notă ușor revol
tată, care e distinctivă și pe care
mio asum. Revolta, de altfel, se
reflectă în discursul meu, și pe
scenă, și în afara ei.
Când ți-ai dat pentru prima dată
seama că vrei să fii în lumea
teatrului? Știu că înainte de Regie ai dat de câteva ori examen
la Actorie.

Pasiunea pentru teatru a început
din liceu. Însă la vârsta aceea era
dificil să îmi dau seama de ce parte
a baricadei vreau să fiu. Tentația
cea mai mare era actoria. Mi sa
spus de mai multe ori, în timp ce
eu dădeam cu ambiție la actorie și
făceam Comunicare, că poate ar
trebui să încerc pe ușa de lângă,
cea de la Regie. A trebuit să ajung
singură la concluzia asta. Dar după
primele luni de facultate am simțit
că în sfârșit sunt bună la ceva.
Miam dat seama că mă reprezintă,
mă întregește, că îmi place foarte
tare și nu miaș dori să fac nimic
altceva. De asta probabil că am
reușit să trec peste multe hopuri
dea lungul timpului.
În 2010 zona independentă prinsese contur. Îți doreai să mergi în
ea sau să încerci să schimbi stilul
de lucru în teatrele de stat?

Eram foarte naivă. Eu am copilărit
cu dramAcum, și după aceea cu
tangaProject. Eram molipsită de
morbul teatrului contemporan, al
formelor noi și neconvenționale,
de dinainte de facultate. Apoi
miam dat seama, uitândumă la
oamenii ale căror spectacole mă
interesau, că va fi greu să reușesc
făcând ceea ce îmi doresc eu și că
va trebui să încep din indepen
dent, că e un moment în care e
inflație de regizori pe piață. Și fap
tul că eram la a doua facultate, că
a trebuit să renunț, în favoarea re
giei, la un job în publicitate și la
un stil de viață care părea deja
foarte sigur, mau făcut să îmi pun
devreme niște probleme legate de
motivație și să îmi asum că miza
nu este de a ajunge în vârful pira
midei, ci de a mă exprima, de a ex
prima niște idei. Ăsta a fost marele
plan după ce am absolvit Regia,
marea revelație: există un bine
mai mare căruia îi servesc, trebuie
să aleg în funcție de ce mă ajută să
contribui la binele ăsta. Idealism.
După opt ani de experiență, mai
crezi asta, că servești în numele
unui bine mai mare?

Nu știu dacă iaș mai spune bine,
iaș spune progres. Întotdeauna
trebuie să existe cineva trebuie să
își asume riscul. Nu știu dacă e
bine sau rău, dar eu încerc altă va
riantă. Cred că ceea ce numim noi
artiști ar trebui să fie oameni care
văd înaintea timpului lor și au
curaj să inițieze noul, acutul, du
rerosul, să provoace ceva destabi
lizator în sistem. Tocmai de aceea
cred că teatrul românesc a ajuns
întrun punct în care ori se
schimbă, ori devine irelevant. Eu
îmi pun problema de a construi
întro altă direcție, că înseamnă o
carieră internațională, că înseam
nă o companie, că înseamnă un
spațiu, dar să existe ceva ce să simt
că se dezvoltă, pentru că teatrul
românesc bate pasul pe loc și am
senzația că nici schimbarea de
generație nu va aduce schimbarea
de mentalitate la care tot visez.
În zona independentă această
lipsă de miză și de direcție are
legătură cu lipsa banilor?

Nici în teatrele de stat lucrurile
nu sunt roz. Lumea nu vorbește
despre asta pentru că onorariile
sunt mult peste cele din indepen
dent. La nivel de producție este si
nistru ce se întâmplă în teatrele de
stat din România. Au crescut sala
riile, au scăzut banii de producție.
Au scăzut banii de producție, a
rămas numărul de producții care
trebuie făcute. Teatrul românesc
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de stat, la orice nivel, cu foarte
puține excepții, este o industrie, în
care contează cantitatea și nu cali
tatea. Artiștii nu au o problemă cu
faptul că timpul de repetiții scade,
pe măsură ce trec anii, din ce în ce
mai tare? Toată lumea se plânge în
interiorul sistemului, problema
este că nimeni nu își asumă o astfel
de bătălie. Cât ne mulțumim să
luptăm pentru siguranța finan
ciară a zilei de mâine și nu ne asu
măm o miză mai mare, suntem
victimele sigure ale unui sistem
căruia pur și simplu nu îi pasă. Și
aici se poate naște și o discuție des
pre așteptările pe care le avem de
la un manager cultural. E impor
tant să fie artist?
Care ar fi barierele cel mai greu
de trecut în lumea teatrului de
la noi?

În primul rând inerția, apoi indi
vidualismul, făcutul lucrurilor în
sine, frica și reticența la orice e
nou, mentalitatea că arta este
întrun singur fel, lipsa reperelor,
a solidarității, a mizei reale pen
tru a crea, a dorinței de a ne
autodepăși. Priviți din afară, sun
tem destul de irelevanți.
Dacă montezi în zona independentă, cum îți alegi oamenii cu
care lucrezi?

În primul rând, trebuie să aibă
aceeași miză ca mine. Cred foarte
tare în asta, în independent lucrezi
numai cu oamenii care au aceeași
miză cu tine. Pentru mine nu este
despre a face încă un spectacol, ci
despre a face acest spectacol, pe
acest subiect, în această formă. La
mine, orice membru al echipei cu
care montez ceva trebuie să aibă
un filtru critic. Aleg oamenii pe
aceste criterii: să vrea, să poată și
să creadă, adică să se regăsească în
subiectul pe care îl propun spre
investigație personal și artistică.
Dar când montezi un spectacol
în teatrele de stat, ca acum la
Iași, care este strategia?

Principiile sunt aceleași, chiar
dacă o parte a echipei e deja for
mată. Întotdeauna ai posibilitatea
de a alege, de a accepta sau refuza
invitația de a monta, dacă tu crezi
că nu ai oamenii necesari, nu ai
contextul necesar pentru ce îți
propui. Nam acceptat niciodată
să mi se impună un membru al
echipei, am ales eu, și atunci când
am greșit miam asumat. Pentru
mine e foarte important ca oame
nii să își dorească real să fie acolo.
Rescrierea textelor clasice e o
altă direcție pe care mergi. Ce
ți-ai propus cu spectacolul
acesta? Cum ți-a venit ideea de
a monta Gorki?

Mai lucrasem cu Raluca Rădu
lescu, cea care sa ocupat de
adaptarea și traducerea textului
Vilegiaturiștii. E al treilea spec
tacol pe care îl facem împreună,
din zona clasicilor ruși. Primele
două au fost pe Cehov. Erau niște
texte deja traduse și am făcut îm
preună adaptarea pentru specta
cole. Aici, la Iași, neam propus
să și retraducem textul. Traduce
rea în română a lui Gorki era
foarte veche. Aveam nevoie de
una nouă pentru a face textul ac
cesibil publicului de azi și toto
dată de un text de spectacol care
să susțină conceptul regizoral,
Raluca a fost și dramaturgul meu
de spectacol.
Totuși, lumea la noi se teme de
texte clasice reinterpretate.

Cred că în teatrul românesc avem
spectacole pe texte clasice, nu e o
lipsă pe piață de așa ceva. Cred,
însă, că e o lipsă pe piață care să
dea praful jos de pe acestea, de
artiști care să nu se mai raporteze
ca la clasici, ci să se ia la trântă cu
ele pentru ideile valoroase pe
care le conțin. Spectacolele de
acest gen duc teatrul mai departe,
nu forma, nu cele cinci acte de
sute de pagini, nu costumele și
decorurile de epocă. Asta face un
text canonic, până la urmă, faptul

Reperele mele
sunt în mare parte
morale. Sunt o fire
justiţiară. Adevărul
este un reper,
conștiinţa activă
este un alt reper.
că, în orice epocă lai citi, există
idei cu care rezonezi.
Ai venit tu cu propunerea
de a monta Gorki la Iași?

Da, nu accept comenzi. Iașul ma
invitat să montez ceva, iar eu am
venit cu această propunere; aveam
în plan să retraducem textul și
mam gândit că am contextul po
trivit pentru el: zona de drama
turgie rusă poate rezona, e un text
pe care nu îl știm, trupa are ex
periență. Și cred că a fost alegerea
justă. Nu știu cât de comod e spec
tacolul, dar e potrivit locului.
Dacă vorbești de idei scoase în
evidență, ce vrei să aduci în
prim-plan cu acest Gorki la Iași?

Tot vorbeam despre apatia din
lumea artistică românească, uite
cum se potrivesc lucrurile. Fix de
spre această plagă a călduțului
care ne domină și care ne face
amorfi, lipsiți de empatie și nera
cordați la lumea din jurul nostru e
vorba în spectacolul meu. Mi se
pare o oglindă perfectă a lumii în
care trăim, a branșei în care sun
tem. Discutăm despre artiști, de
spre oameni educați, despre oa
meni cu pretenții, despre oameni
cu discurs care preferă să nu reacțio
neze, să nu se lase influențați de
ceea ce se întâmplă în jur în timp
lumea se află în criză. Aceasta este o
piesă a lui Gorki foarte puțin cunos
cută la noi, dar care pe plan inter
național e destul de pe val, apropo
de ce o validează. SDC
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Scrisoare către domnul Borges
Cartea Tangoul (patru confe
rințe), traducere din limba spa
niolă de Andrei Ionescu, a fost
publicată la editura Polirom
în anul 2018.
Scumpe domnule Borges, ce ur
mează să vă povestesc sa întâm
plat în urmă cu opt ani. Opt ani
înseamnă ceva când nu ai nici pa
truzeci de ani. A fost, în înțelesul
timpului scurt ce mi sa dat, cu
multă vreme în urmă, dar nu am
uitat nimic. Eram întrun mic oră
șel din Transilvania, întro câr
ciumă în care sar fi putut întâmpla
orice. Nu ar fi fost de mirare să se
petreacă o crimă sau, dimpotrivă, o
femeie să te invite la dans, ba chiar
și mai departe în noapte.
Era iarnă și nu era nici o stea
pe cer.
Eram tânăr ziarist (țin întot
deauna pe masa mea de lucru acest
citat din dumneavoastră: „Pentru
un sărman biet provincial, a fi zia
rist poate reprezenta un destin ro
mantic“), în plin reportaj. Beam
bere cu încă un tânăr ziarist și cu

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
omul pentru care bătusem sute
de kilometri. El era un scriitor.
Ținea un jurnal și în jurnalul ace
la nota toate cărțile pe care le ci
tise. Citise mii de cărți și nu avea
de gând să se oprească vreodată.
Se retrăsese din lume ca să ci
tească și atât. Era, dacămi îngă
duiți, borgesian.
Iar la un moment dat bine
înțeles că a venit vorba despre
domnia voastră. Vă iubeam de
opotrivă și am început să vă vor
bim de bine. După o vreme neam
dat seama că vorbim despre locuri
din Buenos Aires, despre străzi și
răscruci, ca și cum am fi trăit o

viață acolo. Nici unul dintre noi nu
ajunsese în Argentina – și niciu
nul dintre noi nu a ajuns până în
ziua de azi acolo. Ei, și ce dacă?
Noi purtam Buenos Airesul
în inimile noastre și eram fericiți.
Dumneavoastră, domnule Borges,
neați dus acolo, iar noi, dacă vreți
să știți, nam mai plecat, de fapt,
niciodată.
Citinduvă conferințele des
pre tangou, de acum mai bine de
jumătate de secol, mam trezit iar
pe străzile din Buenos Aires, iam
vizitat Sudul și am ținut partea
cuțitarilor, mardeiașii aceia care
te puteau ucide doar pentru că
auziseră că ești un om curajos.
Domnule Borges, am cunoscut atât
de puțini oameni care să înțelea
gă mai bine frumusețea brutală a
curajului.
Domnule Borges, veștile sunt
proaste: cred că lumea rătăcește,
tangoul a ajuns și el la răscruce și
lumea care ni la dat apune și nu
știu ce mai putem face, nu știu...
Iar starea tangoului la Paris nu
e bună, nu e bună deloc, oamenii

trec în continuare prin bătălii,
surghiunuri, boli și morți, cum
neați lăsat vorbă, ne gândim, toți
ne gândim!, la această tragedie fi
nală care înseamnă orice destin
omenesc, cum neați lăsat vorbă,
dar nu mai știm să trăim tangoul
ca pe un miracol.
Lumea nouă e foarte veche
deja. Magia. Nu mai vedem magia,
am orbit și până și în bordeluri e
o lumină stinsă care nu mai des
chide paradisul.
Da, da, trăim întro noapte
leneșă, în care cuțitele nu se mai
luptă singure și – adevăr vă spun –
e în pericol până și eternitatea ca
selor de pierzanie.
Mam întors, de aceea, la tan
gourile dumneavoastră ca la un
continent fantastic, de care mia
fost mereu foarte dor, deși nu lam
atins niciodată.
Ați avut dreptate: părăsind
mahalale, tangourile au devenit
tot mai triste, dar, în trecerea de
ceniilor din urmă, până și tristețea
omenească sa standardizat în
căutarea profitului. Tangoul, fiind

La vreme de omăt
1.
Dacă se va gândi cineva săi facă
statuie lui Emil Brumaru – și si
gur ar trebui să se gândească –,
miar plăcea să fie ceva de genul
acesta: în mărime naturală, în
mișcare, cu o sacoșă de cărți în
mână, musai cu o sacoșă de cărți
în mână și cu vreo două sub
suoară, pe strada Cuza Vodă, în
calea oamenilor, între oameni.
Ceva ludic, cum a fost și el, nu
un bust oarecare pe un soclu
convențional. O statuie vie, mereu
actuală, așa cum va rămâne și
poezia lui atâta timp cât va exista
limba română.
2.
În prima dimineață după ce sa ter
minat marea ninsoare, nu mam
complicat cu zăpada, am lăsat

mașina acasă și am venit la servi
ciu cu autobuzul. Ninsoare, puține
motorizate, stare de haos. Frumos!
La întoarcere, zic hai să mai merg
oleacă pe jos, că se poate, dacă tot
am urcat și coborât Ceahlăul de
Ajun, în 78 ore.
Pe Ștefan cel Mare și Sfânt am
intrat la un outlet și miam cum
părat niște ghete din piele și un
pulover mișto, la reducere. Mam
bucurat așa mult, că am zis hai în
stație la Moldova să iau un auto
buz, să probez mai repede achi
zițiile încă o dată. Pe urmă mam
rușinat de un așa gând. Hai să
merg pe jos pe lângă linie și în
stația în care se va nimeri un au
tobuz sau tramvai, acolo urc.
Apoi, pe la Pizzeria Dom
nească, am luato pe o străduță pe
unde nam mai fost demult. Și am
trecut peste Podu de lemn, care
acum e din fier vopsit galben, dar

tot peste Bahlui. Apoi am intrat în
cartierul Podu Roș, unde miam
petrecut o bună parte din viață. Și
am nimerit pe o alee întunecată
pe unde mă jucam cu verișoarele
mele și am recunoscut – da, frate,
ce chestie! – un loc pe care tot îl
visez și acum, dar nu mai țineam
minte că a existat în realitate.
Apoi am trecut prin intersec
ția unde am așteptat odată timp
de o oră o fostă iubită cu care nici
nam apucat să ne pupăm, doar
am mers de câteva ori de mână, și
neam despărțit. Ei, cum mama
măsii de treabă să uiți de mine și
de întâlnirea noastră în intersec
ție, pe motiv că teai luat la făcut
sarmale cu mama?!
Apoi am ajuns în stație la
Podul Nicolina, dar nu sa nimerit
nimic și am pornit mai departe. Și
ma sunat iubita mea de acum,
care sa dus la un curs de franceză,

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE

și mia zis „ce frumos e afară!“ și
ma întrebat dacă fac o pizza când
se întoarce acasă. Eu iam spus că
nu văd legătura și nici nu prea
avem cu ce face pizza. Și ea a zis că
„e clar vreme de pizza afară“, că
avem de toate în frigider, minus
cașcaval, dar că aduce ea.
Și eu am mai mers până la
marginea orașului, până se cam
termina trotuarul spre casă. Așa
că am așteptat în stație un auto
buz și am ajuns la noi în sat la su
permarket. Și am intrat să cum
păr țigări și am trecut pe lângă

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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o afacere sentimentală, e în su
ferință. Căci în mileniul al treilea
am rămas fără sentimente auten
tice, care să ne ardă și să ne înne
bunească și să ne ucidă și să ne
arunce în legendă.
Domnule Borges, știți, aș vrea
să vă invit la dans și să vorbim în
lunfardo până în zorii anului 1910,
în timpului primului centenar.
Să dansăm și să ne iertați. SDC

cașcaval, pe care lam cumpărat.
Apoi mam întors de la coadă și
am luat și o sticlă de vin. Și am
ajuns acasă, unde aproape că nu
puteam intra în curte din cauza
omătului și chiar miam dat sea
ma că e clar vreme de pizza.
3.
O recomandare: pe pietonalul din
fața Teatrului Național din Iași,
între mormanele de zăpadă, pu
teți asculta un nene care cântă la
cobză Și afară plouă, plouă, melo
dia Marinei Voica. Chiar frumos.
Jazz curat.
4.
Acum, cu Ziua Culturii Naționale,
miam reamintit: întro vacanță
la țară, la părinții mei, am cântat
la chitară în curte. Și pe urmă ve
cina noastră țața Ileana, Dumne
zeu să o ierte, mia spus:
— Frumos ai mai cântat
aseară! Parcă erai Mihai Emi
nescu. SDC
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Reclame
De vreo doitrei ani am atât de
puțin timp liber, încât mă stră
duiesc să mil împart cât mai efi
cient. Numi iese întotdeauna.
Cert e că am redus zdravăn par
tea de entertainment, iar prima
victimă a fost televizorul. E
cumva paradoxal, pentru că la
capătul unei zile istovitoare,
gândul că ai putea să zaci întrun
fotoliu, cu telecomanda în mână,
devine mai atrăgător decât ai fi
crezut odinioară.
Am ajuns să mă uit la televizor în
timp ce mănânc. E și asta o formă
de eficientizare. Aș prefera să ci
tesc, dar mie greu să țin cărțile
deschise dinaintea farfuriei. Deci
deschid televizorul, gata să mestec
absent (sunt un ucigaș al rafina
mentelor culinare) și să mă uit la
ceva care sămi spele tandru creie
rul. Și exact atunci, de parcă lumea
ar funcționa conform legilor lui

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
Murphy, începe un calup de re
clame ce pare hotărât sămi con
sume tot timpul mesei – timpul
liber, cum ar veni. Degeaba trec
pe alt canal TV: reclamele pân
desc și acolo, la treizeci de se
cunde distanță, luândumă așa, ca
din oală.
Și atunci – ce să fac? – stau și
mestec mâncare și reclame, cu o
frustrare meschină, deci cu atât mai
sâcâitoare. Le urmăresc, le număr, le
comentez răutăcios le caut nod în
papură. Mă întreb ceo însemna
când întrun calup publicitar de

nouă reclame, șapte promovează
farmacii sau medicamente. Doar
nom fi un popor atât de bolnav!
Mia trecut chiar prin minte că,
poate, întrun fel de conspirație a
companiilor farmaceutice, recla
mele astea te încurajează să în
ghiți pilule, siropuri și extracte ca
pe un fel de alimente alternative.
Te momesc, te ademenesc, ia, în
ghite, uite ce bune sunt!
Întruna din reclamele astea,
nu mai știu la ce produs, pe ecran
apare o tânără suplă, întrun cos
tum din spandex ca scos din Star
Trek, doar că albsclipitor și foar
te mulat pe toate formele ei bine
rotunjite. O văd cum vine spre
ecran, se uită la mine și zice: „Eu
sunt o bacterie bună din stomacul
tău“. Foarte bună, mă gândesc. De
ce nam știut că e acolo, înăuntru,
pe vremea când eram adolescent?
Aș fi invitato să iasă, aș fi scoso
la un film, la un suc, la mai știu eu
ce. Bacterii din astea nu se găsesc
pe toate drumurile, vă zic eu.
Altădată mam trezit că ur
măresc laudele la adresa unei
votci care ar fi, chipurile, numărul
unu în Rusia. Mie etichetarea asta

nu mia sunat a elogiu, ci mai de
grabă a mesaj de avertizare. Doar
se știe că în Rusia băutura trebuie
să aibă două calități: să fie ieftină
și multă. Pe scara calității, votca
numărul unu în Rusia ar putea fi
doar ceva bună sus decât rachiul
de pufoaică. Sau poate că nu, dar
de ceaș risca?
Tot întro reclamă la alcool
apare un bărbat elegant, care spu
ne în engleză: „Eu nu beau, eu ex
plorez“. Aici, recunosc, am rămas
buimac. Cum adică explorează?
Păi, din câte văd eu, nu explorează.
Bea. Că altfel asemenea sloganuri
se pot construi cu zecile: „Eu nu
mănânc, eu decorez“, „Eu nu ating,
eu înnobilez“, „Eu nu dorm, eu de
panez“. Șiapoi o frază ca asta
transformă orice bețiv al satului
întrun Amundsen sau Columb.
Șiapoi mai e o reclamă la
bere care are ceva ciudat și inex
plicabil: un cerb apare în decor
așa, din senin, și în încăperea nor
mală și plăcută în care stau trei
bărbați începe să se întindă o
pajiște verde, probabil plină de
furnici și alte insecte. Iar apoi se
ivește și berea, adusă în zbor de

MDM, asociație regională
sau numele viitorului partid?
Mișcarea pentru Dezvoltarea
Moldovei. Frumos nume. Nu e
vreun nou partid apărut pe
scena politică. Sau nu încă. Vreo
20 de domni și doamne au
anunțat în urmă cu cinci zile
apariția asociației cu numele
amintit mai sus. Pe scurt, MDM.
Sa întâmplat la Iași, evenimen
tul bucurânduse de ample rela
tări în media locală și națională.
Prima observație: acțiunea de la
Iași a semănat cu lansarea unui
partid. Sa vorbit despre ruptura
dintre București și Moldova, de
spre lipsa proiectelor dirijate de
centru către regiune, dar și despre
incompetența politicienilor. Lu
cruri deja știute. Însă afirmațiile
tranșante, planșele și statisticile nu
țin locul deciziei politice. Hotărâ
rile se iau în Parlament, în consilii,
în ședințele partidelor care guver
nează etc. Cu alte cuvinte, dacă nu
intri în teren, nu obții mare lucru.
Trebuie ocupate funcțiile, datul
din gură nu mai rezolvă nimic.

Ce este de fapt MDM? Sau
mai exact, ceși propune să fie? E
suficientă critica de pe margine?
Mai sunt dispuși oamenii de rând
să asculte vorbe frumoase?
Nu ne vom transforma în par
tid politic, au spus la unison
reprezentanții MDM chiar la eve
nimentul de lansare. Au părut
deranjați când au fost întrebați
despre un eventual proiect politic
creat în jurul MDM. Joi lam inter
vievat pe Dorin Dobrincu, întro
emisiune TV. Nimic despre impli
carea politică viitoare a MDM. Ba
chiar, nici măcar alegerile euro
pene nus interesante pentru
MDM. La cele prezidențiale am
înțeles că se vor mai gândi dacă
vor acorda sprijinul cuiva.
Lam întrebat pe Dorin Do
brincu, președintele MDM, de ce
nam auzit nimic la evenimentul
de luni despre lupta anticorup
ție? Sau despre incompetența
unora dintre primari, șefi de con
silii județene sau directori ai de
concentratelor, numiți politic?

E suficient ca guvernul să di
rijeze fonduri către Moldova, dar
să nu știm mare lucru despre cum
se cheltuie banii? Sau mai grav, să
aflăm ulterior despre șpăgi grase
date în stânga și în dreapta? Nu e
importantă chestiunea pentru
fondatorii asociației? Ba da, dar
cică na fost timp pentru a prinde
subiectul la evenimentul de lan
sare.
Cine sunt fondatorii MDM?
Din Iași avem nume sonore pe
listă: Alexandru Călinescu, Dan
Radu, Cătălin Urtoi, Mihai Chiper
sau George Țurcănașu. Oamenii
care șiau demonstrat compe
tențele și care au lăsat ceva în
urmă.
Cine sunt inițiatorii din cele
lalte județe? Aici nu prea sunt
multe de spus. Da, au venit la eve
nimentul de lansare și reprezen
tanți din celelalte șapte județe ale
Moldovei. Dar scuzațimă, cu una
sau două excepții, nus persona
lități cu greutate în comunitățile
din care vin.

Problema a fost sesizată și de
editorialistul Cosmin Pașca, zilele
trecute în „Ziarul de Iași“. Jurna
listul se întreba chiar dacă vor
bim de Mișcarea pentru Dezvol
tarea Moldovei sau de Mișcarea
pentru Dezvoltarea Iașului? Cos
min Pașca este de părere că nu
Bucureștiul se va dovedi princi
palul inamic al MDM, ci, generic
vorbind, Dolhasca și Romanul.
Pentru că interesele locale pri
mează asupra celor regionale.
Credeți că gălățenii sau vrân
cenii se dau în vânt să se constru
iască autostrada Iași – Târgu Mu
reș? De altfel, reprezentanta de la
Galați a enumerat la acțiunea de
la Iași câteva dintre proiectele vi
tale orașului în care trăiește: por
tul, legătura rutieră precară cu
Bucureștiul, eventual un aero
port, la final amintind și de faptul
că nar fi rău să poată ajunge mai
repede la Iași.
Cele două asociații civice care
militează pentru autostradă sau
dovedit mult mai pragmatice.

5

niște zâne sau, poate, niște idea
luri de neveste, toate îmbrăcate în
alb, nubile și cu sticle de bere în
mâini. Ce nu înțeleg eu e asocie
rea asta a cerbului cu berea, acel
lichid ușor alcoolizat, gălbui și
spumos – căci singurul lichid găl
bui și spumos produs de un cerb
nu e tocmai băutura pe care miaș
dorio când sunt însetat.
În fine, am mai rânjit răută
cios la reclama în care un individ
întindea ketchup pe blatul de
pizza cu un smartphone, tăia le
gume cu același telefon, răzuia
cașcaval pe dosul telefonului și
alte trăsnăi similare, timp în care
o voce explica didactic: „Telefonul
mobil îți poate potoli foamea, dar
nu așa cum îți imaginezi“. Și mam
întrebat cam câți idioți șiar putea
imagina că poți tăia legume cu
smartphoneul.
Așa, în răutatea mea, stăteam
eu noaptea și batjocoream recla
mele. A durat vreo lună sau două.
După aceea sa declanșat avalan
șa filmelor de Crăciun, iar calupu
rile publicitare ce le mai retezau
avântul au început să mi se pară
dea dreptul simpatice. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Șiau dovedit deja eficiența, fă
ră a organiza nici o festivitate
de lansare. Rezultatul sa văzut:
avem o lege pentru autostradă,
tema a ajuns în presa națională,
există presiune. Când Bacăul ră
mâne fără apă rece se va speria
cineva de vreun comunicat al
MDM? Greu de crezut. Va conta
doar spiritul civic local, dacă va
exista așa ceva.
Deocamdată nu știm cum se
va manifesta MDM, pentru că nu
cunoaștem planul inițiatorilor.
Poate că fondatorii asociației au
deja răspunsul și știu ce au de
făcut.
Dacă însă din start sa pornit
cu ideea înființării peste câteva
luni a unui partid politic, even
tual cu același nume, atunci vor
bim de o mare păcăleală. Noi, cei
din Iași, am trăit una, la înființa
rea Pentru Iași. O idee generoasă,
oameni de valoare la început, re
zultat lamentabil. SDC

6
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ENESCIANA

George Enescu la Accademia Chigiana
din Siena – o scrisoare uitată (I)

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

Am evocat altfel în paginile „Su
plimentului“ memoriile violonis
tului Utto Ughi (vezi nr. 491) sau
amintirile lui RoseNoël de Ba
vier, fiica unui celebru clarinetist
și dirijor, AntoinePierre De Ba
vier, prieten bun cu Dinu Lipatti
și Clara Haskil (v. nr. 539541).
Întâmplarea a făcut recent ca, pe
urmele pianistului Pietro Scar
pini, să revin cu gândul la Enescu
și Academia Chigiana, constatând
că ambii sau aflat acolo pentru a
da cursuri și concerte în aceiași
ani (19501952). Un admirabil cri
tic și istoric muzical de la Flo
rența, Lorenzo Pinzauti, cel care a
scris biografia lui Pietro Scarpini,
sa distins și ca autor al unei isto
rii a Academiei Chigiana, rod al
unei serioase cercetări de arhivă.
Răsfoindo am avut surpriza să
descopăr nu numai originea unei
fotografii a lui George Enescu la
Siena, publicată de Viorel Cosma
fără nici o indicație bibliografică,
dar mai ales o scrisoare dintre
cele mai interesante ale maestru
lui, al cărei facsimil apare în car
tea lui Pinzauti.
Scrisoarea redactată de Enes
cu la Paris, la 16 martie 1952, având
și un codicil semnat de soția sa Ma
ruka, adresată contelui ChigiSa
racini, lipsește din corpusul in
completei și modest publicatei
până acum corespondențe enes
ciene, așa că o redau integral în
versiunea originală și în traducere.

Mon cher Comte,
Tout d’abord permettezmoi
de vous dire toute la joie que nous
aurons, la Princesse, ma femme et
moi, de nous retrouver a l’Accade
mia Chigiana en août prochain.
Nous nous en faisons une fête dès
maintenant. Je me permets de sug
gérer á côté du répertoire violonis
tique, de faire faire aussi de la
musique de chambre, et particuliè
rement du quatuor á cordes, car
c’est là peutêtre que les plus
grands maîtres son montés le plus
haut.
Je me permets en autre d’inter
venir pour vous prier d’admettre à
Sienne Mademoiselle Marie
Claude Theuveny, excellente violo
niste, et ses deux frères, l’un
pianiste, l’autre violoncelliste, très
doués, pour travailler comme so
listes et en musique de chambre.
De même un jeune violoniste re
marquable, Monsieur Henri Lew
kovicz et une très bonne pianiste
qui l’accompagne, Madame Noëmi
Saslavsky, désireux eux aussi de bé
néficier de l’atmosphère que vous
avez su créer, mon cher Comte,
dans votre admirable Académie.
Me pardonnezvous d’intercéder
pour ces jeunes affamés qui sont
profondément intéressants?
La Princesse ma femme me
charge de vous transmettre son
souvenir le plus chaleureux. Quant
à moi, je vous prie de croire à mes
sentiments admiratifs et le plus
sincèrement dévoués.

[Trad.:]
Paris 26 Rue de Clichy – 9eme
16 martie 1952.
Dragul meu Conte,
Înainte de toate, permitețimi
să vă împărtășesc întreaga bucurie
pe care o vom avea, soția mea
Prințesa și cu mine, să ne regăsim la
Accademia Chigiana în august. O
sărbătorim de acum. Îmi permit să
vă sugerez pe lângă repertoriul vio
lonistic, să facem și muzică de ca
meră și în mod special pentru
cvartet de coarde, deoarece în acest
domeniu cei mai mari maeștri au
urcat pe cele mai înalte culmi.
Îmi permit, de asemenea, să in
tervin pentru a vă ruga săi admiteți
la Siena pe domnișoara Marie
Claude Theuveny, violonistă exce
lentă, și pe cei doi frați ai ei, unul
pianist, celălalt violoncelist, foarte
dotați, pentru a lucra ca soliști și în
muzica de cameră. De asemenea, pe
un tânăr violonist remarcabil, dom
nul Henri Lewkovicz, și pe o foarte
bună pianistă care îl acompaniază,
doamna Noëmi Saslavsky, doritori și
ei să beneficieze de atmosfera pe
care ați știut să o creați, dragul meu
Conte, în admirabila dumneavoas
tră Academie. Mă veți ierta stăruința
în favoarea acestor tineri înfometați,
care sunt profund interesanți?
Prințesa, soția mea, mă însărci
nează să vă transmit amintirile ei
cele mai calde. În ce mă privește, vă
rog să credeți în sentimentele mele
de admirație și devotate în modul
cel mai sincer.

Georges Enesco
Et que vous diraisje, mon cher
Comte. – que vous ne sachiez déjà –
du souvenir ému, que j’ai gardé des
heures inoubliables passées dans
votre ambiance inspirée?
Avec mes sentiments bien af
fectueusement fidèles,

Georges Enesco
Și ce să vă mai spun pe tema
asta, dragul meu Conte – ceva ce nu
știți – despre amintirile mele emo
ționate pe care leam păstrat despre
orele de neuitat trăite în ambianța
dumneavoastră inspirată?
Cu sentimentele mele afec
tuoase devotate,

M. CantacuzeneEnesco

M. CantacuzeneEnesco

Enescu la Accademia Chigiana Siena

Spațiul numi permite multe
comentarii, dar este de amintit că
George Enescu a fost printre
marii muzicieni care în anii post
belici au fost invitați să predea
cursuri la Chigiana, unde maes
trul român a fost prezent, de re
gulă, la cursurile din toamnă, în
anii 19501954. Enescu a predat
un curs de vioară, împărțit în 1950
cu Remy Principe, în 1951 cu Jac
ques Thibaud, iar apoi cursuri
„speciale“ de arta viorii în 1952
1954, recomandândo ca urmaș,
înainte de moarte, în 1955, pe
prietena sa Yvonne Astruc.
Concomitent, profesorii și
elevii asigurau o impresionantă
stagiune de concerte la Siena, iar
fiecare sesiune de cursuri se în
cheia cu o serie de concerte finale.
În 1951, la concertul final al clasei
de dirijat a lui Paul van Kempen
își dădea concursul, în calitate de
elev al lui Enescu, violonistul Giu
seppe Prencipe (26 august), con
certul următor, la 29 august, fiind
susținut de ceilalți elevi ai lui
Enescu: Umberto Gabbi (cântând
Brahms), Stephane Romascano
(Debussy, Bartók) și Reinhard
Peter (Ravel), acompaniați la pian
de Lydia Projetti.
Concertul final al clasei lui
Enescu în 1952 avea loc la 13 sep
tembrie, cu participarea elevilor
Giulio Franzetti (Händel), Bertine
Corimby (Vivaldi, Paganini), Um
berto Gabbi (Brahms), Sylvie Van

© Leonardo Pinzauti, L’Accademia
Musicale Chigiana, 1982

Paris – 26 Rue de Clichy – 9e
le 16 mars 1952.

timpul și mijloacele necesare, dar vizitând adesea Muzeul Academiei din Palatul Chigi-Saracini m-am gândit intens la George
Enescu, la elevii și apropiații săi, ce-i arătau o ﬁdelitate și o dragoste
inﬁnit mai mare decât mulți dintre muzicienii și istoricii muzicali
români de astăzi.
© Leonardo Pinzauti, L’Accademia Musicale Chigiana, 1982

Mi-am propus de multe ori, în cursul călătoriilor mele anuale în
Toscana, să-mi rezerv măcar câteva zile pentru a studia în biblioteca
și în arhiva imensă a Academiei Chigi de la Siena mărturiile despre
prezența acolo a muzicienilor români, cu deosebire a lui George
Enescu și Sergiu Celibidache. Nu am avut niciodată la dispoziție

Der Hoef (Frank), Desmond Brad
ley (Chausson). Lydia Projetti și
Enescu însuși îi acompaniau la
pian. În 1953, în concertul final de
la 15 septembrie, apăreau ca elevi
noi în clasa lui Enescu Janine
Dazzi (Chausson), Françoise On
froy (Bach), Danièle Artur (Bach)
și Joy Brown (Brahms).
În cea dea treia categorie de
concerte, „de vară“, George Enes
cu a cântat la 10 septembrie 1950
(un coral la orgă!) și a dirijat Or
chestra de coarde întrun pro
gram exclusiv de muzică de Bach,
rămas în istoria Academiei Chi
giana. Era anul aniversar Bach, cel
sărbătorit și de Casals la Pradès!
La concert au participat claveci
nistul Ruggero Gerlin, soprana
Ines Alfani Tellini, flautistul Ray
mond Maylan, altistul Giovanni
Leone, celebrul violoncelist Gas
par Cassadò, la fel de celebrul chi
tarist Andrès Segovia și violonis
tul Remy Principe.
Despre tinerii profund înse
tați de muzică, enumerați de
Enescu în scrisoarea sa din 1952,
în numărul viitor. SDC
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Început de an la Naționalul din Iași
Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași a deschis anul calendaristic
cu două premiere: Un dolce far niente (sala Teatru la Cub) și Marjorie
Prime (sala Studio). Realizate practic încă de la ﬁnele lui 2018 și
anunțate pentru decembrie, ambele au fost amânate pentru jumătatea
lui ianuarie și livrate publicului într-un soi de tandem. Sunt montările
a doi tineri artiști, regizoarea Catinca Drăgănescu și actorul convertit
la regie și dramaturgie Radu Iacoban.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
Catinca Drăgănescu a folosit Vile
giaturiștii lui Maxim Gorki pentru
o producție concentrată asupra
lipsei de implicare a intelectuali
lor, care preferă confortul refu
giului în spații călduțe și liniștite,
în locul unei atitudini sociale ac
tive. Aducerea oarecum în pre
zent a subiectului, mai mult in
sinuată decât explicită, prin rea
firmarea valabilității lui, a făcuto
prin recursul la un clasic cosme
tizat odată cu o nouă traducere și
adaptare a piesei, de fapt printrun
elaborat travaliu de dramaturgie
de spectacol asumat de Raluca
Rădulescu.
Din lista personajelor gorkie
ne au rămas numai opt, cele prin
cipale (avocatul, inginerul, artis
tul, doctorița și aparținătorii lor),
iar numele îi e conservat și rostit
numai Variei, Varvara Mihailov
na, transformată în pivot de rela
ție cu piesasursă. Din text sa
tăiat, dar se putea cerne liniștit
încă și mai mult, fără teama că sar
pierde din semnificațiile urmărite
regizoral, ba ar fi fost în folosul
general. Vorba aceea: ce se taie,
nu se fluieră!
De aici apare una din sufe
rințele propunerii, o supraîncăr
care evident supărătoare, care
pierde privitorul pe parcurs și îl
îndepărtează afectiv de scenă.
Senzația de prea mult și de haotic
nu vine exclusiv din excesul de
text. Ea se acutizează și dintro altă
intenție regizorală, aceea de a roti
actorii în interpretarea personaje
lor ca întro ștafetă a rolurilor.
Provocatoare ca idee, modalitatea

interesantă în sine devine obosi
toare odată ce lucrurile evolu
ează, nu mai are surpriză și
induce confuzie de la un punct în
colo, interșanjabilitatea, prin pre
luarea replicilor și schimbarea la
vedere a costumației, accentuând
senzația de logică cețoasă și de
aglomerare de mijloace.

atinge limita unei mișcări brow
niene. I se adaugă de la un punct
încolo și filmarea în timp real (im
perfectă sub aspect tehnic), pro
iecții pe două plasme, jocuri de
lumini, multe și de toate în acest
Un dolce far niente care pierde
parteneriatul cu publicul, nedu
merit de „cea fost asta?“.

ENTROPIA SCENICĂ ATINGE
LIMITA UNEI MIȘCĂRI
BROWNIENE

TEXTUL DRAMATIC
DEZVOLTĂ INTELIGENT
UN SUBIECT PUTERNIC

Procedeul solicită inutil resursele
actoricești, doar pentru a sugera
că toată lumea poate fi fiecare
dintre acești middle class retrași
în propria comoditate. Construc
ția de personaj e pulverizată ca
leidoscopic, până la sfârșit nici nu
se mai deslușește cine e cine și de
ce nevoie de asta.
Catinca Drăgănescu e adepta
formelor scenice moderne, aici
utilizând rama unei lumi show, a
unui sitcom cu aplauze pe bandă
care ar trebui să îndemne prin
contagiune la bună dispoziție. La
început, personajele ies din relația
cu ceilalți, adresânduse, la micro
fon, direct publicului, comentând
extratext. Se și cântă, live, și se
cântă bine (orchestrație muzicală
și sound design Jean Piloiu), son
gurile adăugând un important pa
rametru de ritm. Scenografia Ioanei
Pashca reface în amănunt mobi
lierul și recuzita readymade ti
pice unei gospodării, înghesuite
întrun panou rotativ escaladat și
de unii dintre actori. Andreea
Boboc, Ionuț Cornilă, Emil Coșeru,
Petronela Grigorescu, Tatiana Io
nesi, Ada Lupu, Cosmin Maxim și
Horia Veriveș, în vestimentație de
început de secol XX, fac la unison
un efort apreciabil. Insuficient,
însă, numai el pentru reușita unei
producții a cărei inadecvare prin
cipală e absența măsurii și clarita
tea intențiilor.
Nu tot ce e mult e și potrivit,
și de efect, iar entropia scenică

La sala Studio, Radu Iacoban a lu
crat Marjorie Prime de Jordan
Harrison, finalist la Pulitzer pen
tru Dramă în 2015. Întradevăr, în
proiectul ieșean piesa americană
e cea care contează, un text actual
prin suma de întrebări din sub
text, care sensibilizează prin el
însuși, tratând chestiuni din inti
mitatea familială: bătrânețea,
nevoia dea retrăi, relația nu în
totdeauna perfectă părințicopii,
așteptările unora, nemulțumirile
nerostite ale celorlalți, degradarea
biologică, moartea, memoria post
mortem, pentru unii adevărata
plecare din lumea viilor.
Cine ne mai pomenește după
ce dispărem fizic? Cum putem pă
căli timpul? În era virtualului, oc
togenara Marjorie preferă o ho
logramă generată pe computer ai
cărei algoritmi operează cu amin
tirile oamenilor. Textul dramatic
dezvoltă inteligent un subiect pu
ternic atingând profunzimi uma
ne și propunând să găsim alinarea
alternativă în lumea electronică.
Marjorie Prime e de câțiva ani un
hit peste ocean (sa jucat pe Broad
way, sa făcut șiun film bine pri
mit), e impecabil alcătuită și va
atinge categorii de spectatori pe
care un Național trebuie să îi
atragă, maturii și seniorii.
Radu Iacoban a ucenicit în
mediul independent, deci e fami
liarizat cu spațiile mici și bugetele
austere. A pus textul în scenă la
propriu, întro regie școlărească,

Un dolce far niente, de Catinca Drăgănescu

care nici nu ajută, nici nu strică o
dramă foarte bine articulată dra
maturgic pentru a putea fi ratată.
Marjorie Prime e un spectacol cu
partituri generoase pentru actori
(Mihaela Arsenescu Werner, Livia
Iorga, Doru Aftanasiu, Dumitru
Georgescu) realizat cu mijloace
scenografice minimaliste (o „cutie“
albă, câteva scaune, o măsuță, un
perete cu geam sugerând o altă

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

încăpere, care putea la fel de bine
lipsi) în care interpreții joacă fără
disonanțe evidente, fără sclipiri re
marcabile. Viziunea lui Radu Iaco
ban e o simplă lectură dramatizată
a unei piese care atrage prin ea
însăși – prin temă, prin dezvolta
rea dramaturgică și așezarea în ra
porturile dintre personaje. Nare
fior scenic, e anesteziată sub rapor
tul teatralității scenice. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL JÓN KALMAN STEFÁNSSON:

„Tot ce pot să sper e că, prin scris,
voi înțelege mai bine lumea“
Jón Kalman Stefánsson, unul dintre cei mai cunoscuți
scriitori islandezi contemporani, a fost printre invitații de
marcă ai celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere de la Iași (FILIT). Seara FILIT care l-a
avut drept cap de afiș, moderată exemplar de scriitorul și
jurnalistul Robert Șerban, a fost unul dintre cele mai reușite
momente ale festivalului – caldă, relaxată, plină de miez.
Sunt convinsă că a rămas în memoria afectivă a multora
dintre cei prezenți în public. Așa că poate că nu e

întâmplător că, după ce a fost la Iași în octombrie 2018,
Stefánsson a revenit în România la începutul lui decembrie,
la aniversarea de doi ani a librăriei timișorene La Două
Bufnițe – întâlnirea cu acesta a avut pe 2 decembrie, de la
ora 17.00, la Timișoara, moderată de Bogdan-Alexandru
Stănescu, coordonatorul colecției „Biblioteca Polirom“.
Iar marți, 4 decembrie, cititorii din București l-au putut întâlni
pe autorul islandez la Café Verona, unde a avut loc un dialog
cu Adela Greceanu și Matei Martin.

ELI BĂDICĂ

Jón Kalman Stefánsson sa năs
cut la Reykjavík, în 1963. A debu
tat în 1988 cu un volum de
poeme. Unul dintre romanele
sale, Sumarljós og svo kemur
nóttin (Lumina de vară, apoi se
lasă noaptea), a primit în 2005
Premiul Literar Islandez pentru
Ficțiune. Opera sa a fost nomina
lizată de trei ori la Premiul pen
tru Literatură acordat de
Consiliul Nordic, printre ai cărui
laureați se numără Tomas Tran
strömer, Sofi Oksanen și Kim
Leine. În 2011, acesta a primit
prestigiosul premiu P.O. Enquist,
iar romanul său apărut în 2013,
Fiskarnir hafa enga fætur (Peștii
nau picioare), a fost nominalizat
la Man Booker International
Prize și a primit premiul revistei
„Lire“ pentru cel mai bun roman
străin. Între cer și pământ, pri
mul său roman publicat în limba
română, a apărut la Editura Poli
rom în 2014, urmat de Tristețea
îngerilor (2016) și Inima omului
(2018), ultima parte a Trilogiei
Fiordurilor – toate în traducerea
din franceză a Magdei Răduță.
Am stat de vorbă cu Stefánsson
în timpul Festivalului Internațional
de Literatură și Traducere de la
Iași, iar ce a ieșit din dialogul nos
tru veți putea citi în cele ce ur
mează. Tot ce pot să sper – vorba
acestuia – e că, prin lectura inter
viului de față, veți petrece câteva
clipe frumoase în compania unuia
dintre cei mai faini scriitori pe
care iam cunoscut.

Încerc mereu să mă apropii de
cărți cu mintea deschisă. Este im
portant pentru mine, ca om, dar și
ca scriitor, să încerc diferite tipuri
de cărți. Așa că niciodată nu judec
întreaga carte doar pe baza înce
putului. Dacă începutul e slab,
atunci răsfoiesc cartea și citesc la
întâmplare alte câteva pagini, să
mă conving dacă o iau sau nu.
Când mă apuc de o carte, încerc
întotdeauna să citesc măcar 3040
de pagini înainte de a renunța la
ea, îi dau o șansă. Uneori nu e vina
cărții că nu îți place, poate fi o
carte excelentă pentru ceilalți, nu
pentru tine.
E ca atunci când citești o re
cenzie – uite, eu îmi pot da seama
când un critic e bun sau nu, când
doar își exprimă opinia sau când
își folosește cunoștințele și își și
expune punctul de vedere.

În Trilogia Fiordurilor avem parte de o lungă și provocatoare
călătorie. Care a fost cea mai
importantă călătorie pentru
dumneavoastră, ca scriitor?

Deși nu am început să scriu până
la vârsta de 21 de ani, am fost din
totdeauna scriitor – poet, mai
exact. Sunt un poet care scrie ro
mane. Mia luat mult să descopăr
acest lucru în mine. A fost o călă
torie destul de lungă – am publi
cat prima carte în 1988. Și am
învățat multe lucruri în această
călătorie, dar cel mai important
este că mai am enorm de mult de
învățat. Și sunt recunoscător pen
tru asta.

Ultima parte a trilogiei începe
cu o frază precum Moartea nu
este nici lumină, nici întuneric;
este doar altceva decât viața.
Care este relația dumneavoastră
cu începuturile cărților? De ce
aveți nevoie pentru a ajunge la
astfel de începuturi splendide?

Începutul e primul sunet, dă tonul
cărții, exact ca în cazul unei piese,
așa că e foarte important – ca
atunci când întâlnești o persoană
pentru prima dată, prima impre
sie contează. Dar nu investesc
foarte multă energie în începutul
unei cărți, pur și simplu încep să
scriu și văd de acolo ce iese. Sigur
că, până mă apuc de scris, cartea

se coace în mine, așa că, poate, în
ceputul e deja scris acolo. Apropo,
îmi place să citesc începuturile
cărților, atât ca cititor, sunt curios,
cât și ca profesor de scriere crea
tivă, vreau să văd cum își constru
iesc alții începuturile. Uite, unul
dintre cele mai bune începuturi
din toată literatura lumii este cel
al lui Moby Dick: „Numițimă Ish
mael“. Atât. Doar de atât ai nevoie
și ai intrat în carte.
Când sunteți într-o librărie,
căutați o carte și dați de un început slab, ce faceți, o
cumpărați, îi mai dați o șansă,
sau o lăsați înapoi pe raft?

„AVEM NEVOIE, PENTRU
CEL PUȚIN URMĂTORII
1.000 DE ANI, CA DUMNEZEU
SĂ FIE FEMEIE“
Pur și simplu nu știu cine sunt.
Nu știu de ce sunt. Și nu sunt
complet sigur că îmi va fi dat
timp să aflu – tot un citat din
trilogie, pe care am simțit nevoia să-l notez la un moment dat.
Adaug aici povestea cu numele
dumneavoastră – faptul că v-ați
luat încă un prenume –, din care
reiese că, într-un fel sau altul,
v-ați reinventat identitatea. Ce
ați descoperit despre sine și despre identitatea dumneavoastră
prin scris?

interviu

ANUL XV NR. 630
19 – 25 IANUARIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Nu cred că am descoperit prea
multe lucruri despre mine, sincer,
sau cel puțin nu în modul acesta.
Nu gândesc astfel, nu mă preo
cupă sinele, mă uit rar în oglindă.
Mă interesează mai mult să mă
scufund în scris, să pun tot ce am
acolo, în povești, în personaje, nu
mă gândesc deloc la mine. Scri
ind, însă, încerci să te avânți cât
poți de mult în viață, în moarte, în
oameni șin sufletele lor, așa că,
poate, înveți câte ceva, vezi câte
ceva, poate că reușești să vezi
viața din diferite perspective. Tot
ce pot să sper e că, prin scris, voi
înțelege mai bine lumea.
Ați menționat verbul „a învăța“.
Ce ați învățat despre lume
scriind această trilogie?

Unul dintre cele mai bune lucruri
în ceea ce privește scrisul este că
trebuie să te documentezi din
când în când. Și atunci înveți de
spre lucruri pe care altfel nu leai
fi descoperit vreodată. Despre tre
cut, de exemplu, înveți că facem,
din nou și din nou, aceleași gre
șeli – și pare că uităm foarte re
pede. Cum uităm și că oamenii
sunt la fel, doar contextele se
schimbă. Pentru mine, nu con
tează dacă o poveste sa petrecut
acum o sută de ani sau astăzi, per
sonajele sunt la fel. Altădată, când
nu îți iese o scenă sau un personaj
nu se conturează suficient de
bine, te întorci și reîncerci, rescrii,
refaci. Așa că, scriind, înveți tot
timpul ceva nou.
Cel care nu are nici un vis este
în pericol – un citat aproximativ
din Trilogia Fiordurilor.
Ce vise aveți?

Poți visa multe lucruri: să ajungi

9

să faci ceva important, săi schimbi
pe cei din jurul tău prin interme
diul cărților tale, să conteze ceea
ce faci. Iar apoi, poți visa în ceea
cei privește pe copiii tăi – să aibă
o viață bună, de exemplu. După
aceea, poți avea un vis în legătură
cu omenirea – ca lumea să nu se
îndrepte în direcția greșită, ceea
ce, din păcate, se întâmplă acum.
Ori poți avea un vis ca Dumnezeu
să existe, brusc – ca femeie, des
igur –, să ia un aspirator și să
curețe toată mizeria din lume –
mizerii precum Donald Trump,
de pildă.
De ce Dumnezeu ar trebui
să fie femeie?

Pentru că avem nevoie, pentru cel
puțin următorii 1.000 de ani, ca
Dumnezeu să fie femeie. Nu am
înțeles niciodată de ce oamenii
cred că Dumnezeu e bărbat. Dacă
El există, e atât de mare, încât e
dincolo de înțelegerea noastră.
Cum poate fi ceva atât de imens
întratât de limitat precum este
un bărbat? Dacă suntem onești,
trebuie să fie ceva în neregulă cu
noi dacă credem asta. Dumnezeu
a fost bărbat atât de mulți ani... și
este unul dintre motivele pentru
care multe societăți sunt puternic
patriarhale, iar lucrurile nu merg
deloc bine. Dumnezeu e bărbat,
papa e bărbat, patriarhul e bărbat
și tot așa. Un copil va crește cu
imaginea asta în cap și va crede că
bărbatul e mai important decât
femeia. E încă unul dintre moti
vele pentru care există tot acest
teribil dezechilibru în lume. Dacă
am avea un Dumnezeu femeie
măcar pentru următorii 1.000 de
ani, cred că am reuși să mai echi
librăm puțin lumea.

La Seara FILIT, în dialog cu Robert Șerban

„MEREU MI-AM DORIT SĂ
SCHIMB LUMEA PRIN
CĂRȚILE MELE“
Ce relație aveți cu volumele
dumneavoastră publicate până
acum? Cum este să vorbiți despre ele după o perioadă atât de
lungă după ce le-ați scris, în diferite țări, la diverse evenimente?

E dificil. Partea bună este că uit
foarte repede lucruri – câteodată,
sunt surprins când deschid unul
dintre volumele trilogiei, primind
o întrebare de la un traducător
sau alegând un fragment pentru
o lectură, mă uit la rândurile ace
lea șimi dau seama că numi
aminteam deloc pasajul respectiv.
Tot timpul încerc să abordez căr
țile publicate cu mulți ani în
urmă din unghiuri diferite, numi
place deloc să mă repet.
Cum vă raportați la faptul că oamenii citează din cărțile pe care
le-ați scris, dau mai departe
fragmente din ele pe rețelele de
socializare, se identifică, empatizează cu ceea ce scrieți?

Firește că mă bucură că volumele
mele sunt plăcute de cititori, că ei
găsesc în ele ceva cu care pot em
patiza, că părți din ele îi alintă sau
sunt importante pentru ei. Sper
că am scris ceva care contează.
Dar, în timp ce scriu, nu mă gân
desc nici o clipă la cititor. Să scrii
e o luptă continuă – o luptă și fru
moasă, și anevoioasă –, așa că
sunt foarte concentrat să port
lupta aceasta și nu mă preocupă
alte lucruri.
Cărțile mele par să aibă, în
tradevăr, multe propoziții care
pot fi foarte ușor scoase din con
text și împărtășite, dar nu e nimic
premeditat la mijloc, nu le caut în
nici un fel. Și nici nu e ceva ce aș
putea controla, pot doar să sper
că oamenii vor citi cărțile în între
gime și că ele le vor spune ceva.

Să scrii e o luptă continuă – o luptă și
frumoasă, și anevoioasă –, așa că sunt
foarte concentrat să port lupta aceasta
și nu mă preocupă alte lucruri.
Ce preferați să se întâmple
după o întâlnire cu publicul,
să vină cineva la dumneavoastră
să vă spună că nu a citit nimic
din ceea ce ați scris, dar că ceea
ce ați spus/ citit l-a/ a convins/ –
o să vă citească cât se poate de
repede sau cineva care să vă
spună că a citit tot ceea ce ați
scris, că vă iubește cărțile și are
o mulțime de întrebări?

Amândouă sunt posibilități fru
moase. Dar întotdeauna am fost
de părere că ar fi grozav să con
ving pe cineva să citească cărțile
pe care le scriu fiind pe scenă și
dând din gură despre una, alta.
Nu cred că sunt un mare orator.
Cum priviți singurătatea?
Este necesară în viața dumneavoastră, o căutați sau
o evitați?

Nu am evitato niciodată. Singu
rătatea e o sabie cu două tăișuri:
te poate ucide sau îți poate da
energie. E o chestiune de echili
bru. Am fost mereu atras nu de
oamenii singuri per se, ci de cei ti
mizi, mi se par unii dintre cei mai
frumoși oameni din lume. Pot as
cunde atât de multe... îmi plac
mult, atât ca personaje – poți dez
vălui lucrurile încet, încet, despre
asta e vorba în literatură –, cât și
ca persoane în carne și oase.
„MĂ INTERESEAZĂ CA
FIECARE CITITOR SĂ SE
APROPIE DE CARTE CU
PROPRIA LUI VIAȚĂ“
Într-un scenariu ideal, ce ar
trebui să le transmită cititorilor

dumneavoastră cărțile pe care
le scrieți, ce v-ați dori?

Să îi ajute să meargă în profun
zime, să îi atingă, să le trezească
curiozitatea în legătură cu viața,
să se gândească la lucruri la care
nu sau gândit vreodată, să le pro
voace sentimente puternice în
timp ce citesc. Mereu miam dorit
să schimb lumea prin cărțile mele.
Care e întrebarea pe care o
primiți cel mai des de la cititori?

Depinde de carte, desigur. Să ve
dem... Nu vreau să dezvălui nimic
pentru cititorii care nau ajuns
încă la finalul celei dea treia părți
a trilogiei, dar au fost două între
bări care mi sau tot adresat: Puteți
scrie, vă rugăm, și volumul cu nu
mărul patru? și Ce se va întâmpla
cu băiatul, va trăi sau va muri?
Și ați răspuns la cea de-a
doua întrebare?

Am răspuns la amândouă: cel
deal patrulea volum va fi scris de
cititor în minte lui, iar ce se va în
tâmpla cu băiatul depinde numai
de cititor – eu am răspunsul, dar
va trebui să mă lăsați să beau o
sticlă de whisky ca să vil pot
spune și vouă. Acum, lăsând glu
ma la o parte, sunt mereu atent să
nu dezvălui prea multe, să nui
dau cititorului prea multe detalii,
mă interesează ca fiecare să se
apropie de cartea respectivă cu
propria lui viață, propria lui ex
periență, să aleagă el ce vrea să
creadă, să interacționeze cu ea
după propriul plac. Asta e una
dintre părțile cele mai frumoase
ale literaturii. SDC
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De novo caelo
Multe dintre lucrările lui Nicu Gavriluță se opresc asupra unor teme de istoria
și sociologia religiei: Sociologia religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii (Iași,
Editura Polirom, 2013), Mișcări religioase orientale. O perspectivă socioantropologică asupra globalizării practicilor yoga (Iași, Editura Fundației Axis,
2006), Culianu, jocurile minții și lumile multidimensionale (Iași, Editura
Polirom, 2000, cu o prefață de Moshe Idel) sau Mentalități și ritualuri magicoreligioase. Studii și eseuri de sociologie a sacrului (Iași, Editura Polirom, 1998).
IOAN ALEXANDRU TOFAN

Alături de o abordare clasică, a ma
rilor religii ale lumii sau a compor
tamentelor arhaice, a miturilor și a
simbolurilor societăților tradițio
nale, interesele de cercetare mai
recente ale autorului vizează mai
degrabă mutația pe care religiosul
o suportă în societățile numite
„postseculare“, contemporane, de
cât formele lui istorice tradiționale.
În urma examenului sever al funda
mentelor experienței religioase, pro
dus în contextul fenomenului istoric
modern al secularizării, „religia“ se
găsește în situația de ași reforma
limbajele și gesturile definitorii, îm
preună cu relația ei esențială cu
lumea „laică“ ce tinde din ce în ce
mai mult să se autonomizeze, să își
caute criterii epistemice și meca
nisme legitimatoare proprii.
Începând cu anii ’60, se scrie
încontinuu despre acest chip nou
al „religiei”, trecut prin experiența
secularizării. Jürgen Habermas,
Danièle HervieuLéger sau Char
les Taylor sunt doar trei nume im
portante ale acestei dezbateri
deopotrivă sociologice, istorice și
filosofice. Miza importantă a dis
cuției este de a înțelege nu secula
rizarea, ci mai degrabă supra
viețuirea paradoxală a religiosului
în societatea contemporană, mai
mult, radicalizarea manifestărilor
sale și reinserția sa, după nu mai
mult de un secol, în sfera publică
controlată incomplet de instanțele
lumii laice. Orientarea spre practică,
proliferarea entităților interme
diare în raport cu transcenden
țele îndepărtate ale religiei tradi
ționale, accentul apăsat soteriologic,
sincretismul sunt câteva mărci ale
„noilor“ forme în care se îmbracă, as
tăzi, experiența spirituală.
Ultima carte a lui Nicu Ga
vriluță (Noile religii seculare. Co
rectitudinea politică, tehnologiile
viitorului și transumanismul, Edi
tura Polirom, Iași, 2018) se înscrie

în mod original în această dezba
tere deja devenită clasică. Ceea ce
are ea singular și, cred, foarte in
teresant este, dincolo de aducerea
în spațiul românesc a unei pro
bleme centrale a societăților con
temporane, perspectiva din care
autorul alege să conducă inter
pretarea. Religia postseculară
(sau „desecularizată“, cum i se mai
spune și cum preferă să o nu
mească și Nicu Gavriluță) nu este
doar un fenomen social sau isto
ric: ea pune în joc o anumită ma
nifestare a transcendenței.
PĂMÂNTUL ÎȘI VA CERCETA
TEMELIILE ÎN CĂUTAREA
UNUI CER LĂUNTRIC
Complementul metafizic al anali
zei sociologice devine chiar, în
anumite pagini ale cărții, central
în raport cu analiza empirică.
Dumnezeul „religiilor seculare“
este deus otiosus al religiilor
tradiționale: retras, cenzurânduși
forța demiurgică, „odihninduse“
întrun cer care își rupe legăturile
cu pământul pe care îl învăluie.
Pentru a supraviețui în orizontul
acestei absențe, pământul își va
cerceta temeliile în căutarea unui
cer lăuntric – și religiile seculare
survin ca formule, încercări sau
eșecuri ale acestei căutări. Sensul

spiritual al acestei rupturi de cerul
„de deasupra“ a fost sintetizat, de
exemplu, de Dietrich Bonhoeffer,
menționat încă de la început de
autorul cărții despre care vorbesc
aici: „Dietrich Bonhoeffer crede că
singura experiență spirituală au
tentică ar fi cea a participării la
suferințele lui Dumnezeu întro
lume fără Dumnezeu“ (p. 13).
Dar nu doar această formă ra
dicală a experienței religioase asu
mată chiar biografic de teologul
protestant poate fi găsită ca for
mulă a căutării unui nou cer, de
spre care vorbeam mai sus. Cartea
lui Nicu Gavriluță discută despre
corectitudinea politică, noile teh
nologii sau „ideologia“ transuma
nismului în același sens.
Câteva exemple: plecând de la
un text al Adelei Toplean, autorul
argumentează că „mitul confrun
tării dintre Bine și Rău se regăsește
și în cuprinsul CP [corectitudinii
politice] actuale. Aici Binele este
reprezentat de feminismul radical,
de minoritarul rasial, etnic și se
xual. Lor li se adaugă studenții, oa
menii de culoare din ghetouri,
alienații și Lumea a Treia (Andrei
Dîrlău). Răul ia chipul omului alb,
creștin și majoritar. În final se
speră construirea unei societăți
fără clase, dar cu șanse și condiții
de viață egale pentru absolut toți

oamenii. În joc este mitul Vârstei
de Aur reactualizat întro viziune
neomarxistă frumoasă, seducă
toare, dar îmbibată de o tristă și pe
riculoasă utopie“ (p. 112113). Sau,
în alt loc, „mai mult, scopul ultim al
religiei creștine pare a fi asumat de
credincioșii zeloși ai noilor tehno
logii. Omul va fi mântuit odată cu
realizarea saltului la noul om, su
perior și infinit mai puternic decât
Homo sapiens. Convingerea lor
este sintetizată de noul curent de
gândire cunoscut sub numele de
transumanism“ (p. 156157).
MIRCEA ELIADE SE
REGĂSEȘTE ÎN TOATE
DECIZIILE INTERPRETATIVE
ALE DEMERSULUI
Toate aceste formule de căutare a
transcendenței sunt explicate de
Nicu Gavriluță în contextul religiei
postseculare/ al religiei desecula
rizate despre care vorbeam la în
ceput (de altfel, primul capitol al
cărții realizează o amănunțită și
utilă sinteză a discuțiilor teoretice
din acest domeniu de cercetare, in
troducând problematica ulterioa
ră a cărții: „Secularizare și postsecu
larizare în Europa și SUA“). Dar de
dincolo de pagini străbate o pro
blemă mai profundă care poate fi
formulată în orizontul gândirii lui

Mircea Eliade, cel care se regă
sește, explicit sau implicit, în toate
deciziile interpretative ale demer
sului lui Nicu Gavriluță: sunt
aceste căutări ale „noului cer“ sufi
ciente pentru omul contemporan?
Pot ele să suplinească itineranța
spirituală a rudei sale îndepărtate,
omul tradițional?
Camuflat sau nu, sacrul se re
găsește, deopotrivă, la temelia lumii
și în textura ei cotidiană. Chiar și
zeul care se retrage pentru a se
odihni nu lasă în urma lui un loc gol.
Mircea Eliade recunoaște acest
lucru, spunând: „dispariția ființei
supreme nu sa tradus printro să
răcire a vieții religioase. Dimpotrivă,
sar putea spune că adevăratele re
ligii apar după dispariția ei“ (Aspecte
ale mitului, Univers, 1978, p. 90).
Dar autenticitatea căutării
noului cer, forma pe care, astăzi, o
mai pot lua retragerea în pustie, in
vocarea spiritelor sau consacrarea
ritualică a unui spațiu țin de lucidi
tatea și discernământul omului
contemporan, de libertatea și de ra
dicalitatea căutării lui. Demascarea
ideologică a „noilor religii seculare“,
actul soteriologic al înțelegerii lor
poate lăsa locul unei soluții vii la
problema supraviețuirii întro „lu
me fără Dumnezeu“ – precum cea
cutremurătoare, amintită la înce
put, a lui Dietrich Bonhoeffer. SDC
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Pieile arse și locurile
uitate de Dumnezeu
Africa nu știe de iarnă. Nu știe de cojoace și
izmene, nasuri și degete înghețate, nu a
deszăpezit vreodată o mașină de sub troienele
din cartier, nu și-a schimbat cauciucurile și nu
dă doi bani pe încălzirea globală. Și, drept să-ți
spun, tind să-i dau dreptate. Într-atât de mare
dreptate, încât m-am grăbit să îndes prin
mijloc de decembrie vreo trei tricouri și o
cremă solară în rucsac și dusă am fost.
DESIRÉE HALASEH

Vânez pieile arse și locurile uitate
de Dumnezeu. Să mă ardă și pe
mine soarele, să mă uite Dumne
zeu, să mă pierd în mulțime, să mă
diluez în amiezi imposibile, să uit
de unde am venit și să nu am un
de pleca.
Mie frică sămi deschid car
nețelul de călătorii. Mie frică să
citesc primul și ultimul rând. Mi
e teamă că îmi va fi iar dor de Afri
ca. E ultima oră din ultima seară
a ultimei zi de luni pe care am pe
trecuto în Etiopia. Ceasul a sunat

azi pentuneric, pe la șase. Ori
cum nu mai puteam să dorm de
mult. E prea multă viață aici ca să
ai timp de odihnă.
Oriunde ai întoarce privirea,
cineva țio întoarce înapoi, cu
rioasă, flămândă, veselă, nicicând
fadă sau anostă. Am ieșit aseară
singură pe drum, aveam nevoie de
un răgaz cu mine. Tot ce ni se în
tâmplă este foarte personal. Între
mine și pământul ăsta e o poveste
veche, de încredere necondițio
nată. Orice sar întâmpla, tumi ții
spatele. Și eu pe al tău.
La Bet Gyorgis, biserica Sfân
tului Gheorghe din Lalibela, sau
Bet Gyiorgis

Bet Medhane Alem din Lalibela, Etiopia

adunat cei rămași după potopul
de turiști veniți să asiste la Cră
ciunul pe rit vechi, ca să mai facă
o poză, să mai prindă un apus. Eu
am venit aici cu o sticlă de apă, un
pix și o hârtie. Mă cocoț pe un deal
să observ mai bine migrarea către
apus a grupurilor de turiști hul
pavi, o datăn viață călători în Ie
rusalimul Africii, ce bine că măcar
de mâine vor fi departe, cu minte
goală ca o coală nescrisă.
Au mai rămas doar doi oa
meni, plus un paznic careși așază
salteaua pe coama din dreapta bi
sericii sculptate în piatră prin se
colul al XIIlea. Sub picioarele
noastre, la 15 m adâncime, în
formă de cruce greacă, e locul în
care un preot blagoslovește zi
după zi sute de pelerini din toată
țara și pe unul străin, alb și spe
riat. Paznicul deschide un radio
vechi, soarele sa dus și eu încă
stărui ba pe o piatră, ba pe o coas
tă, apoi pe alta. Nu mă dau dusă,
un creștin îmi șoptește: you want
tuk tuk, madam, nu mersi, pleacă
mai departe, se roagă muțește,
știe că și eu, ca și el, sunt aici pen
tru liniște și pace.
Apusul a lăsat o dâră lungă
oranj, când caldă, când rece care
pare că cerul promite iertare și în
țelegere. Muzica și urletele din Lali
bela se aud din ce în ce mai departe,
sau poate doar mam îndepărtat eu

de ele, nu mai penetrează atmos
fera de acum solemnă. Singurăta
tea e sfântă și necesară ca aerul. A
apărut un colț fluorescent de lună,
mi se face frig și îmi sună greierii
în cap. Mai trec doi bărbați pe
lângă mine, dar nu se sinchisesc
nicidecum de prezența mea, nici
de cerul spart de linia orizontului,
ciuntită de munți nedrepți.
Timpul se scurge, îl simt fizic
și mă întristează. Crezi că poți
vedea lumea prin ochii mei? Pri
virea mea e șchioapă, unghiurile
mele sunt subiective, dar azi, când
o femeie cu patru degete și unul
furat de lepră mia strâns mâna,
am simțit toată durerea pământu
lui și cerului.
Din senin foaia pe care scriu
se luminează. E lanterna telefo
nului paznicului sfintei biserici.
Continui să scriu și vreau săi
spun că nimeni nu mia mai ară
tat vreo urmă de empatie de ani
de zile, dar mă bușește plânsul și
încă nam învățat o iotă de amha
rică săi explic DE CE. Îmi șterge
lacrima și îmi cere bani, o mână i
sa așezat pe genunchiul meu stâng,
ceva nu e în regulă, îmi strâng
foile și îmi înghit plânsul, dar el
mă întreabă din nou: money?, nu,
lasămă în pace, se apropie spre
mine și încep să țip, e slab, îl văd
prea bine, fug mâncând pămân
tul, e bine, e bine, am scăpat.

Prin ochii mei lumea nu se
vede întotdeauna frumoasă și nu
e mereu caldă. Monumentele și
statuile, locurile perfecte și dră
guțe din vederi fără gunoi și fără
urmă de discriminare etnică, se
xuală numi spun nimic și mă țin
departe de adevăr. Sunt un sim
plu observator al furnicarului din
jurul meu, fără să judec, fără so
luții rapide și scheme de abolire a
sărăciei globale sau a inegalității
sociale.
Oriunde merg, încerc să în
țeleg ce face lumea să fie ceea ce
este și cum turismul întinde punți
de comunicare între națiuni. Nu
dorm mai bine noaptea, dar pun
sub semnul întrebării tot ce văd
fără să probez în realitate, tot ceea
ce spun liderii politici și caut să
dau glas câtor mai multe povești
ale celor oprimați și slabi. Etiopia
e țara cafelei și leagănul civili
zației (hei, Lucy, undeai fost, prin
cerul cu diamante?), dar e și locul
unde un conflict de graniță a cau
zat moartea a peste 100.000 de oa
meni și mutarea forțată a unui
întreg milion de locuitori din
zona graniței cu Eritreea.
Făți temele atunci când te
îndrepți către o nouă destinație
de vacanță și nu fi un turist obo
sit(or) care numai face poze în
speranța unei experiențe de ne
uitat. SDC
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Andrei Crăciun – Și
fericirea era obligatorie
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment
din volumul Și fericirea era obligatorie,
de Andrei Crăciun,
care va apărea în
curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.

…dacă vreți să știți, totul era pe
atunci nou sub soare, călătorul cu
pantofii verzi sa născut întro
noapte de vară la Beijing, China,
ploua pe atunci, călătorul adusese
cu sine din Europa o revistă cu is
torii ciudate, acolo a citit prima
dată curiosul și tristul caz al dom
nului Rezsó Seress, era duminică
și tocmai îl părăsise nevasta când
domnul Seress sa așezat la pian și
a compus Duminica mohorâtă, o
muzică superbă care îți induce o
stare atât de mizerabilă încât vrei
să sari pe fereastră, și mulți oa
meni au sărit pe fereastră, mulți
sau împușcat în cap și încă și mai
mulți sau împușcat în inimă,
mulți sau otrăvit și mulți șiau

AUTORUL
ANDREI CRĂCIUN (n. 1983) are
studii superioare în administraţie
publică, știinţe politice, istoria
ideilor și mentalităţilor, cultură și
civilizaţie ebraică. A studiat la
Universitatea din București, Escuela de Escritores din Madrid și
Tel Aviv University. Este, din
2005, ziarist de presă scrisă.
Publică în cele mai importante
gazete și reviste din România, fiind un pionier al freelancing-ului
în ţara noastră. Se numără
printre părinţii fondatori ai
îndrăgitului site recorder.ro. A
fost desemnat cel mai talentat
tânăr ziarist (2005), cel mai bun
tânăr ziarist de cultură (2010), cel
mai bun editorialist (2011).
Totodată, a publicat mai multe
volume de eseuri, poezie și
proză. La Editura Polirom a mai
publicat Aleea Zorilor (2017). SDC

tăiat venele ascultând muzica
domnului Seress, care a încercat și
el, zadarnic, constatând ce a com
pus, săși pună capăt zilelor, și
abia la spital a reușit să se spân
zure mai acătării cu un cablu, dar
nici atunci na murit, fiind obligat
să mai încerce o dată, posturile de
radio au interzis difuzarea muzicii
acesteia satanice, pentru ai salva
pe oamenii triști de la moarte, dar
călătorul cu pantofii verzi știa că
pe oamenii triști nimic nui poate
salva de ei înșiși, cu atât mai puțin
de la moarte, el își avea superpu
terea sa și știa toate duminicile
acelea în care femeile de pe Aleea
Zorilor zăceau cu capetele acope
rite de perne, călcate în picioare
de lipsa de sens a vieții pe pământ,
călătorul cu pantofii verzi a rupt
cele două pagini din revista cu is
torii ciudate și lea aruncat întro
canalizare din Beijing, China, șia
propus să uite această poveste și
să meargă mereu mai departe, dar
povestea aceasta nu a uitato, ea a
fost motivul pentru care a umblat
tot pământul, a vrut să vadă cum
arată oamenii din Havana, Cuba,
și oamenii din Santiago de Chile,
Chile, și oamenii din Moscova,
Rusia, și oamenii din Minsk, Bela
rus, și oamenii din Berlin, Germa
nia, și oamenii din Lisabona,
Portugalia, și oamenii din Astana,
Kazahstan, și oamenii din Paris,
Franța, și oamenii din Lima, Perú,
a vrut săi privească în ochi și să
înțeleagă ce iar conduce către
suicid ascultând muzica aceasta
mizerabilă și luciferică, călătorul
cu pantofii verzi a visat la sfârșitul
nopții de la Beijing să găsească
treisprezece oameni cărora să le
dea întru ascultare Duminica mo
horâtă și a mai visat că va urca ală
turi de ei la ultimele etaje și de
acolo le va privi zborul către pă
mânt, călătorul cu pantofii verzi a
visat să afle la ce anume se gân
desc oamenii în secundele di
nainte să se prăbușească pentru
totdeauna, călătorul cu pantofii
verzi a visat să scrie o antologie a
acelor gânduri, a ultimelor gân
duri, credea că melancolia e moto
rul care ține lumea încă în viață,
călătorul credea că oamenii, chiar
și aceia care aleg să se sinucidă, în
ainte să moară își reamintesc viața
lor fericită, câtă a fost, o clipă întrun

bordel din Răsărit, un minut din
trun zbor, câteva ore din copilă
rie, cele două zile de miere, un
amănunt, o figură, o îmbrățișare
sau poate doar o ură care lea dat
sens, călătorul cu pantofii verzi
sa dus în Sicilia, a ascultat acolo
balade scrise în cinstea iubirilor
pierdute ale birjarilor de altădată,
a căutat oameni pe chipul cărora
să vadă semnul morții din dumi
nica mohorâtă și de fiecare dată
când ia întâlnit, căci trăiau pretu
tindeni, nu a avut atâta putere cât
săi invite la cină și săi privească
murind, călătorul sa retras întro
publicistică de călătorie, un gen
prizat care îi aducea suficienți
bani cât să fugă din nou, cât să
fugă întotdeauna de deznodă
mânt, el nu mai asculta pianul
domnului Seress, nu pentru că își
dorea supraviețuirea, pianul ace
la îi amintea că moartea e acolo,
după colț, și îl așteaptă privinduse
în oglindă, nui era frică de
moarte, dar nui era nici poftă de
viață, se lăsa trăit de zile la întâm
plare și fără consecințe compli
cate, și mai târziu călătorul cu
pantofii verzi șia construit un re
nume din nuvelele sale ciudate în
care ucidea toate personajele se
cundare ca un Dumnezeu psiho
pat, nuvelele sale lau purtat în
primăvara aceea până la palatul
din vestul Olandei, în palatul din
vestul Olandei erau nuveliști ti
neri și grozavi din toată Europa,
nuveliștii aceștia duceau cu ei o li
teratură teribilă pe care no citeau
prea mulți și o înțelegeau și mai
puțini, un olandez mustăcios care
semăna cu un star porno din Re
publica Federală Germană din
anii ’70 ai secolului XX scria de
spre fragmente din corpurile oa
menilor, povești cumplite în care
personajele principale erau o gleznă
sau încheietura mâinii unui șofer
de camion din Catalunya, călăto
rul la îmbrățișat pe olandezul
mustăcios ca pe un frate și la în
vățat să rostească în cincisprezece
limbi cuvintele „te iubesc din su
flet, degetule mic!“, olandezul
mustăcios având un cult pentru
degetele mici ale personajelor
sale, și tot în palat la întâlnit că
lătorul pe acel portughez cu ochii
bulbucați, de psihopat sau de
broască, căruia îi plăcea săși

Continuare a poemului-roman Aleea Zorilor, volumul Și fericirea
era obligatorie navighează, în stilul deja consacrat al lui Andrei
Crăciun, pe marea memoriei. În carte îi întâlnim pe soţii
Ceaușescu în caleașca Reginei Angliei, cu consecinţe neprevăzute, sunt prezenţi întunecaţii ani ’80, apar securiștii și primii
îmbogăţiţi ai tranziţiei, dar și alte personaje extraordinare, precum ţiganul înţelept și orb care are puterea să vadă viitorul sau
tânăra dintr-o familie de mafioţi din sudul Italiei. Povestitorul este
un ziarist care colindă pământul în căutarea adevărului din
spatele unei vechi balade maghiare ce avea forţa să-i aducă pe
oameni în pragul suicidului. Călător care umblă prin porturi și pe
străzi lăturalnice, el caută neîncetat subiecte de reportaj în locuri
aflate la marginile lumii, chinuit fiind de o îngrozitoare melancolie
după paradisul pierdut de pe Aleea Zorilor, strada copilăriei. SDC

mutileze personajele, le cresta chi
purile cu un cuțit de bucătărie, fă
cândule să semene astfel cu
amintirile personajului principal,
și pe el călătorul la îmbrățișat ca
pe un frate, și mai era și celălalt
portughez, fiul unui scriitor fai
mos, care scria despre prima
menstruație a adolescentelor și
visa mereu la un octombrie care
nu mai venea niciodată, ca în viața
fictivă a acelui colonel căruia nu
avea cine săi scrie, și mai visa și
copii îngrozitori spânzurați, cu
limbile atârnândule ca limbile
unor ceasornice care nu mai arată
nicio oră, și niciun critic nu reușea

să afle ce înțeles purtau copiii în
grozitori spânzurați din opera
acelui portughez, fiul unui scriitor
faimos, și doar călătorul cu panto
fii verzi la îmbrățișat și pe el ca pe
un frate, și mai era și Francesca,
Francesca era din neamul unor
mafioți din sudul Italiei, ar fi pu
tut să fie un înger din picturile
rafaeliților, ea nu era un înger,
avea obiceiul să le taie personaje
lor secundare degetele cu o to
porișcă mică, apoi psihopatele
maxim din textele ei umblau cu
degetele acestea în poșetele lor de
damă și le aruncau peștilor koi din
iazurile restaurantelor de lux… SDC
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La ce folosesc cărțile necitite
MĂDĂLINA COCEA

Marie Kondo, o specialistă japo
neză în curățenie, își realizează
propriul serial de TV. Odată cu
celebritatea, șia atras însă și
multă antipatie, mai ales din
partea unei categorii speciale
de public: iubitorii de cărți.
„Această femeie este un monstru“
scrie Marian Keys, autoare de
cărți romantice, publicată și la Po
lirom. Sub aceste cuvinte apare
poza lui Marie Kondo. Specialista
japoneză este o ființă minionă și
subțirică, care bate din palme fe
ricită când își vede clienții, zice
des „OOOOO“ cu ochii mari și
gura rotundă și nu apare nici
măcar o secundă în filmări fără să
zâmbească. Dacă cineva ar încer
ca să picteze o zânuță a curățeniei,
cu siguranță ar arăta ca Marie
Kondo. Și atunci cum de a ajuns să
fie considerată un monstru?
Marie Kondo are o metodă
proprie de a face ordine în casă,
pe care șia prezentato întro
carte publicată în anul 2014, tra
dusă în românește sub titlul Ma
gia ordinii. Esența metodei constă
în a aduna toate obiectele dintro
anumită categorie (de exemplu
haine) în mijlocul camerei, a lua

DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

fiecare lucru în palme și a te în
treba dacă „îți aduce bucurie“ sau
nu. Ceea ce „aduce bucurie“ se
păstrează, iar lucrurile care nu
aduc bucurie trebuie să primeas
că mulțumiri din partea proprie
tarului, după care se aruncă sau
se donează.
La apariția ei, cartea a fost
bestseller, dar serialul apărut pe
Netflix chiar la începutul lui 2019
a dus popularitatea metodei la

Albumul anului
Decretat de mai multe publicații
drept albumul bluesrock al anu
lui, Peace, Love & Loud Guitars
(2018, Up 2 Zero) mia lovit ure
chile de ascultător neinformat
așa cum puține altele au reușit.
Nu știam nimic despre titular,
mea culpa!, iar numele Anthony
Gomes mia trimis gândul de
start la un tip de prin California,
pasămite înrădăcinat în Mexicul
de dincolo de Tijuana. Greșeala
nu se explică prin asemănarea
numelui cu (Lance) Lopez, texa
nul care cântă întrun stil apro
piat. Să fie o eroare de percepție
sau o confuzie cauzată de lecțiile
prost făcute? Aș îndrăzni să mă
scuz, invocând abundența de mu
zică și limita de timp, ceea ce și
este adevărat. Dar când auzi cum
cântă unul dintre acești contem
porani, aproape că nai cum săți

motivezi ignoranța. Există un chi
tarist bun și tu nai aflat de el? E
numai vina ta!
Cine spunea că bluesul e ceva
specific afroamerican, tăvălit
prin praful câmpurilor de bum
bac și mâzga cartierelor rău fa
mate din metropole reci și in
sensibile? Gomes sa născut în
1970, în Toronto, dintrun tată
portughez și o mamă canadiancă,
de obârșie franceză. În paralel cu
învățarea chitării, pentru care
avea talent înnăscut, băiatul a ab
solvit Universitatea din orașul
natal, unde a și câștigat un pre
miu pentru studii aprofundate de
istorie a culturii, strânse întro
carte cu titlul The Black and
White of Blues (2014), la fel de
apreciată ca și muzica sa. Asta îmi
amintește de alt bluesman cu stu
dii universitare, Alan „Blind Owl“
Wilson, liderul legendarei trupe

cote mult mai ridicate. Serialul o
prezintă pe Marie mergând în ca
sele americanilor și ajutândui să
își pună lucrurile și, în sens mai
larg, viețile în ordine. Datorită
popularității lui, serialul a început
să aibă și efecte secundare, în ma
gazinele de vechituri și cele carita
bile din Statele Unite. Volumul de
donații și lucruri pe care îl primesc
a crescut foarte mult de la începu
tul anului. Oamenii aplică metoda

Canned Heat, mort la 27 de ani,
înaintea altor doi morți mult mai
celebri, Janis și Jimi. Diferența
evidentă între Wilson și Gomes
pune în discuție problema genu
lui blues, așa cum e practicat de
albii din America. Asistăm oare la
evoluție sau la degradare? Vocea
delicată, în falsetto natural, a lui
Alan este departe de timbrul lui
Anthony, ca al unui tenor ce fu
mează țigară după țigară și bea de
stinge numai tării de proveniență
dubioasă. Îi lipsește lui Gomes și
finețea atacului chitaristic, pro
prie lui Wilson, dar compensează
prin dinamica impecabilă. Toate
aceste amănunte nu impietează
asupra felului în care amândoi
cântă, cu elocvență și putere de
sugestie rare.
Student conștiincios, Gomes
nu sa limitat la teorie, ci a cobo
rât spre orașele în care bluesul se
consumă noapte de noapte, cu pa
harul sau cu liniuța, Chicago și
Nashville. A cântat în saloane și
spelunci, în metrou și la petreceri,
la posturi de radio șin camere

și numeroase lucruri „care nu aduc
bucurie“ își caută alți proprietari.
Marie Kondo face însă ordine
și în cărți. Întrunul din episoade,
ea sfătuiește publicul să nu mai
păstreze cărțile necitite și nici pe
cele care nu aduc fericire. Dânduse
pe sine ca exemplu, Kondo spune
că păstrează doar 30 de cărți. Iar
asta a dezlănțuit internetul.
Cărțile nu sunt tricouri. Este
evident, desigur, dar nu și în serial.

Spre deosebire de alte lucruri, ele
sunt folositoare și atunci când nu
„aduc bucurie“. Unele aduc cu sine
tristețe, altele furie, altele melan
colie și așa mai departe. Fiecare
carte conține o lume, iar când e
vorba despre emoții, minimalis
mul nu poate fi o strategie bună.
Intervievată ulterior pe tema
atitudinii față de cărți, Marie Kon
do șia nuanțat poziția. Pentru oa
menii care se simt atât de atașați
față de cărțile lor, soluția este sim
plă: sentimentele puternice în
seamnă faptul că acele cărți sunt
importante pentru ei, iar întreaga
„magie“ a curățeniei constă în a
reuși să reduci lucrurile la ceea ce
contează cu adevărat.
Marie Kondo le oferă cârcota
șilor și metoda perfectă de a ge
stiona această antipatie față de ea.
Oamenii poate să stea în fața tele
vizorului și să se întrebe „îmi adu
ce acest serial bucurie cu adevă
rat“? Dacă nu, să mulțumim și să
schimbăm canalul. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
închiriate, unde se petreceau și
chestii mai puțin onorabile. A
scos primul disc în 1997, Primary
Colors, apoi Blues in Technicolor.
Titlurile, ca și textele, arată un tip
atent la ce se petrece în jur, în
imediat, cu oarecare timiditate,
totuși, pesemne datorată statutu
lui de outsider. Care statut nui
deloc rușinos ori de ascuns: toți
marii bluesmani au fost la vremea
lor niște outsiders, fie că erau
negri sau albi. Au urmat alte dis
curi, nici unul la vreo firmă con
sacrată, fapt ce la determinat pe
Gomes săși facă propria casă de
editare. A înființat și o fundație
pentru victimele discriminării, ale
cancerului, dar și pentru sprijinirea

soldaților întorși din războaie cu
probleme de readaptare.
Discul recent debutează cu o
invocație adresată lui B.B. King, în
ceruri, un blues deo frumusețe
robustă, ca un cal tânăr scăpat din
grajd. Abilitatea lui Gomes de a
scrie cântece nu se dezminte nici
acum, iar reverența către B.B.
King e completată de profesiunea
de credință închinată lui Robert
Johnson, Stealin’ from the Devil.
Reverențe se mai aud, icicolo,
către ZZ Top, AD/DC și Led Zep
pelin. Fără a exagera în trimiteri
facile, discul își merită caratele. Și
Gomes, desigur! SDC
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50 de ani de Led Zeppelin
LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Încă din toamna lui 1968, Jimmy Page, Robert
Plant, John Paul Jones și John Bonham știau
că vor face istorie.
Când, pe 12 ianuarie 1969, o
formație tânără și necunoscută
scotea pe piață primul ei album, cu
numele omonim, mare parte a con
temporanilor au strâmbat din nas.
Cronicarii, mai ales, au fost
neiertători, întro vreme în care
cronicile muzicale contau foarte
mult în ochii publicului. Cea mai
importantă revistă muzicală a vre
mii, „Rolling Stone“ părea să de
teste cu adevărat formația. În opi
nia lor, albumul proaspăt apărut
era plin de „piese slabe și lipsite
de imaginație“.
Chiar după ce formația a dat
lovitura, la nivel comercial, cu acest
prim album, foarte mulți au fost cei
care au fost de părere că este vorba
despre „o senzație de sezon și doar
atât“. În afară de lumea criticilor
ostili, un muzician, coleg de gene
rație, bateristul Keith Moon de la
The Who, le prezisese încă de la for
mare că „se vor prăbuși la pământ
ca un balon de plumb“.
Se pare că tocmai această
predicție a lui Moon a fost cea care
a dat numele trupei – Led Zeppelin.
Nume ales de chitaristul Jimmy
Page, unicul rămas din cenușa fos
tei sale trupe, The Yardbirds.
După 50 de ani, este serbată
încă legenda Led Zeppelin.

Dar aniversarea a cinci dece
nii ale zeppelinului de plumb nu
este circumscrisă numai datei de
12 ianuarie, ea a putut fi serbată
încă din august, anul trecut.
Asta fiindcă în august 1968
Yardbirds își dădea obștescul
sfârșit, cu doar Jimmy Page pe post
de supraviețuitor. În perioada ime
diat următoare,istoria hardrockului
sa scris pe repedeînainte. „În
treaga mea viață sa mișcat foarte
repede în acel moment, exact ca
întrun carusel. Pur și simplu
știam în ce direcție să merg, in
stinctiv“, avea săși amintească
Page, întrun interviu din 2018.
În august 1968, Page era silit
să găsească repede câțiva muzi
cieni cu care să se achite de câteva
concerte scandinave deja anta
mate de Yardbirds. O formație
asamblată peste noapte care avea
să descopere, încă de la prima
repetiție împreună (întro cămă
ruță în care au cântat Train Kept
ARollin’) că între ei există o al
chimie specială, unică.
Lucrurile au evoluat cu mare
viteză. În septembrie 1968 concer
tau sub numele de The New Yard
birds. În octombrie deja înregistrau
piese noi pentru un nou album la
London’s Olympic Studiosînchiriate

pentru suma de 1.782 lire, plătită
de Page. Un prim album înregis
trat în numai 30 de ore, răsfirate
dea lungul a nouă zile. Pe 25 oc
tombrie 1968 avea loc adevărata
naștere publică, primul concert sub
numele de Led Zeppelin, la Univer
sitatea Surrey, concert pus la cale
de redutabilul lor manager, Peter
Grant, care deja le negocia un tur
neu american. Trei luni mai târziu,
primul album apare pe piață și
schimbă paradigma hardrock.
„E greu de imaginat că cineva
dintre cei care au plătit un bilet
de șapte șilingi și șase pence pen
tru concertul de la universitate
avea habar că va asista la un mo
ment istoric. Erau, probabil, mult
mai interesați de ce cunoștințe noi
își vor face la acest prim bal al nou
lui semestru. Dar membrii Led
Zeppelin susțin că au știut chiar
atunci că vor schimba lumea“, scrie
revista „Classic Rock Magazine“.
„Dimensiunea inovației Led
Zeppelin nu era ușor de recunos
cut în epocă“, scriu astăzi, pocăiți,
cei de la „Rolling Stone“. „Întro
eră a transcendențelor spirituale
și ale poveștilor bravului Ulise,
Zeppelin a transformat obsesia
adolescenților legată de sex și
rock & roll în ceva gigantic și efer
vescent, cu o bestialitate mitică.
Misticismul oriental, plimbările
prin Mordor și melodiile de aur
pentru radio aveau să vină mai
târziu. Aici era ceva mult mai pur:
Zeppelin pe post de centrală elec
trică. Era heavy metal.“
Cincizeci de ani mai târziu,
este limpede că cei patru au avut
dreptate, iar criticii erei au greșit.
Albumul Led Zeppelin I a rezistat
testului timpului și a deschis o
nouă eră în muzica rock. Zeppelin
a intrat imediat în Top 10, în Anglia
și SUA. „A deschis calea pentru ne
numărate alte trupe, de la Black
Sabbath la Deep Purple, care au
renunțat la orice precauție comer
cială și au dat la maximum ampli
ficatoarele. Rockul nu avea să mai
fie la fel. Numai că trebuia să fie
un prim exemplu care să facă așa
ceva, iar acela a fost Led Zeppelin,
cu primul album“, scrie „Classic
Rock Magazine“. SDC
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PE SCURT

n Proiectul de nouă adaptare a ro
manului Dune de Frank Herbert
se conturează pe măsură ce regi
zorul Denis Villeneuve anunță ac
torii care vor interpreta rolurile
principale în această foarte aștep
tată producție cinematografică. În
vârstă de 23 de ani, newyorkezul
Timothée Chalamet (foto sus), no
minalizat la Oscar în 2018, va juca
rolul principal, al eroului Paul
Atreides. Suedeza Rebecca Fergu
son (foto sus) va fi mama sa, Jessica
Atreides, în vreme ce alt suedez ce
lebru, actorul Stellan Skarsgård
(foto sus), va juca rolul eroului ne
gativ, baronul Harkonnen, alături
de Dave Bautista cel va interpreta
pe Rabban Harkonnen. De aseme
nea, Charlotte Rampling, care ar
fi trebuit să joace în celebrul Dune

ratat al lui Alejandro Jodorowski,
o va interpreta acum pe cucernica
maică Gaius Mohiam. Denis Vil
leneuve vrea să înceapă filmările
la Dune în primăvară, la Buda
pesta și în Iordania și, dacă filmul
va avea succes, să realizeze două
continuări.
n Supunere, cartea lui Michel
Houellebecq care a provocat
senzație la lansarea din 2015, va
fi adaptată sub forma unui serial
TV în Franța, de către regizorul
Guillaume Nicloux. Cartea, care
își imaginează Franța unui viitor
apropiat sub stăpânire musul
mană, a apărut pe piață (prece
dată de aprigi polemici) chiar pe
7 ianuarie 2015, în ziua atentatului
care a decimat redacția revistei
„Charlie Hebdo“. Supunere a fost

un important succes de librării,
cu 800.000 de exemplare vândute.
n Lello, o cunoscută librărie cen
tenară din Porto, Portugalia, a fost
salvată grație lui Harry Potter. Fi
indcă Lello este unul dintre locu
rile care au inspirato pe J.K. Row
ling să scrie saga ce ia adus gloria
mondială, librăria a devenit un im
portant reper turistic pentru fanii
Harry Potter. Direcțiunea a avut
ideea de a multiplica evenimentele
culturale organizate în incinta li
brăriei și de a cere vizitatorilor o
taxă de intrare de cinci euro.
Această idee sa dovedit un succes
și a salvat centenara librărie de la
un faliment sigur, soartă care
amenință multe alte librării inde
pendente. În Lello (foto jos) intră
aproape 4.000 de vizitatori pe zi.

n O nouă librărie deschisă în To
kyo, Bunkitsu, aplică și ea politica
unei taxe de intrare. Bunkitsu, o
librărie „minimalistă“, oferă un
prim etaj unde sunt organizate
expoziții de carte cu intrare liberă,
dar intrarea în restul magazinului
costă 15 dolari. În schimbul aces
tei taxe, publicul are acces la o
colecție de peste 30.000 de cărți,
la o cafenea unde oamenii pot sta
și citi și la încăperi unde doritorii
pot studia în liniște. Deși acest
model de business este foarte nou,
publicul japonez a apreciat oferta
librăriei și a lăudat arhitectura și
designul, pe care îl consideră per
fect pentru studiu. Librăriile tra
diționale sunt în declin în lume,
amenințate de dezvoltarea servi
ciilor online precum Amazon.
n Pentru apropiatul remake al fil
mului West Side Story la care lu
crează, Steven Spielberg a selectat
o liceană de 17 ani, Rachel Zegler,
care va debuta în rolul principal,
cel interpretat în 1961 de celebra
Natalie Wood.

n După succesul lui Fallout (foto

jos), în vara anului trecut, Tom
Cruise a semnat pentru încă două
episoade din seria Misiune: Impo
sibilă alături de regizorul Chris
topher McQuarrie.
n Cu un singur tweet, Stephen
King a salvat rubrica de critică li
terară din ziarul local „The Por
tland Press Herald“, unul dintre
cotidienele principale din statul
Maine, după ce conducerea publi
cației a vrut să suprime, din mo
tive financiare, această rubrică. La
cererea ziarului și la îndemnul lui
King, 250 dintre fanii scriitorului
șiau făcut abonament la ziar, sal
vând această rubrică.
n Rapperul A Boogie Wit Da Hoo
die a ajuns pe primul loc în topul
Billboard cu cel de al doilea lui al
bum de studio, Hoodie SZN. Semn
al vremurilor, discul sa vândut în
numai 823 de exemplare online și
în nici un exemplar în copie fizică,
confirmând, în opinia unora, tri
umful streamingului și dispariția
discului fizic. SDC
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Podul de piatră s-a dărâmat
Revista „Variety“ scria
recent că Lars von
Trier ar trebui să se
reinventeze pentru că
The House That Jack
Built, care a fost
probabil gândit să
creeze un mare
scandal, n-a fost
primit decât cu
indiferență și cu prea
puține bilete vândute.

IULIA BLAGA
FILM
Mi se pare la fel de cinic precum iai
spune unui bolnav de nervi: „Nu vă
mai enervați!“. Autorul articolului
rememora premiera de la Cannes
de anul trecut, unde filmul a fost
arătat în Selecția Oficială, dar în
afara competiției, și cum încerca să ci
tească pe fața impasibilă a danezului

(al cărui zâmbet misterios îl făcea
să semene cu pisica din Cheshire),
oare la ce se gândea în timpul ace
lor standing ovations. Asta se în
tâmpla mai ales înainte să înceapă
proiecția, pentru că pe urmă zeci
de persoane au început să iasă
scandalizate din sală – și atunci
probabil că zâmbetul lui vor Trier
a devenit și mai sardonic, iar la
final cei care au rămas șiau adus
tributul de sanding ovations.
Cred că în încercarea de a
înțelege „ce a vrut să spună autorul“
trebuie luat în calcul nu doar că
acesta e un cineast genial și fră
mântat, dar și contextul. În urmă
cu aproape opt ani, von Trier a
fost declarat persona non grata la
Cannes după ce, la conferința de
presă de la Melancholia, a gafat
spunând că îl înțelege pe Hitler și,
cu cât încerca să salveze situația,
cu atât mai rău o dădea în fasole.
Probabil că reacțiile provocate de
cuvintele lui au influențat apa
riția noului film, sugerează „Va
riety“, ca pe un fel de pedeapsă
pentru cei care nu au înțeles ce a
vrut atunci să spună.
Dar, chiar făcând abstracție
de tot contextul – inclusiv de de
presia pe care von Trier o invocă
de mai mulți ani (se știa încă de la
primele filme că e o colecție am
bulantă de fobii) –, tot poți citi
The House That Jack Built din
colo de primul nivel, intenționat

oripilant. E atât de îngrozitor și
atât de progresiv îngrozitor să fii
martorul a ceea ce vezi pe ecran,
încât nu te poți gândi că nu există
o intenție în asta, că nu e vorba
doar de un cineast careși chinuie
sadic publicul.
Filmul are cinci capitole și o
coda și urmărește un serial killer
american pe nume Jack (Matt Dil
lon) pe parcursul a cinci „inci
dente“ (cum le spune), adică cinci
crime în care ustensilele lui devin
tot mai sofisticate (își spune Mr.
Sophistication). În capul lui, Jack
se vede un fel de arhitect (opusul
inginerului, spune), un artist al
cărui ideal foarte practic e să con
struiască o casă. La fel ca Manole,
casa i se tot dărâmă pentru că nu
înțelege care e materia primă de
care are nevoie.
Mă întreb ce ar face un psiho
log cu aceste referințe la construi
rea sinelui (casa), motivul umbrei
(vezi secvența animată cu o um
bră care crește sau descrește sub
un felinar) sau compulsia de a
ucide și altele pe care nu leam
identificat. The House That Jack
Built mi se pare fascinant pentru
că te invită să pătrunzi în sinele
tulburat al lui von Trier sau al ar
tistului în general, fără a avea nici
o clipă siguranța că lucrurile pe
care le atingi sunt reale. În cazul
filmelor lui von Trier nici mama
criticilor nare ultimul cuvânt, iar

asta le face și mai incitante. E po
sibil că, după gafa de la Cannes,
von Trier să fi încercat să se ex
plice, dar, cum nu se poate abține
să nu fie el însuși, a ieșit ce a ieșit.
La von Trier violența e o for
mă de limbaj (așa cum sexul era
limbaj în Nymphomaniac), dar și
un mod de manifestare a unui
rău universal fără de care nici bi
nele nu poate exista. Dacă treci
de cele cinci „incidente“, ai cale
deschisă spre miez, spre sub
conștientul, dar și Hadesul interior,

unde Câmpiile Elizee – interzise –
sunt reprezentate de copilărie.
Nu e o călătorie ușoară, dar nu
călătoria în sine e îngrijorătoare,
ci faptul că cineastul dă de
înțeles că nu vede nici o salvare
din ea și că va fi înghițit până la
urmă de hăurile lui interioare.
Chestia e că nu știi dacă acest
deznodământ nu e cumva ironic.
„Variety“ titra The House That
Trashed/Casa care sa năruit.
Aici are dreptate, dar nu din mo
tivele pe care le invocă. SDC

Cum am manipulat presa locală
Păi cum am făcut asta? Simplu,
știam că dacă le propun un
subiect senzațional, vor fi
interesați să aibă exclusivitate și
vor face orice să o obțină, inclu
siv să îmi deszăpezească calea de
acces spre casă, lungă de vreo
nouăzeci de metri și lată de
patru, fiindcă la vremea respec
tivă primeai certificat de urba
nism și cu lățimea asta.
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— Alo, ProTV Iași? Am o in
formație care var putea interesa.
Unicornul meu a început să vor
bească. Da, dom’le, să vorbească!
Azi dimineață a spus „tata“. Aș
veni cu el la voi în emisiune, dar
nu pot să ies din curte, că sunt în
zăpezit. Dacă nu vreți să faceți
știrea, o să sun la Antena1.
— Alo, Antena1 Iași? Să știți
că unicornul meu vorbește, știe să
recite primele două strofe din
Riga Crypto și lapona Enigel. E o
poezie, da. Nu, că nu pot să ies din
cauza zăpezii.
Să fie concurență, zic, să fie o
cursă contracronometru pentru a
ajunge primii să filmeze minunea.
Ah, abia aștept să văd reporterii

cum dau la lopată! Doar că cei de
la Antena mau resunat și miau
transmis că, din punctul lor de ve
dere, această poezie nu va face ra
ting și, dacă nu îl învăț Somno
roase păsărele sau măcar Cățeluș
cu părul creț, nu se complică să
facă știre. Proteviștii au fost mai
receptivi, ba chiar au postat pe
saitul lor cum că „senzațional, un
unicorn a spus tata, vom reveni cu
detalii“. Apoi au șters acest mesaj
și au postat altul: „artistul Bobi
Dumitraș spânzurat în propria
casă, încă se zbate“.
— Alo, voi sunteți nebuni? Nu
mam spânzurat!
— Stați calm, este o strategie
a noastră, ca să putem chema în

ajutor echipaje speciale, să desză
pezească ei. A mai zis unicornul
vreun cuvânt nou?
Simțeam nevoia să cresc pre
siunea, așa că leam comunicat că
da, a spus sternocleidomastoi
dian, cucurbitaceu și obstetrică.
— Pfoai, nu vă mișcați de acolo,
ajungem cât putem de repede! Dații
ceai cald, să nu cumva să răgușească
și ținețil în casă, eventual împletiții
coada in trei, modelul ăla în spic de
grâu, să pară mai tradițional.
După aproximativ jumătate
de oră, am auzit o sirenă. Nu era
plug de deszăpezire, era șenilata
de la ISU. Precum un tanc american,
a luat nămeții în piept și sa în
dreptat vertiginos spre casa mea,

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
unde chiar cred că ar fi ajuns, dacă
nu se înfigea în conducta de gaz.
— Ne pare rău, domnule Du
mitraș, chiar am încercat. Ne au
zim după ce se topește zăpada.
Așa îmi este mie scris, să tră
iesc înzăpezit, fără gaz la centrala
termică și cu un unicorn care nici
măcar nu vorbește. Of, îmi vine să
mă spânzur! SDC

